สวนที่ 1
โครงสราง และอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
.........................................

1.1 ความเปนมาของกระทรวงมหาดไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดมีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2435 และไดทรงมอบหมายใหสมเด็จพระเจาบรมวงศ-เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เป2นองค-พระปฐม
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ป5 พ.ศ. 2435 สมเด็พระเจาบรมวงศ-เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงจัดระบบการบริหารราชการในสวน
ภูมิภาคขึ้นใหม เรียกวา มณฑลเทศาภิบาล โดยการแบงการปกครองเป2นมณฑล เมือง และอําเภอ ตอมาไดมีพระราชบัญญัติวา
ดวยระเบี ย บราชการบริ ห ารแหงราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2476 แบงโครงสรางการบริ ห ารราชการแผนดิ น สวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงมีโครงสรางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476
และพระราชบัญ ญัติปรั บปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยมีผู วาราชการจังหวัด (ขาหลวง) และนายอําเภอเป2 น
ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีตําแหนงเป2นประธานคณะกรมการจังหวัด และประธานคณะกรมการอําเภอ ทัง้ นี้ ในสวน
ทองถิน่ ซึง่ ไดกําหนดใหมีการปกครองตนเองในรูปแบบตางๆ นัน้ อยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยดวย
ปDจจุบันพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2
ตุลาคม พ.ศ. 2545 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกระทรวงมหาดไทย นับตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทยไดสถาปนามาแลว 125 ป5

1.2 โครงสรางของกระทรวงมหาดไทย และอํานาจหนาที่ กระทรวงมหาดไทย
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กระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย สวนราชการระดั บ กรม 7 กรม ประกอบดวย สํ า นั กงานปลั ด กระทรวง
กรมการปกครอง กรมการพัฒ นาชุ มชน กรมที่ดิ น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมปF องกั นและบรรเทาสาธารณภัย และ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 หนวยงาน ประกอบดวย การไฟฟFานครหลวง การไฟฟFา-สวน
ภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค องค-การตลาด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งกํากับดูแลราชการ สวน
ภูมิภาค จังหวัด 76 จังหวัด
ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัด
ทุกข-บํ ารุ งสุข การรั กษาความสงบเรี ย บรอยของประชาชน การอํ านวยความเป2น ธรรมของสั งคม การสงเสริมและพัฒ นา
การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
พัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเป2นอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามบทบัญญัติ
กฎหมายอืน่ ๆ ประกอบดวยแลว ภารกิจและอํานาจหนาทีข่ องกระทรวงมหาดไทย สรุปได 4 ประการ คือ
1. ดานการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการเลือกตั้ง
องค-กรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองทุกระดับ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย-เป2นประมุข การปกครอง และการบริหาร หนวยราชการสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และการรักษาความ
มั่นคงของชาติ
2. ดานเศรษฐกิ จ กระทรวงมหาดไทยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การสงเสริ ม อาชี พ และความเป2 น อยู ของ
ประชาชน ซึ่งจะตองประสานและรวมมือกันอยางใกลชิดกับสวนราชการตาง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุมเกษตรกร การคุมครองผูเชานา การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอกเขต
ชลประทาน และการชลประทานราษฎร- เป2นตน
3. ดานสั งคม กระทรวงมหาดไทยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเยาวชน และการรั กษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม เป2นตน
4. ดานการพั ฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมี ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด ชุ มชนการจั ด ที่ ดิ น
การใหบริการขั้นพื้นฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการใหบริการสาธารณูปโภคในเขตเมือง เป2นตน

2

1.3 ผูบริหารกระทรวงมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ4 เผาจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ4 จุลเจริญ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุธี มากบุญ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย

นายณัฐพงศ4 ศิริชนะ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายชยพล ธิติศักดิ์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายประยูร รัตนเสนีย4
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผูบริหารสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

รอยตํารวจโท อาทิตย4 บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช4
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายประทีป กีรติเรขา
อธิบดีกรมที่ดิน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
อธิบดีกรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจรินทร4 จักกะพาก
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นายมณฑล สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผูบริหารหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

นายปริญญา ยมะสมิต
ผูวาการการประปานครหลวง

นายเสรี ศุภราทิตย4
ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค

นายเสริมสกุล คลายแกว
ผูวาการการไฟฟ:าสวนภูมิภาค

ผูบริหารกรุงเทพมหานคร

นายภัทรุตม4 ทรรทรานนท4
ปลัดกรุงเทพมหานคร
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นายชัยยงศ4 พัวพงศกร
ผูวาการการไฟฟ:านครหลวง

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
ผูอํานวยการองค4การตลาด

สวนที่ 2
นโยบายที่สําคัญ
.........................................
2.1 ดานการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป2นกลไกเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย โดยมีทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มารวมกันดําเนินการอยางบูรณาการตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน แผนแมบทฯ ประกอบดวยยุทธศาสตร-และแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งทุกภาคสวนของสังคมจะตองนําแผน
แมบทฯ ไปดําเนินการ ดังนี้
ยุทธศาสตร-ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในสังคมไทย
ยุทธศาสตร-ที่ 2 สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเป2นเอกภาพ
ยุทธศาสตร-ที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม
ยุทธศาสตร-ที่ 4 สงเสริมใหประเทศไทยเป2นแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
2.1.2 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
สํานักงาน ก.พ. จัดทําประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และกําหนดจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพื่อให
ขาราชการไดยึดถือและนําไปปฏิบัติ
1. ขาราชการตองยึดมัน่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถกู ตองและเป2นธรรม
2. ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได
3. ขาราชการตองแยกเรื่ องสวนตั ว ออกจากตํ า แหนงหนาที่ และยึ ด ถื อประโยชน- ส วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชน-สวนตน
4. ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชน-ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่ และไมกระทําการอันเป2น
การขัดกันระหวางประโยชน-สวนตนและสวนรวม
5. ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
6. ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมเป2นกลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชน โดยมีอัธยาศัย
ที่ดี และไมเลือกปฏิบัติโดยไมเป2นธรรม
7. ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด และรวดเร็ว ไมถวง
เวลาใหเนิ่นชา และใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่ และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองทันการณ- และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8. ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด
9. ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป2นประมุข
10. ขาราชการตองเป2นแบบอยางทีด่ ใี นการดํารงตนรักษาชือ่ เสียงและภาพลักษณ-ของราชการโดยรวม

2.2 ดานการป:องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2.1 ยุทธศาสตร4ชาติระยะ 20 ปF (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุ ทธศาสตร- ช าติ 20 ป5 ยุ ท ธศาสตร- ด านการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ กํา หนดให
หนวยงานมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถิ่นอยางมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ คือการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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2.2.2 ยุทธศาสตร4ชาติวาดวยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 3 แนวทาง
ไดแก
1. การสรางจิตสํานึก และปลูกฝDงความซื่อสัตย-สุจริต
2. การสรางกลไกปFองกันการทุจริต
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต
2.2.3 นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เกี่ยวกับการคอร4รัปชัน
ตามคําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการการปFองกันและแกไขปDญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยใหสวนราชการดําเนินการดังนี้
ใหสวนราชการและหนวยงานกําหนดมาตรการและแนวทางปFองกันและแกไขปDญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝFาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
การบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและ
รวดเร็ว กับขาราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
การควบคุม กํากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจางใหเป2นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปFองกันและ
ปราบปราม
2.2.4 นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ- จันทร-โอชา มีนโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินทีม่ ธี รรมาภิบาล
และปFองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบภาครัฐ โดยกําหนดใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก โดยกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่แนนอน ระยะเวลาดํ าเนินการที่รวดเร็ว ผูรับบริการมีโอกาส
ประเมินระดับความเชื่อถือของหนวยงานของรัฐมีการปลูกฝDงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย-สจุ ริต และใหผูรับบริการมี
โอกาสประเมินระดับความเชือ่ ถือของหนวยงานของรัฐ
2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ยุทธศาสตร-การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปFองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพื่อลดปDญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบของประเทศ
โดยมีเปFาหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทีด่ ขี ององค-กรปกครองสวนทองถิน่ โดยมีแนวทางการพัฒนา ปFองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย-สุจริต และยุติธรรม รวมทั้ง
สรางความเขมแข็ง เป2นภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค-กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน
พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต โดยการปลูกฝDงใหคนไทยไมโกง ปFองกันการทุจริต ปราบปราม
การทุจริต
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สวนที่ 3
สถานการณ4ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการป:องกัน ปราบปรามการทุจริต
.........................................
3.1 สถานการณ4ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการป:องกัน ปราบปรามการทุจริตระดับประเทศ
การทุจริตคอร-รปั ชันนับเป2นมะเร็งรายในสังคมไทยที่กําลังกัดกินประเทศของเราใหสึกกรอนลงไปเรื่อยๆ ความจริง
ที่นากลัวก็คือ ในการจัดอันดับความโปรงใสของนานาชาติประจําป5 2559 ประเทศไทยไดรับคะแนน 35 คะแนน อยูอันดับที่
101 จากประเทศที่เขารวมประเมินทั้งหมด 176 ลดลงจากป5 2558 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยูในลําดับที่ 76
จากประเทศที่เขารวมประเมิน 168 ประเทศ และอยูเป2นลําดับที่ 5 ของประเทศอาเซียน รองจาก สิงคโปร- บูรไน มาเลเซีย
อินโดนิเซีย โดยมีคะแนนเทียบเทากับประเทศฟWลิปปWนส- และประเทศติมอร--เลสเต จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาประเทศไทย
ยังคงไมสามารถแกปDญหาการทุจริตคอร-รัปชันไดตามเปFาหมาย
การทุจริตคอร-รัปชันไดมีการพัฒนาที่หลากหลายทั้งวิธีการ เทคนิค รูปแบบมากมาย อาทิเชน การแสวงหาคาเชา
ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการสัมปทาน การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาใชประโยชน-ของตน การมีผลประโยชน-ทับซอน การใช
อิทธิพลทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน- ปกปWดการบริหารงานที่ไมถูกตอง การใชทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ ไมทําตาม
หนาที่แบบตรงไปตรงมา การใหและการรับสินบน การยอมรับของขวัญที่ไมถูกตอง ผูบริหารประเทศทําตัวเป2นผูอุปถัมภรายใหญ และทุจริตการเลือกตั้ง รวมทั้ง การบริจาคเพื่อชวยเหลือการรณรงค-ที่ผิดกฎหมาย
แมวารัฐบาลจะไดตระหนักถึงความสําคัญของการทุจริตคอร-รัปชัน โดยกําหนดใหมีองค-กรอิสระเพื่อทําหนาที่
ในการตรวจสอบ ภาครัฐ เอกชน ที่สําคัญ อาทิเชน สํานักงานผูตรวจการแผนดิน หนาที่วางนโยบายการตรวจเงินแผนดิน
ใหคําปรึกษาแกประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ใหคําแนะนําแกฝXายบริหาร
ในการแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. ทําหนาที่ไตสวนขอเท็จจริงเสนอตอ
วุฒิสภา ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ สํานักงาน ป.ป.ท. ทําหนาที่
ไตสวนขอเท็ จ จริ ง “เจาหนาที่ ข องรั ฐ ที่ ดํ า รงตํ า แหนงต่ํ า กวาผู บริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ ขาราชการที่ ดํ า รงตํ า แหนงต่ํ า กวา
ผูอํานวยการกองลงมา” และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทําหนาที่ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษาและการใชจายเงิน
และทรัพย-สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดําเนินงาน รวมทั้ง สํานักงาน ป.ป.ง. ทําหนาที่ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การปFองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาทําหนาที่ตรวจสอบแลว ปDญหาการทุจริตคอร-รัปชันก็ยังคงเป2นปDญหาและทวีความ
รุนแรง กอใหเกิดความเสียหายแกประโยชน-ของชาติมากยิ่งขึ้น

3.2 สถานการณ4ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการป:องกัน ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย เป2นกระทรวงที่มีหนวยงานในสังกัดทั้ง สวนกลาง สวนภูมิภาค ประกอบดวย จังหวัด อําเภอ
ตําบล หมูบาน และราชการสวนทองถิ่นทั่วประเทศ จํานวน 7,853 แหง เป2นธรรมดาที่กระทรวงมหาดไทยขยับทําอะไรก็จะมี
แรงสะทอน ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ สถานการณ-ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการปFองกัน ปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงมหาดไทยก็ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากการรองเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตประพฤติ
มิชอบของขาราชการ ตั้งแตตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 มีเรื่องการรองเรียนจํานวน 1,085 คน แยกเป2นดานจริยธรรม
519 คน และดานการทุจริต 566 คน ขณะที่ ป5 2560 ตัง้ แตตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 มีเรือ่ งรองเรียน จํานวน 1,426 คน
แยกเป2นดานจริยธรรม 769 คน และดานการทุจริต 657 คน
กระทรวงมหาดไทย ตระหนักและใหความสําคัญโดยกําหนดเป2นนโยบายสําคัญที่ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย การจัดซื้อจัดจางที่ถูกตองตามกฎ ระเบียบ รวมทั้ง การดําเนินงานตองมีความโปรงใสทุกขั้นตอน เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและมีสวนรวมในการตรวจสอบงาน โครงการของหนวยงานภาครัฐ และแจงเบาะแสผูกระทําผิด
ของเจาหนาที่รัฐ
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สวนที่ 4
กลไกการดําเนินงาน กรอบแนวทางการดําเนินงาน
.........................................
4.1 กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
กระทรวงมหาดไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของสภาพปDญหาขางตน และไดดําเนินการขับเคลื่อนการปFองกัน
ปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาอยางตอเนือ่ ง โดยในป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย
มีผลการดําเนินงานเป2นที่ประจักษ- ไมวาจะเป2นนโยบายที่สําคัญ มาตรการและแนวทางตาง ๆ การบูรณาการในระดับพื้นที่
ซึ่งมีกลไกในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ดังนี้
4.1.1 ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน กําหนดใหมีการแตงตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอก จํานวน 2 คน กรรมการจริยธรรม จากสวนราชการ จํานวน 4 คน
ซึ่งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย และเป2นผูมีเกียรติ เป2นที่ยอมรับของสวนราชการ และหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม เป2น
เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ควบคุม กํ ากับ สงเสริมและใหคํ าแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรม
สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปDญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวล
จริยธรรม แลวสงเรือ่ งให ก.พ. วินจิ ฉัย เป2นตน
4.1.2 รั ฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้ น ฐานแหงรั ฐ ตาม
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน มาตรา ๗๘ กําหนดใหการพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานเพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินเป2นไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเป2นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ
4.1.3 มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 เห็ น ชอบรางยุ ท ธศาสตร- ช าติ ว าดวยการปFองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามที่คณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ โดย
ยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตฯ กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร-ชาติ
วาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับกระทรวงขึ้นในทุกกระทรวง เพื่อเป2นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามยุ ท ธศาสตร- ช าติ ว าดวยการปFองกัน และปราบปรามการทุจ ริต โดยกระทรวงมหาดไทยไดดํ า เนิ น การกํ า หนดใหมี
คณะอนุกรรมการ 2 ระดับ กลาวคือ
ระดั บ กระทรวง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร- ช าติ ว าดวยการปF อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต กระทรวงมหาดไทย มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป2นประธานอนุกรรมการ ผูแทน สํานักงาน ป.ป.ช., สํานักงาน
ป.ป.ท., หอการคาไทย, องค-กรตอตานคอร-รัปชัน (ประเทศไทย) และสวนราชการระดับกรมและหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย รวมเป2นอนุกรรมการ และผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป2นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่
กําหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานปFองกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ใหสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตฯ จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
สนับสนุน พัฒนาองค-ความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ เป2นตน
ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปราม
การทุจริตจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัด เป2นประธาน หัวหนาสวนราชการภายในจังหวัด ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
ประจํ า จั งหวั ด ผู แทนคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั งหวั ด ภาคเอกชน ผู แทนภาคประชาสั งคม/สถาบั น วิ ช าการ ผู แทน
กัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัด นายกองค-การบริหารสวนจังหวัด, ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด นายกสมาคมองค-การบริหาร
สวนตําบลจังหวัด มีผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด เป2นอนุกรรมการและเลขานุการ และหัวหนาสํานักงาน
จังหวัด เป2นอนุกรรมการและเลขานุการรวม มีอํานาจหนาที่ กําหนดทิศทางการขับเคลือ่ นการดําเนินงานปFองกันและปราบปราม
การทุจริต ขับเคลือ่ น สนับสนุน พัฒนาองค-ความรู เกีย่ วกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ สนับสนุนกิจกรรมรณรงค- และกิจกรรม
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การสรางเครือขายการตอตานการทุจริตคอร-รัปชัน ซึ่งทุกจังหวัดไดมีการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ครบทุกจังหวัด และไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดการ
ประชุมแลว

4.2 กรอบแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขจัดปDญหาการทุจริตคอร-รัปชันอยางจริงจัง
และตอเนื่อง โดยไดกําหนดเป2นนโยบาย มาตรการ แนวทางสํ าคัญ ของกระทรวงมหาดไทยที่ มีกรอบการดํ าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) นโยบายรั ฐ บาล พลเอกประยุ ทธ- จั นทร- โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ที่ ไดแถลงตอสภานิติ บั ญ ญั ติ แหงชาติ เมื่ อวั น ที่ 12
กันยายน 2557 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปFองกัน
และแกไขปDญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สูโครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พันธกิจ “มหาดไทยสะอาด” เป2นกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทยไดแปลงพันธกิจสูการปฏิบัติเป2น 3
ภารกิจหลัก ดังนี้
การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
การปFองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน
การสนั บ สนุ น ใหมี “จั งหวั ดใสสะอาด” “อํ า เภอใสสะอาด” และ “องค- กรปกครองสวนทองถิ่ น ใสสะอาด”
ทั่วประเทศ

เพื่อใหการดํ าเนินงานเป2นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกระทรวง
มหาดไทย จึงไดกําหนดกรอบการดําเนินงานเพือ่ เป2นแนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายไปสูการปฏิบตั แิ ละบรรลุผลตามทีร่ ฐั บาลกําหนด
โดยมีกลไกขับเคลือ่ นในรูปของคณะอนุกรรมการฯ และศูนย-ปฏิบตั กิ ารตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ศูนย-ปฏิบตั กิ ารตอตาน
การทุจริตกรมและรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
8
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4.3 ขอสั่งการสําคัญๆ ของกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง
ขอสั่งการ
1.การใหหรื อ รั บ ของขวั ญ ทรั พ ย- สิ น
กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใหหรือรับของขวัญ
หรือประโยชน-อื่นใด
ทรัพย-สิน หรือประโยชน-อื่นใด สําหรับขาราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย สวนราชการระดับกรม กรุงเทพมหานคร หนวยงานรัฐวิ สาหกิ จ
และจังหวัด ยึดถือปฏิบตั ติ ามแนวทางอยางเครงครัด
2. การติ ด ตั้ ง ปF า ยแสดงรายละเอี ย ด
กระทรวงมหาดไทย ไดมี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวั น ที่ 16
เกี่ ย วกั บ งานกอสรางของทางราชการ กุมภาพันธ- 2560 เรื่อง การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานและผล
ตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจางตามแผนงาน/โครงการของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อกําหนด
เป2นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติสําหรับขาราชการและบุคลากรของกระทรวง
มหาดไทย สวนราชการระดับกรม กรุงเทพมหานคร หนวยงานรัฐ วิสาหกิ จ
จังหวัดและกลุมจังหวัดไดถือปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นๆ
ในการดํ า เนิ น โครงการทั้ ง กอนดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรม ระหวางดํ า เนิ น
โครงการ และหลังดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยางเครงครัด
3. การใหขอมู ล ขาวสารเกี่ ย วกั บ การ
พระราชบั ญ ญั ติ ขอมู ล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรฐาน 9
ดํ า เนิ น งานและผลการพิ จ ารณาการ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนได
จั ด ซื้ อ จั ด จางตามแผนงาน/โครงการ ตรวจดูตามหลักเกณฑ-วิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ
ของสวนราชการในสั ง กั ด กระทรวง กํ า หนดและประกาศคณะกรรมการขอมู ล ขาวสารของราชการ ลงวั น ที่ 27
ม ห า ด ไ ท ย แ ล ะ จั ง ห วั ด ป ร ะ จํ า ป5 มกราคม 2559 เรื่องกําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ-มาตรฐานความโปรงใส
งบประมาณ พ.ศ. 2560
และตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเป2นขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (8) แหงพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาทีใ่ นการจัดหาพัสดุ การ
ใหบริการประชาชน การบริหารงานของหนวยงาน และการบริหารงบประมาณ
ตองเปWดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ สถานที่ของ
สวนราชการ
4. ยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและ
กระทรวงมหาดไทย ใหแตงตั้ งคณะอนุ ก รรมการการดํ า เนิ น งานตาม
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผูวาราชการ
2560 – 2564)
จังหวัด เป2นประธาน อนุกรรมการประกอบดวย หัวหนาสวนราชการภายในจังหวัด
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด ภาคเอกชน ผูแทนภาคประชาสังคม/สถาบันวิชาการ ผูแทนกัลยาณมิตร
ป.ป.ช. จังหวัด นายกองค-การบริหารสวนจังหวัด, ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
นายกสมาคมองค-การบริหารสวนตําบลจังหวัด มีผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด เป2นอนุกรรมการและเลขานุการ และหัวหนาสํานักงานจังหวัด เป2น
อนุกรรมการและเลขานุการรวม และอํานาจหนาทีก่ ําหนดทิศทางการขับเคลือ่ น
การดํ าเนินงานปFองกันและปราบปรามการทุจริต ขับเคลื่อน สนับสนุน พัฒนา
องค-ความรูเกีย่ วกับระเบียบ กฎหมาย ทีเ่ กีย่ วของ สนับสนุนกิจกรรมรณรงค- และ
กิจกรรมการสรางเครือขายการตอตานการทุจริตคอร-รปั ชัน
และการจัดทําแผนปFองกันและปรามปราบการทุจริตของสวนราชการ
และนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต-ของหนวยงาน
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เรื่อง
ขอสั่งการ
5. สรุ ป มติ -ขอสั่ ง การที่ สํ า คั ญ ใน
การปลูกจิตสํานึกใหกับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มอบใหสํานักงาน
การประชุ มคณะกรรมการตอตานการ ก.พ. สํานั กงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย ดํา เนิน งานเป2 นหนวยงาน
ทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ 3/2559
กํากับ โดยใหถือเป2นนโยบายที่สําคัญที่จะตองดําเนินการใหเป2นรูปธรรม
กระทรวงมหาดไทย ไดมอบใหกรมในสั งกั ด กระทรวงมหาดไทย และ
จังหวัด ถือเป2นนโยบายสําคัญที่จะตองดําเนินการใหเกิดผลเป2นรูปธรรม โดยให
กรม และจังหวัดนําหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ “สํานึกขาราชการ
ไทยไมโกง” บางรายวิชามาบูรณาการรวมกับโครงการฝ\กอบรมพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน
6. การกําชั บเกี่ ยวกั บการปฏิ บัติห นาที่ การปรากฏขาวที่ มี ผ ลกระทบตอภาพลั ก ษณ- ข องผู วาราชการจั ง หวั ด และ
ใหถู ก ตองตามระเบี ย บกฎหมายและ ขาราชการในสังกัด จึงใหกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด วาง
โปรงใส
ระบบการทํางานตางๆ ใหถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย ใหมีความ
โปรงใสตรวจสอบได เพิ่มชองทางใหประชารัฐจังหวัด ประชาคมจังหวัด หรือ
ประชาชนในพื้น ที่เขามามีสวนรวม งดเวนหรื อยกเลิ กงานการสาธารณกุศล
เกี่ยวกับการขอรับบริจาคหรือการเรี่ยไรจากประชาชนโดยตรง
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สวนที่ 5
ผลการดําเนินงานเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงมหาดไทย
.......................................................
5.1 ผลการดําเนินงานเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ใหความสําคัญกับสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใหแกบุคลากร
อยางตอเนื่อง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ-และวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหการปฏิบัติราชการ เกิดประโยชน-กับประชาชนสูงสุดในการรับบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค และ
เป2นธรรม สวนราชการไดดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับประมวลจริยธรรม และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ-และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และคํานึงถึงประโยชน-ของประชาชน และความตองการของประชาชนเป2นหลัก
โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
ไดมีการประชุมเป2นประจําทุกเดือนอยางตอเนื่อง
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การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด โดยจัดประชุมผานระบบวีดิทัศน4ทางไกลรวมกัน
กับคณะกรรมการจริยธรรมฯ จังหวัด ทุก 3 เดือน

กิจกรรมคณะกรรมการจริยธรรมประจํา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมสัญจร ณ จังหวัดนาน
และจั งหวัด ปราจี นบุ รี โดยมี คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํ า ประจํ า จั งหวั ด เชี ยงราย จังหวั ด พะเยา จั งหวั ด แพร จั งหวั ด
สมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก เขารวมประชุมดวย โดยวัตถุประสงค-ของการดําเนินงาน เพื่อรับฟDง
การดําเนินงาน รวมทั้งปDญหาอุปสรรคการดําเนินการของ คณะกรรมการจริยธรรมประจําประจําจังหวัด เพื่อใหคําแนะนําการ
ดําเนินงานตอไป
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กรมการปกครอง
การอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคลากรสหกรณ4ออมทรัพย4
กรมการปกครอง จํากัด ประจําปF พ.ศ. 2560 สรางจิตสํานึกใหแกบุคลากรกรมการปกครองทุกฝXายใหยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี ตระหนักถึงความสํ าคัญของภัยในการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจติ สํานึก รับผิดชอบ มีคานิยม ทัศนคติทถี่ กู ตองตอปDญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ รวมทัง้ การรณรงค-ใหมีวนิ ยั เคารพกฎระเบียบ
จํานวน 95 คน ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป2นรอยละ 96.8

กรมการพัฒนาชุมชน
การฝMกอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปF ๒๕๖๐ วิธีการอบรม
ใหความรูและศึกษาดูงาน เพื่อใหขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ราชการเป2นไปตามหลักธรรม
พระพุทธศาสนา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอบังคับกรมการพัฒนาชุมชนวาดวยจริยธรรมและจรรยาขาราชการฯ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสรางภาพลักษณ-องค-กรคุณธรรม จํานวน 90 คน

การจัดทําสื่อรณรงค4สงเสริมจริยธรรมขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปF ๒๕๖๐ โดยกรมการพัฒนาชุมชนไดจัดทําหนังสือ “ทําดีตามธรรมของพอ” จํานวน ๗,๐๐๐ เลม แจกจายหนังสือดังกลาวใหแก ขาราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดเพื่อใหมีความรูความเขาใจและนอมนําหลัก ๑๐ ประการตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช มาใชในการปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการ ตลอดจนใหมี ความรู ความเขาใจในหลั กคุ ณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอบังคับกรมการพัฒนาชุมชนวาดวยจริยธรรมและจรรยาขาราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ พรอมทั้งกําชับใหประพฤติปฏิบัติหนาที่ราชการตามแนวทางในหนังสือดังกลาว
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
ดํ า เนิ น การสงเสริ มดานจริ ยธรรมและคุ ณ ธรรม โดยผานกระบวนการจั ด อบรมหลั กสู ต ร “การปฐมนิ เ ทศ
ขาราชการบรรจุใหม” โดยไดสอดแทรกความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป2นขาราชการที่ดี รักษาวินัย
และจรรยาของขาราชการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และใหทราบถึงบทลงโทษที่ตองไดรับเมื่อมีการกระทําที่
ผิดวินัย
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โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณทุงดอนแดง และถนนจันทคามวิถี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการ
จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อพั ฒ นาพื้ น ที่ ไ ดใชแนวทางตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ก ารปรั บ วิ ธี คิด วิ ธี ก ารบริ ห ารใหม โดยมี
เจตนารมณ-ใหทุกคน ทุกฝXาย รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันจัดการและรับผิดชอบ แกปDญหา และเป2นการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนนตามผังเมือง ซึ่งเป2นการลดตนทุนในกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการกอสรางตามถนนผังเมือง โดยใชการจัดรูปที่ดินเป2 นกลไกในการพั ฒนาโครงการกอสรางถนนตามผังเมือง ซึ่งจะ
สามารถลดตนทุนจากคาใชจายในการเวนคืนที่ดิน สรางการมีสวนรวมภาครัฐกับประชาชน เกิดความโปรงใส และตรวจสอบได
และรูปแปลงที่ดินจัดใหมมีความเหมาะสมสามารถพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่โครงการยังสามารถอาศัย
ในพื้นที่เดิมได สามารถใชประโยชน-ที่ดินไดอยางคุมคา และแปลงที่ดินทีไดรับการจัดแปลงใหมจะมีมูลคาสูงขึ้น ซึ่งจะกอ
ประโยชน-ในภาพรวมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่อยูอาศัยไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสม และเป2นการกระตุนเศรษฐกิจในชุมชนเมืองสงผลตอการพัฒนาประเทศตอไป

กรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการพัฒนาบุคลากรสรางจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการ ประจํ าปFงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพือ่ สรางจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการและบุคลากร และการเป2นขาราชการที่ดี เพื่อนําไปปฏิบตั งิ าน
และดํารงตน โดยยึดการใหบริการประชาชนดวยความเป2นธรรม
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดวยกิจกรรมสมาธิปฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร การเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมดวยการปฏิบัติธรรม ณ วัดสนามใน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบดวยการบรรยายธรรมการเจริญสติดวยการ
รับรูการเคลื่อนไหวอาการกิริยา และการปฏิบัติภาวนา และนําคณะศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมทั้งจัดกิจกรรมการเสริมสรางการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพอกษัตริย-เกษตรพอเพียง” ณ ศูนย-ฝ\ก
อาชีพเกษตรกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี

การไฟฟ:านครหลวง
การไฟฟFานครหลวงมีแนวทางการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม โดยผานกระบวนการใหความรู ความเขาใจและ
สรางความตระหนักกับบุคลากรในดานจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณในหลักสูต รปฐมนิเทศ หลักสู ตรประจําหรื อ
หลักสูตรที่จัดขึ้นเป2นการเฉพาะโดยมีการบรรยายธรรม “ผานทุกข- พบสุข” โดย พระอาจารย-ไพศาล วิลาโล เจาอาวาสวัดปXา
สุคะโต ณ อาคารสํานักงานใหญ เพลินจิต และการบรรยาย “ศาสตร-กษัตริย-สูการพัฒนาอยางยั่งยืน : ความซื่อสัตย- สุจริต
จริงใจ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
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การไฟฟ:าสวนภูมิภาค
การไฟฟFาสวนภูมภิ าคมุงเนนการดําเนินงานดานความโปรงใสตรวจสอบได ปFองกันและปราบปรามการทุจริต โดยได
กําหนด “แผนงานเสริมสรางความตระหนักรูดานการกํากับดู แลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน” (Soft Control) ใหกับผู บริหารและพนักงานทุ กระดับทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 2,500 คน และ
เชิ ญ วิ ท ยากรจากหลากหลายหนวยงาน อาทิ เ ชน สํ า นั ก งานคณะกรรมการปF องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แหงชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และอาจารยประจํามหาวิทยาลัย บรรยายในหัวขอ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปรงใสในการปฏิบตั ิงานหลักธรรมาภิบาล การปFองกันผลประโยชน-ทับซอน การตอตาน การปFองกันและปราบปรามการ
ทุจริต การจัดซื้อจัดจางอยางโปรงใส เป2นตน

การประปานครหลวง
การประปานครหลวง มีการกําหนดนโยบายในดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางเป2นรูปธรรม เพื่อใหบุคลากร
ภายในองค-กรไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด พรอมทั้งไดกําหนด “โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม” ใหกับผูบริหารและ
พนักงาน การประปานครหลวง เพือ่ ปลูกฝDงการมีจริยธรรมของบุคลการภายในการประปานครหลวงผานกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมเพื่อปลูกฝDงการมีจริยธรรมของบุคลากรภายใน การประปานครหลวง
จัดบรรยายใหความรูดานหลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปFาหมาย
เพื่อใหบุคลากรในการประปานครหลวง ทุกระดับ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย-สุจริต และ
จํานวนการทําผิดดานจริยธรรมลดนอยลง
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กิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกศุกร-ตนเดือน

กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬบูชา

การประปาสวนภูมิภาค
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาสวนภูมภิ าค มีจดั การประชุมเพือ่ จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
สงเสริ ม คุ ณ ธรรม และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น อยางตอเนื่ อ งทุ ก ไตรมาส โดยกํ า หนดกิ จ กรรมเพื่ อ ปลุ ก และปลู ก จิ ต สํ า นึ ก
รวมทั้ ง เสริ มสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกผูบริหารและผูปฏิบตั งิ านของการประปาสวนภูมภิ าคอยางตอเนือ่ ง มุงเนนใหผูบริหาร
และผูปฏิบตั ิ งานมีความรูความเขาใจ และสามารถนําหลักธรรมไปประยุกต-ใชในการดําเนินชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั งิ าน
ใหเกิดประโยชน-สงู สุดตอตนเองและองค-กร โดยมีกจิ กรรมทีส่ ําคัญ เชน
กิ จ กรรม “กปภ. รวมใจภั ก ดิ์ อุ ป สมบท และปฏิ บั ติ ธ รรมถวายเป2 น พระราชกุ ศ ลแดพระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในโอกาสบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ระหวางวันที่ 20-28 มกราคม 2560 ณ วัดปXา
ภูริทัตตปฏิทาราม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
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โครงการอบรมหลั ก สู ต ร “คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าล” ระหวางวั น ที่ 9-13 มกราคม 2560
ณ ตนบุญธรรมสถาน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น และสามารถนําหลักธรรมมาประยุกต-ใชในการปฏิบัติงานได

การสอดแทรกการบรรยายใหความรูตอพนักงานการประปาสวนภูมิภาค หัวขอ “จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผูบริหารและผูปฏิบัติงานการประปาสวนภูมิภาค” ในการจัดอบรมทุกหลักสูตรของการประปาสวนภูมิภาค

องค4การตลาด
โครงการการทบทวนและเสริ ม สรางความเขาใจหลั ก ธรรมาภิ บาล การกํา กั บดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบตอสังคมในทางปฏิบัติ โดยมีเปFาหมาย ใหมีการทดสอบความรูความเขาใจไมรอยกวารอยละ 75 ของผูเขารวม
และการจัดทําแผนปฏิบัติการตามคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการทบทวนปรับปรุงคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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นอกจากนี้ จังหวัดตางๆ ไดมีการจัดทําโครงการและกิจกรรม ดานจริยธรรม และธรรมาภิบาล เพือ่ ใหบุคลากรของ
จังหวัด ไดรวมโครงการเพือ่ เป2นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ติ นในสิง่ ทีด่ งี าม เหมาะสม และเป2นทีน่ ยิ มชมชอบหรือยอมรับจาก
สังคม เพื่อความสันติสุขแหงตนเองและความสงบเรียบรอยของสังคม และสรางลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน อาทิเชน
จังหวัดขอนแกน จัดทําโครงการ/กิจกรรม/การดําเนินงานสําคัญ ๆ ดานจริยธรรม และธรรมาภิบาล : การสราง
เครือขายดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดขอนแกน โดยการจัดตัง้ กลุมไลน-คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดขอนแกน
และกลุม Khonkaen_Ethics เพื่อใชเป2นชองทางในการติดตอสื่อสาร และมอบแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับคุณธรรม
จริยธรรม
จังหวัดพิจิตร ไดจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา” เมื่อวันที่ 22–23 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ-จังหวัดพิจิตร วัดทาหลวง พระอาราม
หลวง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรโดยสงเสริมและสนับสนุนภาคี องค-กรภาคเอกชน และเครือขายตางๆ ที่มีอยูแลว ให
รวมมือในการขั บเคลื่ อนจังหวั ดพิ จิต รไปสู จังหวั ดคุ ณธรรม โดยมีเ ครื อขายคุณธรรม จํ านวน 11 เครือขาย ประกอบดวย
โรงเรียนคุณธรรม สาธารณสุขคุณธรรม เกษตรคุณธรรม องค-กรปกครองสวนทองถิ่นคุณธรรม นักสื่อสารคุณธรรม เด็กและ
เยาวชนคุณธรรม ผูสูงอายุคุณธรรม องค-กรชุมชนคุณธรรม คนพิการคุณธรรม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมคุณธรรม อําเภอ
คุณธรรม เพื่อเป2นตนแบบการจัดตั้งเครือขายสวนราชการคุณธรรมตอไป

จังหวั ดยะลา จัด ทําวารสาร ดี๊ ดี ศรีย ะลา เพื่อประชาสัมพัน ธ-เผยแพร ขาวสารคุณธรรม จริย ธรรมในพื้น ที่
จังหวัดยะลาเป2นรายไตรมาส
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จังหวัดแพร กิจกรรมการดําเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของจังหวัดแพร โครงการรวมพลังใจ
ใตรมพระบารมี จัดทําขึ้นเพื่อเสริมสรางใหขาราชการและลูกจางมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย- และ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงหนาที่ของตนเองและปฏิบัติตนเป2นแบบอยางที่ดี โดยใหขาราชการและลูกจาง
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในศาลากลางจั ง หวั ด แพร รวมเขาแถวเคารพธงชาติ กลาวบทสวดมนต- แ ละกลาวคํ า ปฏิ ญ าณ 9 ความดี
ทุกวันจันทร- เวลา 08.00 น. โดยเริ่มกิจกรรมเคารพธงชาติครัง้ แรก ในวันจันทร-ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหนาเสาธง ศาลา
กลางจังหวัดแพร

จั ง หวั ด สุ ร าษฎร4 ธ านี ดํ า เนิ น โครงการสงเสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ขาราชการ
(ขาราชการกลุมเสี่ยง)

5.2 การประกาศยกยองขาราชการผูปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
พระราชบัญญัติ ระเบีย บขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 และมาตรา 74 ใหสวนราชการมีหนาที่
ดําเนินการเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ 20 (5)
ใหสวนราชการยกยองขาราชการทีถ่ อื ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมอยางเครงครัด
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กระทรวงมหาดไทย และสวนราชการในสังกัด และจังหวัด ไดจัดใหมีการประกาศยกยองผูปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรม และบุคคลที่มีคุณธรรม เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการเผยแพรเกียรติคุณผูประพฤติปฏิบัติตน
เป2นแบบอยางที่ดี ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ใหเป2นที่รูจักในวงกวาง รวมทั้งปลูกฝDงจิตสํานึกและคานิยมใหยึดมั่น
ในความซื่อสัตย-สุจริตและถูกตองชอบธรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของทางราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง ไดมอบประกาศเกียรติบัตรใหกับขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ประจําป5 พ.ศ. 2560 จํานวน 9 ราย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

กรมการพัฒนาชุมชน จัดทําโครงการขาราชการตนแบบดานจริยธรรม (The Icon) ประจําปF 2560 เพื่อเป2น
การยกยองเชิ ด ชูเ กีย รติ ขาราชการที่ ประพฤติต น และปฏิ บัติ หนาที่ ร าชการที่ ดี ตามหลั กคุ ณธรรม จริย ธรรม และจรรยา
ขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนใหปรากฏ และเป2นการสรางขาราชการตนแบบดานจริยธรรม ใหเป2นแบบอยางแกขาราชการ
ในสังกัดประพฤติปฏิบัติตามไดอยางถูกตองและเหมาะสม อีกทั้งยังเป2นการสรางแรงจูงใจใหขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประพฤติ และปฏิบัติหนาที่ราชการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน จัดทําโครงการคัดเลือกขาราชการผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน ประจําปF พ.ศ. 2559 ดําเนินการ
คัด เลื อก คณะกรรมการฯ ตามหลั กเกณฑ-ที่กํา หนด มี ผูที่ ไดรับ การคั ด เลื อก จํ านวน 71 คน เพื่ อเป2น แบบอยางที่ดีใหกั บ
บุคลากรกรมที่ดิน และเป2นการกระตุนปลุกจิตสํานึกใหมีทัศนคติในการปฏิบัติตนในการบริการประชาชน
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กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการคัดเลือกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดขึ้นเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาที่ผูที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนที่จะไดรับการคัดเลือกเป2นผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยไดมอบประกาศเกียรติบัตรใหแก
ผูไดรับการคัดเลือกฯ และบันทึกในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ของบุคลากร

การประปานครหลวง จัดทําโครงการ “ผูนําตนแบบ” ประจําป5 2560 เพื่อยกยองผูบริหารที่เป2นผูนําตนแบบใน
การปฏิบัติตนตามคานิยม การประปานครหลวง ไดแก นายสมบูรณ- สุนันทพงศ-ศักดิ์ รองผูวาการ (บริการดานตะวันตก) และ
นายรังสรรค- สําเภาทอง ผูชวยผูวาการ (แหลงน้ําและคุณภาพน้ํา)

นอกจากนี้ การประปานครหลวง ยังไดดําเนินโครงการ “ทําดี ชมดัง” โดยใหผูใชน้ําโทรศัพท-ชมเชยการใหบริการ
ของพนักงาน การประปานครหลวง ทั้งนี้ การประปานครหลวง ไดจัดทําขาวประชาสัมพันธ- 1125 News แจงใหพนักงานทุก
ทานไดรับทราบ เพื่อเป2นการยกยองชมเชยผูปฏิบัติดีเดน
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การประปาสวนภู มิภ าค จั ด ทํ าโครงการ “ทํ า ดี มี ผล คนยกยอง” เพื่ อยกยอง เชิ ด ชู และมอบรางวั ล หรื อ
ประกาศเกียรติคุณแกผูบริหาร พนักงาน และลูกจางการประปาสวนภูมิภาค ที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี อันเป2นประโยชน-ตอองค-กร
สังคม ประเทศชาติ จนเป2นที่ประจักษ- เพื่อใหเป2นแบบอยางที่ดีและปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเป2นรูปธรรม
โดยคัดเลือกบุคคลในโครงการ “ทําดี มีผล คนยกยอง” ทั้งระดับผูบริหาร และพนักงาน จํานวน 10 คน เพื่อเขารับรางวัล
ในวันคลายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 38 ป5 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ- 2560 ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้

กรุ ง เทพมหานคร ไดมอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ เครื่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กี ย รติ และการใหรางวั ล แกขาราชการ
กรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผูทําคุณประโยชน- และอาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือก
ขาราชการ และบุคลากร ผูทําคุณประโยชน- และอาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร โดยไดผูที่สมควรไดรับการมอบประกาศ
เกียรติคุณฯ จํานวน 3 ราย
จังหวัดตรังโครงการ การคัดเลือก คนดี คนเดน จังหวัดตรัง เพื่อใหเป2นแบบอยางแกขาราชการ เยาวชน หรือ
บุคคลทั่วไป โดยจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานคัดเลือกคนดี คนเดน จังหวัดตรัง จากบุคคลที่โดดเดนในทุกภาคสวน ที่สังคม
ยอมรับ โดยสรรหาจากอําเภอ ๆ ละ 2 คน เพื่อมารวมกันกําหนดหลักเกณฑ-การคัดเลือกคนดี คนเดน และคัดเลือกคนดี
คนเดน ในดานตาง ๆ ของจังหวัดตรัง จํานวน 5 ประเภท ไดแก ประเภทบริการสาธารณะ/จิตอาสา ประเภทการคนที่
ครองตน ครองคน ครองงาน ประเภทผูสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค- รูปแบบพิเศษ (SMART MAN) และประเภท
รูปแบบพิเศษ (SMART WOMAN ) มีผูที่ไดรับคัดเลือกคนดี “คนเดน จังหวัดตรัง” จํานวน 9 คน
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สวนที่ 6
ผลการดําเนินงานป:องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงมหาดไทย
...........................................
6.1 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “มหาดไทยสะอาด”
การดํ า เนิ น งานตามนโยบายที่ สํ า คั ญ ของกระทรวงมหาดไทยตามพั น ธกิ จ “มหาดไทยสะอาด” มี ผ ลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
6.1.1 การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ไดแก การจัดทําแผนดานการปFองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําแผนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แผนป: องกั น ปราบปรามการทุ จริ ต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2560-2564) ของ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนปFองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป5 (พ.ศ.
2560-2564) โดยมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับรางกรอบยุทธศาสตร-ชาติ ระยะ 20 ป5 (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล คํ าสั่งหั วหนาคณะรั กษาความสงบแหงชาติ
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปFองกันและแกไขปDญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุ ทธศาสตร- กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 ทั้ ง นี้
กระทรวงมหาดไทยไดแจงแผนปFองกันฯ ใหหนวยงานในสังกัด จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค-เพื่อใชเป2น
แนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการปFองกันและปราบปรามการทุจริตและจัดทําแผนปFองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ ระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2560-2564) ของหนวยงาน และใชประโยชน-ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
แผนปF อ งกั น ฯ ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย 4 ยุ ท ธศาสตร- ไดแก ยุ ท ธศาสตร- ที่ 1
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตร-ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร-ที่ 3 พัฒนาระบบปFองกันการทุจริต
เชิงรุก และยุทธศาสตร-ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แยกตามกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ- รวม 139 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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สรุปโครงการตามแผนป:องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2560–2564)
ของกระทรวงมหาดไทย
จํานวน
ยุทธศาสตร#
กลยุทธ#
โครงการ
ภาพรวม
139
1.สรางสังคมที่ ไมทนตอการ 1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ทุจริต
2. ประยุกต-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป2นเครื่องมือตานทุจริต
3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
รวม

56

2. ส กั ด กั้ น ก า รทุ จ ริ ต เ ชิ ง 1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
นโยบาย
2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห- ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองค-กรปกครองสวนทองถิ่น
รวม

16

3.พั ฒ นาระบบป: อ งกั น การ 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปFองกันการทุจริต
ทุจริตเชิงรุก
2. สรางกลไกการปFองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปDญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรค-เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
5. พัฒนาสมรรถนะและองค-ความรูเชิงสรางสรรค-ของบุคลากรดานการ
ปFองกันการทุจริต
รวม

10
6
3

4.ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปFองกันการทุจริต
การปราบปรามการทุจริต

11

รวม

10
19
85

3
19

2
3
24

11

2. แผนปฏิ บั ติ ร าชการดานการป: อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ประจํ า ปF
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานการปFองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นตามกรอบดําเนินงานตามยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค-เพื่อเป2นกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการ การกํากับ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดแผนปฏิบัติราชการฯ แบงออกเป2น 2 สวน ไดแก
1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนบูรณาการปFองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบจํานวน 132 โครงการ งบประมาณ 58,490,000 บาท
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของสวนราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จํานวน
168 โครงการ งบประมาณ 286,232,900 บาท
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการดานการป:องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย

สวนราชการ

งบประมาณโครงการลักษณะ
บูรณาการ

งบประมาณของสวนราชการ

ปF 2559

ปF 2560

ปF 2559

ปF 2560

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

4,108,400

1,778,000

-

-

-

-

2,090,500

3,820,000

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

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

-

-

100,000

251,264,000

กรุงเทพมหานคร

-

-

7,804,000

8,700,000

เมืองพัทยา

-

-

-

2,550,000

44,460,000

38,105,700

-

5,609,900

-

-

10,630,000

11,285,000

การประปานครหลวง

-

-

530,000

2,215,000

การประปาสวนภูมิภาค

-

-

4,100,000

600,000

การไฟฟFานครหลวง

-

-

3,000,000

2,000,000

การไฟฟFาสวนภูมิภาค

-

-

2,600,000

6,440,000

องค-การตลาด

-

-

400,000

30,000

ภาพรวมกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน

จังหวัด
ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ

การติ ดตามผลการดําเนินงาน กระทรวงมหาดไทย กํา หนดแนวทางการติดตามผลการดํา เนินงานดานการ
ปFองกัน ปราบปรามการทุจริต โดยใหสวนราชการในสังกัด รายงานผลการดําเนินงานฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือน และเนนย้ําให
การดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 3 ซึ่งในป5 2560 หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ไดดําเนิน
โครงการตามแผนฯ แลวเสร็จตามเปFาหมาย
3. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของจังหวัด
การสงเสริ มการบริ ห ารกิ จ การบานเมื องที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของจั งหวั ด จั งหวั ดไดดํ า เนิ น
โครงการดานการอบรม สัมมนา การสรางเครือขาย การปลูกจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ที่สําคัญ อาทิเชน
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จังหวัดกระบี่ ดําเนินการการเสริมสรางความรูดานการปFองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเจาหนาที่ของรัฐประจําจังหวัดกระบี เพื่อสรางความตระหนักรูใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติไดรับความรูดานพัสดุ การเงิน
และบัญชี

จังหวัดจันทบุรี การพัฒนาบุคลากรเพือ่ ปFองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ดานการจัดซือ้ จัด
จาง) ผลการอบรมสงผลใหผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง งานพัสดุ และงานการเงินบัญชี สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางถูกตองเป2นไปตามหลักเกณฑ- วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนดไว

จังหวัดชัยนาท ดําเนินโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง

29

จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใหบริการดานการทะเบียนเพือ่ ลดความเสีย่ งของ
การทุจริต ประจําป5งบประมาณ 2560

จังหวัดตาก ดําเนินโครงการการอบรมสัมมนาการเสริมสรางบุคลากรภาครัฐเพือ่ ปFองกันและปราบปราม
การทุจริต

จังหวัดปทุมธานี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) มาบรรยาย
ในหัวขอ “ศาสตร-พระราชา เดินตามรอยพระยุคลบาท”

30

จังหวัดปaตตานี การจัดอบรมโครงการสรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมใหคนไทย
ไมโกงตอตานการทุจริต

จังหวัดพะเยา โครงการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายธรรมาภิบาลในการปFองกันการทุจริตจังหวัดพะเยา
ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560

จังหวัดพิษณุโลก ดําเนินโครงการรณรงค-สรางจิตสํานึกที่ดีและชวยกันพิทักษ-สาธารณสมบัติของ
แผนดิน แกบุคลากรทุกภาคสวนของจังหวัดพิษณุโลก

31

จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินโครงการอบรมสงเสริมองค-กรภาคเอกชนเพื่อเป2นกลไกปFองกันการทุจริต

จังหวัดนาน ดําเนินการปลูกจิตสํานึกครอบครัวนาน มุงสูชุมชนปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โดยการอบรม ใหความรู การถอดบทเรียน และจัดงานมหกรรมจังหวัดนานโปรงใส ผลการดําเนินงานสงผลใหเยาวชนและ
แกนนําครอบครัวตระหนักและใหความสําคัญกับการปFองกันและปราบปรามการทุจริตฯ

จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการเสริมสรางธรรมมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี เพื่อปลูกฝDง
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป2นขาราชการ และความซื่อสัตย-สุจริต ควบคูกับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปFองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับบุคลากร ประกอบดวย
บุคลากรของสวนราชการสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค สวนราชการสังกัดราชการบริหารสวนกลาง อําเภอองค-กรปกครอง
สวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี

32

จังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการรณรงค-สรางจิตสํานึกทีด่ แี ละชวยกันพิทกั ษ-สาธารณสมบัตขิ องแผนดิน
แกบุคลากรทุกภาคสวนของจังหวัดพิษณุโลกโดยผลการดําเนินงาน ไดแก ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการ
สรางจิตสํานึกที่ดีและชวยกันพิทักษ-สาธารณสมบัติของแผนดิน

จังหวัดยะลา ดําเนินการ “รณรงค- คนไทย ไมโกง เพื่อถวายสัตย-ปฏิญาณฯ ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” จังหวัดยะลา

จังหวัดราชบุรี การเสริมสรางความรูความเขาใจมาตรา 100 และ 103 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ที่เขารับการฝ\ก
อบรมเขาใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปFองและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
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จังหวัดเลย กําหนดเป2นจังหวัดธรรมาภิบาลอยางยั่งยืน โดยการใหความรูแกผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมและทัศนคติตอตานการทุจริต

6.1.2 การป:องกัน ปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย การประกาศเจตจํานงนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อเป2นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององค-กรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
อื่นๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตย-สุจริต มีคุณธรรม
ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ-ดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยถือปฏิบัติและการดําเนินการตามมาตรการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การปลูกฝDงคานิยมและ
ทั ศ นคติ ใ หบุ ค ลากรในสั ง กั ด การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จาง สงเสริ ม การดํ า เนิ น การใหเกิ ด ความโปรงใสในทุ ก ขั้ น ตอน
การประชาสัมพันธ-ใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยาง
จริงจัง

กระทรวงมหาดไทยไดจั ด ทํา คู มื อ “การปFองกั น ผลประโยชน- ทับ ซอน” เผยแพรกฎหมาย ระเบี ย บ
เกี่ยวของกับผลประโยชน-ทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน-สวนตนผลประโยชน-สวนรวม เพื่อใหสวนราชการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ไดศึกษา ทําความเขาใจ และปฏิบัติราชการดวยความถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งรูเทาทันและไมตกเป2นเครื่องมือใหบุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน- บนเว็บไซต-ศูนย-ปฏิบัติการตอตาน
การทุ จ ริ ต www.anticor.moi.go.th หั ว ขอหนั ง สื อ สั่ ง การ/หนั ง สื อ เวี ย น รวมทั้ ง จั ง หวั ด ตราด ไดดํ า เนิ น การปF อ งกั น
ผลประโยชน-ทับ ซอน โดยการจั ดทํ า คูมื อการปFองกัน ผลประโยชน- ทับ ซอน และการจัด ประชุมเพื่อใหความรู ความเขาใจ
ใหเล็งเห็นถึงโทษของการเกิดผลประโยชน-ทับซอนขึ้นในการทํางานราชการ
34

จังหวัดตรัง ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาเครือขายภาครัฐ และเอกชน เพื่อตอตานการทุจริตภาครัฐ
จังหวัดตรังโดยจังหวัดมีการขับเคลื่อนการปFองกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในลักษณะบูรณา
การกระบวนการทํางาน และประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ และเครือขายทุกภาคสวน

จังหวัดตาก ดําเนินการติดตามโครงการตามมาตรการของรัฐบาล โดยการคณะทํางานในการติดตาม
ตรวจสอบและสั งเกตการณ- งบประมาณรายจายเพิ่ มเติ มฯ พ.ศ. 2560 ของจั ง หวั ด และกลุ มจั ง หวั ด โดยใหผู แทนของ
คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ที่เป2นองค-กรอิสระ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ-โครงการที่คณะอนุกรรมการฯ คัดเลือก
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จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการสงเสริมองค-กรคณะกรรมการหมูบาน (กม.) และองค-กรภาคเอกชน เพื่อเป2นกลไก
ปFองกันการทุจริต โดยดําเนินการจัดการอบรมใหกับคณะกรรมการหมูบาน (กม.) จํานวน 150 คน และการดําเนินงานสงผลให
มีเครือขายในการปFองกันการทุจริต

จังหวัดยโสธร ดําเนินการสรางความเข็มแข็งการบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขายหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในการตอตานการทุจริตจังหวัดยโสธร

จังหวัดนราธิวาส โครงการสรางผูนําเฝFาระวังหมูบานและชุมชนหางไกลการทุจริต

นอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสไดดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยามเฝFาเมือง"
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จังหวัดนาน ดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกครอบครัวนาน มุงสูชุมชนปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จังหวัดปราจีนบุรี ดําเนินโครงการหมูบานชอสะอาด พัฒนาจิตใจของจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดพังงา ดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเฝFาระวังและตอตานการทุจริต

จังหวัดเพชรบูรณ4 ดําเนินโครงการเครือขายตานโกง
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จังหวัดเลย โครงการพัฒนาความรูและสรางเครือขายตอตานการทุจริตในจังหวัดเลย

จังหวัดหนองคาย ดําเนินโครงการเสริมสรางเครือขาย “สายลับ จับโจรปลนชาติ”

6.1.3 การสนับสนุนใหมีจังหวัด อําเภอ องค4กรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด
กระทรวงมหาดไทยไดดํ า เนิ น การ การสนั บ สนุ น ใหมี จั ง หวั ด อํ า เภอ องค- ก รปกครองสวนทองถิ่ น
ใสสะอาด เพื่ อ สรางภาพลั ก ษณ- ที่ ดี และประชาชนเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในการดํ า เนิ น การเพื่ อ ปF อ งกั น การทุ จ ริ ต ของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
จังหวัดตางๆ ไดรวมจัดกันจัดงานเนื่องในวันตอตานคอร-รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันศุกร-ที่ 9
ธันวาคม 2559 โดยจัดพรอมกันทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทยไดประมวลภาพการจัดงานของจังหวัดตาง ๆ ดังนี้
จังหวัดนครนายก

จังหวัดชลบุรี “สุจริตตามรอยพอ ขอทําดีเพื่อแผนดิน
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จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดสตูล

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดปaตตานี

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดสระแกว

จังหวัดสิงห4บุรี
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จังหวัดสุรินทร4

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครปฐม จัดการการลงนามบันทึกขอตกลงการประสานความรวมขับเคลื่อนป5แหงการอํานวย
ความสะดวก ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบระหวาง จังหวัดนครปฐม องค-กร
ภาคเอกชน กับสํานักงานคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมการสรางองค-กรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูปฏิบัติงาน โดยดําเนินการฝ\กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานดวยความสุจริต โปรงใส และแนวทางการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ใหแกกํานัน ผูใหญบานในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 150 คนและเกิดเป2นองค-กรปกครองสวน
ทองถิ่ น ตนแบบอี กทั้ งยั งเป2 น การสรางแรงจู ง ใจใหผู ปฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ ปฏิ บั ติ งานอยางเต็ มกํ า ลั งความสามารถและเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความพึงพอใจแกประประชาชน และผูรับบริการ

จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ดํ า เนิ น การรวมกั น สราง “จั ง หวั ด ใสสะอาด อํ า เภอใสสะอาด และองค- ก รปกครอง
สวนทองถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ จังหวัดพัทลุง เพื่อสรางความรวมมือในการปFองกันและปราบปรามการทุจริตและ
จากการจัดซื้อจัดจางและการจัดทําโครงสรางพื้นฐานและใหภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน องค-กรปกครองสวนทองถิ่นเขารวม
ลงนามสัตยาบันจะไมกระทําการทุจริต และประพฤติมิชอบ และรวมกันสงเสริมใหเกิดจังหวัดใสสะอาด อําเภอใสสะอาด และ
องค-กรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด ปราศจากการทุจริต คอร-รัปชัน
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จังหวัดนาน ดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกครอบครัวนาน มุงสูชุมชนปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จังหวัดแพร จัดกิจกรรมประกวดเยาวชนตนแบบดานการตอตานและปFองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใตโครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จังหวัดอุดรธานี ดําเนินโครงการจัดใหมีการลงนามสัตยาบันเพื่อรวมกันสราง “จังหวัดใสสะอาด อําเภอ
ใสสะอาด และองค-กรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
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6.2 ผลการดําเนินงานที่สําคัญดานการป:องกันปราบปรามการทุจริตฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ไดรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําป5งบประมาณ
พ.ศ. 2560 สํ า นั ก งบประมาณ ไดจั ด สรรงบประมาณใหจั ง หวั ด และกลุ มจั ง หวั ด จํ า นวน 302 โครงการ งบประมาณ
75,057,207,800 บาท กระทรวงมหาดไทย เห็นวา งบประมาณที่ไดรับเป2นงบประมาณจํานวนมาก ระยะเวลาดําเนินการ
จํากัด สังคมใหความสนใจ และขณะที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับการมอบอํานาจใหดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง กระทรวงมหาดไทย
จึงได ขอรับการสนับสนุนการบูรณาการความรวมมือองค-กรตรวจสอบความโปรงใส ดังนี้
1. องค4กรตรวจสอบความโปรงใส สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. และ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เพื่อรวมติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ- โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป5งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด
2. ภาคเอกชน หอการคาไทย และองค-กรตอตานคอร-รัปชัน (ประเทศไทย) แจงเครือขายระดับพื้นที่ ตรวจสอบ
สังเกตการณ-เฝFาระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของขาราชการ (watchdog) สภาวิศกร และ สภาสถาปนิกประชาสัมพันธ-โครงการฯ
ใหสมาชิกไดทราบและเขารวมในการจัดซื้อจัดจาง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. กระทรวงมหาดไทย รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท.
และ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดจัดใหมีการประชุมผานระบบวีดิทัศน-ทางไกล (Video Conference) ไปยังจังหวัดตางๆ
ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ- งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป5
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยสวนราชการที่เขารวมประชุม ประกอบดวย
สวนกลาง หอการคาไทย องค-กรตอตานคอร-รัปชัน (ประเทศไทย)สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงาน
ก.พ.ร. กระทรวง กรม หนวยงาน รวมทั้ง กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ไดรับงบประมาณดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดและ
กลุมจังหวัด รวม 39 กวาหนวยงาน
ระดับจังหวัด เชิญหัวหนากลุมจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัดที่รับผิดชอบดานงบประมาณ
คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดผูแทนจากสํานักงาน
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ป.ป.ช. ภาค 1-9 สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด สํานักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 1-9 สํานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 1-15 สํานัก
ตรวจเงินแผนดิน จังหวัด สํานักจัดทํางบประมาณ เขตพื้นที่ 1-18 รวมทั้งหนวยงานและมหาวิทยาลัยที่ไดรับงบประมาณ
ดําเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดและกลุมจังหวัด

การประชุมดังกลาว เพื่อวางระบบปFองกันการทุจริตในโครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณเป2นไปอยางคุมคา โดยยึดหลักการตรวจ เป2นลักษณะการแนะนํา มิใชลักษณะจับผิด ไมทําใหงานหยุดชะงัก ไม
เพิ่มภาระงานใหหนวยงานเกินความจําเป2น และตรวจลดความซ้ําซอนของหนวยงานตรวจสอบซึ่งสอดคลองกับขอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบโครงการ ตองไมสงผลกระทบกับมาตรการของรัฐบาล และไมเพิ่มภาระให
หนวยงานปฏิบัติ
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นอกจากกระทรวงมหาดไทย จะขอความรวมมื อจาก สํ า นักงาน ป.ป.ช. สํ านั กงาน ป.ป.ท. และสํ านั กงาน
การตรวจเงินแผนดิน ติดตาม ตรวจสอบ โครงการ กิจกรรมตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อปFองกันการทุจริตคอร-รัปชันในพื้นทุกๆดานแลว ยังขอความรวมมือภาคเอกชน คือ สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคาไทย ไมตองจายเงินที่ไมถูกตองใหกับสวนราชการ โดยตองลุกขึ้นมาตอสูและตอตานการจายเงิน
ใตโต‡ะเพื่อขจัดการทุจริตคอร-รัปชันในทุกรูปแบบ ไมมีผูใหก็ไมมีผูรับ เพื่อสรางความโปรงใสในการดําเนินโครงการทุกโครงการ
ที่ไดรับงบประมาณ
การดํ า เนิ น การ จะนํ า กลไกในพื้ น ที่ มาขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ น งาน โดยคณะอนุ กรรมการการดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ที่มีผูวาราชการจังหวัด เป2นประธานคณะอนุกรรมการ
มีผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด และ หัวหนาสํานักงานจังหวัด เป2นอนุกรรมการและเลขานุการรวม โดย
บูรณาการการดําเนินงานกับสํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เป2นกลไกขับเคลื่อนระดับจังหวัดในการ
ตรวจสังเกตการณ- และใหคณะอนุกรรมการฯ, สํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะทําการวิเคราะหโครงการ และมีหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะตรวจสังเกตการณ- โดยพิจารณาจากโครงการที่มีลักษณะเป2นการใช
งบประมาณจํ า นวนมาก หรื อมี ความเสี่ ย งตอการทุ จ ริ ต ซึ่ ง ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการตองกระจายใหครอบคลุ ม
ทุกประเภทโครงการ ไดแก (1) เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน (2) เพิ่มศักยภาพดานการเกษตร (3) เพิ่ม
ศักยภาพดานการทองเที่ยวและบริการ (4) พัฒนาดานสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต และ (5) โครงการพิเศษขนาดใหญ (Big
Rock) ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกตองเป2นมติของคณะอนุกรรมการฯ
นอกจากการขอความรวมมือหนวยงานตรวจสอบความโปรงใส ดังกลาวขางตน กระทรวงมหาดไทย ยังไดจัดทํา
โครงการ โครงการพัฒนาการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ-และใหคําแนะนําการดําเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยใชกลไกหนวยตรวจสอบภายในของ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งหนวยตรวจสอบภายในกระทรวง และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต
ลดปDญหาการรองเรียนในพื้นที่ การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดรับผลการตอบรับที่ดีจากหนวยดําเนินโครงการในพื้นที่
โครงการที่เห็นความสําคัญของการดําเนินโครงการตั้งแตเริ่มดําเนินการ

โครงการสรางความรู เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน4 ทับ ซอนหรื อ ความขั ด แยงกั น ระหวางผลประโยชน4 สวนตน
และผลประโยชน4 ส วนรวม ประจํ า ปF ง บประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่ อ ใหขาราชการของ กระทรวงมหาดไทย มี ค วามรู
ความเขาใจ เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน- ทับ ซอนหรื อความขั ด แยงกั น ระหวางผลประโยชน- ส วนตนและผลประโยชน- ส วนรวม
(Conﬂict of Interest) เพื่ อปFองกัน การทุ จริ ต ทั้ งที่ เ จตนาและไมเจตนา และเพื่อสรางความตระหนั กรูในการปFองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต และเป2นไปตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยดําเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 1 อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ผูเขารวมประมาณ 100 คน
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โครงการของขวั ญ ปF ใ หมสํ า หรั บ ประชาชน พ.ศ. 2560 “มหาดไทยใสสะอาดตอตานการทุ จ ริ ต ”
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ- เผาจินดา ไดใหความสําคัญกับการปFองกันและปราบปรามทุจริต โดยได
เนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํามาตรการ
การปFองกันและปราบปรามทุจริตมาเป2นโครงการที่มีประโยชน-ตอประชาชน ที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป2นของขวัญป5ใหม
ใหแกประชาชน พ.ศ. 2560 มี เ ปF า หมายการดํา เนิ น งานเพื่ อให “มหาดไทยใสสะอาดตอตานการทุ จ ริ ต ” ประกอบดวย
มาตรการดําเนินการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบริการที่รวดเร็ว ความถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเป2นธรรม
มาตรการที่ 2 การปลูกฝDงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด ไดมีความรูความเขาใจ สามารถยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมซือ่ สัตย-สจุ ริต และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชการปฏิบตั งิ านและการดํารงชีวติ
มาตรการที่ 3 สรางคุณธรรมในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุก
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง ตามที่กฎหมายกําหนด และเปWดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนไดเขา
มามีสวนรวม ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง เปWดเผยขอมูลและการเขาถึง
ขอมูลขาวสารใหแกประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
มาตรการที่ 4 การใชชองทางการรองเรี ยนรองทุกข-ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหประชาชนไดแจงขอมู ล
ขาวสารและการรองเรียนรองทุกข- และแจงเบาะแสการกระทําการทุจริต
มาตรการที่ 5 มุ งตอตานและเฝFา ระวังการทุ จริตคอร-รัป ชันทุกรูปแบบ โดยการเฝFา ระวังอยางรัดกุมและใช
มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผูทุจริตคอร-รัปชัน และผูที่เกี่ยวของอยางจริงจัง
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การจัดทําแผนการดําเนินการประชาสัมพันธ4 ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงมหาดไทย รวมกับ
กรมประชาสั ม พั น ธ- จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น การประชาสั มพั น ธ- ประจํ า ป5 งบประมาณ พ.ศ.2560และจั ด สรรกิ จ กรรมเพื่ อ
ดําเนินการเผยแพรนโยบาย มาตรการ ที่เกี่ยวกับการปFองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งทางสื่อวิทยุโทรทัศนสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อสังคมออนไลน- โดยกระทรวงมหาดไทยรวมดําเนิ นการเผยแพรนโยบาย โครงการ มาตรการ
เกี่ ย วกั บ การปF องกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบแบงเป2 น 5 กิ จ กรรม กลาวคื อ รายการ “กะเทาะเปลื อ ก
คอร-รัปชัน” ชอง NBT รายการเผยแพรสารคดีสั้น “Super Hero”รายการวิทยุ “กฎหมายใกลตัว”ผลิตบทความภาษาอังกฤษ
ผานเว็บไซต-ของกรมประชาสัมพันธ- และรายงานพิเศษขาว โดยสวนราชการระดับกรม และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ รวมใน
รายการตางๆ สําหรับ รายการ “กะเทาะเปลือกคอร4รัปชัน” กระทรวงมหาดไทยไดรับการจัดสรรออกอากาศ 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การทุจริตที่เกิดขึ้นในการไฟฟFานครหลวง ฯ ตอนที่ 2 การปFองกันและปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในสังกัดฯ
ตอนที่ 3 พนักงานหมุนเงินคาน้ําประปาไปใชสวนตัวทางสถานีโทรทัศน-แหงประเทศไทย NBT ความยาว 25 นาที เผยแพร
ทุกวันเสาร- เวลา 22.30 - 23.00น. ซึ่งในสวนของกระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการออกอากาศ ไปแลว 2 ตอน ดังนี้
ตอน การไฟฟ:ามหานครหลวง มุงสูองค4กรโปรงใส
ออกอากาศ เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2560 โดย
นาย อภิ นั น ท4 บุ ญ ศิ ริ ผู อํ า นวยการฝc า ยกฎหมาย
การไฟฟ:านครหลวง และนางชลิตา ณรงค4ชัยสกุล
ผู ชวยผู อํ า นวยการฝc า ยบริ หารความเสี่ ย งองค4 ก ร
การไฟฟ:านครหลวง

ตอน มุ งสรางทองถิ่ น ไทย ใหเขมแข็ ง โปรงใส
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560
โดย นายจรินทร4 จักกะพาก อธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

กรมการปกครอง
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและแกไขปaญหาการทุจริตการทํางานดานการป:องกันและประพฤติมิชอบ
ของกรมการปกครอง (Dopa Young Anti-Corruption) ประจํ า ปF 2560 เพื่ อ เสริ ม สรางความรู ความเขาใจใหกั บ
ขาราชการในสังกัดของกรมการปกครอง ที่ไดรับการบรรจุใหมใหเขาใจระเบียบวิธีปฏิบัติของขาราชการและการประพฤติ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง ไมมีการทุจริต คอร-รัปชัน และสรางเครือขายการปFองกันและปราบปรามการทุจริตฯ และกระตุนเตือน
ใหตระหนักและรับรูการปฏิบัติตนในหนาที่ขาราชการที่ดี ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝDงจิตสํานึกที่ดีใหกับ
ขาราชการรุนใหม ดําเนินการอบรม บรรยาย สัมมนากลุมยอย กิจกรรมเสริมสรางมนุษย-สัมพันธ- และตอบปDญหาขอสงสัย
จํานวน 4 รุนๆ ละ 2 วัน จํานวน 500 คน จากการเขารวมโครงการ ดังกลาวไดทําใหผูเขาอบรมเกิดความรูความเขาใจมากขึ้น
พรอมทั้งจัดทําแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากร เพื่อปFองกันผลประโยชน-ทับซอน
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การป:องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบงานทะเบียน ดําเนินการประชาสัมพันธ-ผานชองทางการเผยแพร
ตาง ๆ เพื่อใหขาราชการไดตระหนักและสรางความรับรูการปฏิบัติงานในระบบงานทะเบียน รวมทั้งใหรับรูถึงการปฏิบัติตน
ในหนาที่ขาราชการที่ดีในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และปลูกฝDงจิตสํานึกที่ดีและสรางศรัทธาใหกับประชาชน
ในหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อชวยเหลือแกไขปDญหาความเดือดรอนของประชาชนเผยแพรในรายการ Station 5 ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน-กองทัพบกชอง 5 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และรายการ คุยโขมงขาวเชา ทางสถานีโทรทัศน-โมเดิร-นไนน- ชอง 9
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

การตรวจสอบการทุ จ ริ ต การทะเบี ย นและบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนประจํ า ปF 2560 กรมการปกครอง
จัดเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องที่มีการทุจริตและดําเนินการถึงขั้นตอน การแจงความดําเนินการคดีผูกระทําความผิด
การจําหนายหรือยกเลิกเพิกถอนรายการบุคคลที่มีการกระทําการทุจริตและยื่นเอกสารการทะเบียนที่เกี่ยวของ
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กรมการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนใสสะอาดการปFองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป2นมาตรการที่สําคัญ ที่ทําใหกรมการ
พัฒนาชุมชนมีการดําเนินงานอยางโปรงใสมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและเพื่อเป2นการสงเสริมการปลูกจิตสํานึกใหขาราชการ
และเจาหนาที่มีวินัย ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และสรางเสริมจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย-สุจริต
ทุมเทใหกับราชการ กรมการพัฒนาชุมชนจึงไดจัดทําโครงการ “พั ฒนาชุมชนใสสะอาด” เพื่อเป2นแนวทางในการปFองกั น
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป2นการพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุ มชน ตลอดจนการสราง
คานิยมใหขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนยึดมั่นในความซื่อสัตย-สุจริตและถูกตองชอบธรรม บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย- สุจริต และมีประสิทธิภาพ และหนวยงานในสังกัดมีการบริหารจัดการอยางโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได

กรมที่ดิน
โครงการสํานักงานที่ดินทั่วไทยนัดรังวัดฉับไว ใสใจบริการ กรมที่ดินสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ
ใหแกสํานักงานที่ดินที่มีระยะเวลาการนัดรังวัดนาน (คิวรังวัดยาว)โดยการแกไขปDญหาและเรงรัดงานรังวัดเฉพาะรายภายใน
พื้นที่จังหวัด กําหนดเปFาหมายใหสามารถลดระยะเวลาการนัดรังวัดลงเหลือ 90 วัน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 และลด
เหลือ 60 วัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อใหสํานักงานที่ดินจังหวัด สาขา และสวนแยก ทั่วประเทศ บริหารจัดการ
ระยะเวลาการนัดรังวัดใหเป2นไปตามกําหนด ทําใหระยะเวลานัดรังวัดของสํานักงานที่ดินทั่วประเทศลดลง
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
ดําเนินการจัดการฝMกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ปลุกจิตสํานึกในการป:องกันและปราบปรามการทุจริต
ใหกับเครือขายภาครัฐตอตานการทุจริตภายใตโครงการขาราชการไทยไรทุจริต” ครั้งที่ ๒ ฝ\กอบรมใหความรูแกผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ สงเสริมดานจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนรักษา
ผลประโยชน-ของทางราชการ ตามแนวทางการปFองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางตอเนื่อง

การสัมมนาเชิ งวิชาการ เรื่ อง พระราชบั ญญัติการจัดซื้ อจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อใหขาราชการที่เขารวมสัมมนามีความรู ความเขาใจ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถนําไปใชเป2นแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีมาตรฐานตามระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ศึกษาปDญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดแนวทางแกไขปDญหาอุปสรรคตางๆ

การฝMก อบรมหลัก สู ตร “การเสริ มสรางสมรรถนะดานการคลั ง พั สดุ และการบริ หารงานบุ คคล”เพื่ อให
ผู เขารั บ การฝ\ กอบรมเพิ่ มพู น ความรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั งคั บ เกี่ ย วกั บ ดานการคลั ง พั ส ดุ และ
การบริหารงานบุคคล ซึ่งสามารถนําไปใชเป2นแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีมาตรฐานเดียวกัน ดําเนินการ
2 รุน
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การฝMกอบรมหลักสูตร “การใชโปรแกรมการคํานวณราคากลางงานกอสรางดวยอิเล็กทรอนิกส4” รุนที่ 4
จัดใหมี การฝ\ กอบรมแกเจาหนาที่ ผู ปฏิ บั ติ งานที่เ กี่ ย วของ เพื่ อใหการประมาณราคา มี ความรู ความเขาใจ ในการใชงาน
โปรแกรมการคํานวณราคากลางดวยอิเล็กทรอนิกส- ซึ่งกรมบัญชีกลางเป2นผูจัดทําขึ้นแลวให ทุกสวนราชการนําไปใชไดอยาง
ถูกตอง และเป2นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใชดุลยพินิจสวนบุคลในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายได

กรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การฝMกอบรมเสริมสรางคานิยมความซื่อสัตย4สุจริตใหแกอาสาสมัครป:องกันฝcายพลเรือนในการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จัดทําโครงการฝ\กอบรมใหแกอาสาสมัครปFองกันภัยฝXายพลเรือน (อปพร.) ทั่วประเทศเพื่อเสริมสราง
ความรูและคุณธรรม จริยธรรมดานการปFองกันและปราบปรามการทุจริต และสรางเครือขายอาสาสมัครภาคประชาสังคมใน
การปFองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดําเนินการจัดโครงการฝ\กอบรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน
76 รุน จังหวัดละ 100 คน/รุน ระยะเวลาในการอบรมรุนละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง เป2นเวลา 1 วันมีอาสาสมัครปFองกันภัยฝXาย
พลเรือน (อปพร.) ที่ผานการฝ\กอบรมทั้งหมด จํานวน 8,146 คน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
โครงการ ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ า เนิ น งานขององค4 ก รปกครองสวนทองถิ่ น
(Integrityand Transparency Assessment : ITA) :เป2 น ระบบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสขององค- ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น จากความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยใหสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดทุกแหงจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการประเมินองค-กรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
องค-การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องค-การบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา

กรุงเทพมหานคร
โครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตร “โตไปไมโกง” ไดจัดทําเป2นหลักสูตรการเรียน การสอน สําหรับนักเรียน
ทุกระดับชั้น ปลูกฝDงคานิยมที่ดีและถูกตอง ไดแก ซื่อสัตย- รับผิดชอบ (มีวินัย) รักความเป2นธรรม พอเพียง และทําเพื่อสวนรวม
เพื่อนํามาเป2นกรอบในการประพฤติปฏิบัติตนอยางสุจริต มีเกียรติและศักดิ์ศรี สรางความภูมิใจในตนเอง มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกตอง ไมเห็นแกประโยชน-สวนตน เปFาหมาย 438 โรงเรียน ไดดําเนินการครบทุกโรงเรียน

โครงการสงเสริมความซื่อสัตย4สุจริตสําหรับขาราชการกรุงเทพมหานคร หลักสูตร “โตแลวอยาโกง....โตแลว
ไมโกง” จัดฝ\กอบรมในลักษณะที่เนนกระบวนการกลุม หรือการทํางานเป2นทีม เพื่อใหระดมความคิดเห็นตอการปFองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการของกรุงเทพมหานครเปFาหมายขาราชการบรรจุใหมในป5 พ.ศ. 2560 เป2นเงื่อนไขในการ
พิจารณาประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ ดําเนินการ 8 รุน
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การไฟฟ:านครหลวง
การไฟฟFานครหลวงไดพัฒนาระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผานระบบอิเล็กทรอนิกส- เพื่อ
เป2นการปFองปรามยับยั้งไมใหกระทําผิด และเพื่อคุมครองผูรองเรียนซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการรองเรียน โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการ ดังนี้ 1. รับเรื่องรองเรียนการทุจริต 2. แจงสายงานการบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูถูกกลาวหา เพื่อ
ตั้งกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และสงใหฝXายกฎหมายพิจารณา และ 3. ฝXายกฎหมายตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อสอบสวน
ขอเท็จจริงและพิจารณาตัดสินลงโทษ หากเป2นเรื่องทุจริตที่มีมูลและผิดวินัยอยางรายแรง

การไฟฟ:าสวนภูมิภาค
โครงการการไฟฟ:าสวนภูมิภาคโปรงใส ในป5 2560 การไฟฟFาสวนภูมิภาค ได ยกระดับมาตรฐาน “การไฟฟFา
สวนภูมิภาคโปรงใส” เป2น Version 2.0 โดยมีหลักการและแนวคิด เพื่อปรับมาตรฐานสูการปฏิบัติงานประจําวัน และนํา
กระบวนงานที่เป2นจุดออน/จุดแข็ง จากการตรวจประเมินผลในป5 2558 - 2559 มาทําการทบทวนและหาโอกาสในการพัฒนา
มาตรฐานใหดียิ่งขึ้น บูรณาการระบบสารสนเทศในการเปWดเผยขอมูลและการตรวจติดตามประเมินผล รวมทั้งรักษามาตรฐาน
และขยายผลการดําเนินงานสูสายงาน/สํานัก/การไฟฟFาเขต และการไฟฟFาทั่วประเทศ และรวมกับเครือขายภายนอกในการ
พัฒนาการไฟฟFาสวนภูมิภาคโปรงใสเพื่อการดําเนินงานที่ยั่งยืน
การดําเนินงาน “การไฟฟFาสวนภูมิภาคโปรงใส 2.0” มีเปFาหมายใหมีการขยายผลไปยัง การไฟฟFาสวนภูมิภาค
สาขา จํานวน 288 แหง และ การไฟฟFาสวนภูมิภาคสาขายอย จํานวน 459 แหงทั่วประเทศ และจะตองมีผลการประเมินตาม
มาตรฐานไมนอยกวารอยละ 90
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การประปานครหลวง
โครงการยกระดับการบริหารจัดการดานธรรมาภิบาล : เพื่อยกระดับความโปรงใสในองค-กร และเป2นที่ยอมรับ
แกผู มี ส วนไดสวนเสี ย ทุ ก กลุ ม โดยมี ก ารจั ด ทํ า /ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ คํ า สั่ ง นโยบาย และคู มื อ ดานธรรมาภิ บ าล และ
การตอตานคอร-รั ปชัน เพื่อใหบุคลากรทุ กคนในองค-กรไดถือปฏิบั ติ ดําเนิ นการสรางกลไกแนวทางดานธรรมาภิบ าล และ
การปFองกันการทุจริตคอร-รัปชัน ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งสภาธรรมาภิบาล การประปานครหลวงขึ้น ซึ่งถือ
เป2นรัฐวิสาหกิจแหงแรก เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในองค-กรไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานอยางโปรงใส รวมกัน
ขับเคลื่อนภารกิจดานการตอตานการทุจริตคอร-รัปชัน และปFองกันความขัดแยงทางผลประโยชน- เพื่อสงผลใหการประปานครหลวงเป2นองค-กรที่ปราศจากการทุจริตคอร-รัปชันอยางยั่งยืน

การประปาสวนภูมิภาค
โครงการ “ที่นี่...องค4กรโปรงใส” ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางการประปาสวนภูมิภาค รวมแสดงสัญลักษณและปฏิญาณตนวา จะตอตานการทุจริตคอร-รัปชันทุกรูปแบบและมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานอยางสุจริตและโปรงใส พรอมประกาศ
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ พรอมทั้งประกาศเผยแพร ประชาสัมพันธ-ใหสาธารณชนรับรู โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ เชน
ผูบริหาร พนั กงาน และลู กจางของการประปาสวนภูมิภ าค จั ดกิจกรรมรวมกันประกาศโครงการ “ที่นี่...
องค-กรโปรงใส” และประกาศใหป5 2560 เป2นป5แหงการปFองกันและตอตานทุจริตคอร-รัปชันทุกรูปแบบ พรอมแสดงสัญลักษณและปฏิญาณตนตอหนาองค-พระแมธรณี วิสุทธิสรรพสักขีบารมีธํารงชล วาจะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย- สุจริต โปรงใส
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ผูวาการการประปาสวนภูมิภ าค ไดลงนามประกาศเจตจํานงบริหารงานดวยความซื่ อสัตย- สุจริต อยางมี
คุณธรรมและโปรงใส เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 และจัดกิจกรรม “รวมพลังสราง กปภ. ใหแข็งแกรง” โดยผูวาการนําคณะ
ผูบริหารและพนักงานการประปาสวนภูมิภาค แสดงออกซึ่งสัญลักษณ-และประกาศเจตจํานงวา จะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต อยางมีคุณธรรมและโปรงใส รวมใจกาวสูการเป2น กปภ. 4.0

องค4การตลาด
โครงการการทบทวนและเสริ ม สรางความเขาใจหลั ก ธรรมาภิ บาล การกํ า กั บดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความ
รับผิดชอบตอสังคมในทางปฏิบตั ิ เพือ่ ใหพนักงานขององค-การตลาดไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น และเพื่อ
นําไปเป2นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานตางๆใหเป2นอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อปFองการทุจริตประพฤติมิชอบตอ
หนาที่มิใหเกิดขึ้น จึงจําเป2นตองสงเสริมใหพนักงานไดตระหนักรูในหลักการนี้เป2นประจําทุกป5

6.3 โครงการความรวมมือป:องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ- 2558 เห็นชอบในหลักการดําเนินโครงการความรวมมือปFองกันการ
ทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ (Integrity Pact) ซึ่ ง เป2 น เครื่ อ งมื อเพื่ อ ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ที่ใชในการปFองกันการทุจริตคอร-รัปชันในโครงการจัดซื้อจัดจางมาใช เพื่อใหเกิดความโปรงใสในโครงการจัดซื้อ
จัดจางของหนวยงานภาครัฐ ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เป2นขอตกลงที่ลงนามรวมกัน 3 ฝXาย ระหวาง หนวยงาน
ภาครัฐเจาของโครงการจัดซือ้ จัดจาง ผูประกอบการซึง่ เป2นผูเขารวมการเสนอราคา และผูสังเกตการณ- (Observer) วาจะไมกระทํา
การใดๆ ที่สอไปในทางทุจริต เชน ไมเรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน-อื่นใด และจะปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและเป2นธรรม การพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจาง พิจารณาจากโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้
1. หนวยงานภาครัฐ พิจารณาจากโครงการทีเ่ ป2นภารกิจหลักของหนวยงาน โครงการมีมลู คาสูงอยูในระดับตนๆ ของ
หนวยงาน และเป2นประโยชน-ตอสาธารณชนหรือเป2นทีส่ นใจของประชาชน
2. รัฐวิสาหกิจ องค-กรอิสระ องค-การมหาชน และ อปท. พิจารณาจากโครงการที่มีมูลคาสูงและเป2นประโยชน-ตอ
สาธารณะ
3. ภาคเอกชน พิจารณาจากโครงการที่สาธารณชนสนใจ เชน โครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
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กระทรวงมหาดไทยเชิ ญ ชวนใหสวนราชการระดั บ กรม หนวยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั งกั ด กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขารวมโครงการดังกลาว โดยในป5งบประมาณ 2560 คณะอนุกรรมการความรวมมือปFองกันการ
ทุจริต ไดกําหนดโครงการจัดซื้อจัดจางทีม่ มี ลู คาโครงการตัง้ แต 1,000 ลานบาทขึน้ ไป เขารวมโครงการขอตกลงคุณธรรม ในสวน
กระทรวงมหาดไทยมี ส วนราชการและหนวยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ เขารวมโครงการจํ า นวน 11 โครงการ งบประมาณ
51,276,951,765.52 บาท ดังนี้
กรมที่ดิน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 ระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริการ (ระยะที่ 2)
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 2,945,000,000 บาท
การประปานครหลวง เขารวมโครงการ 3 โครงการ งบประมาณ 31,814,703,765.52 บาทประกอบดวย 1)
โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและปFองกันน้ําทวมเป2นการถาวร งบประมาณ4,264,203,765.52 บาท
2) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 กลุมงานที่เกี่ยวของกับงานขยายกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหา
สวัสดิ์ งบประมาณ 4,790,000,000 บาท และ 3) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 กลุมงานที่เกี่ยวของกับ
งานอุโมงค- สงน้ํา สถานีสูบจายน้ํา ถังเก็บน้ําใส สถานีไฟฟFายอย และงานที่เกี่ยวของ 22,760,500,000 บาท
พิธีการลงนาม โครงการ IP ขอตกลงคุณธรรม ของการประปานครหลวง

การประปาสวนภู มิภ าค มี โครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาค สาขาชลบุรี - พนัสนิคม (พานทอง) - (ทาบุญมี) อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง และอําเภอเกาะจันทร- จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 1)
งบประมาณ 3,242,531,000 บาท
การไฟฟ:านครหลวง เขารวมโครงการ 4 โครงการ งบประมาณ 12,527,117,000บาท ประกอบดวย 1) งาน
กอสรางโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟFาอากาศเป2นสายไฟฟFาใตดิน โครงการพระราม 3 ชวงสะพานพระราม 9 – ทางพิเศษเฉลิม
มหานคร งบประมาณ 1,855,399,000 บาท 2) งานกอสรางโครงการเปลีย่ นระบบสายไฟฟFาอากาศเป2นสายไฟฟFาใตดิน โครงการ
พระราม 3 ชวงสถานีตนทางถนนตก-สะพานพระราม 9งบประมาณ 3,001,718,000 บาท3) งานกอสรางโครงการเปลี่ยนระบบ
ระบบสายไฟฟFาอากาศเป2นสายไฟฟFาใตดิน โครงการรัชดาภิเษก พระราม 9 งบประมาณ 4,250,000,000 บาทงานกอสราง
โครงการเปลีย่ น 4) ระบบสายไฟฟFาอากาศเป2นสายไฟฟFาใตดินโครงการรองรับการเป2นมหานครแหงอาเซียน ในถนนจรัญสนิทวงศ(ตามแนวรถไฟฟFาสายสีน้ําเงิน งบประมาณ 3,420,000,000 บาท
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การไฟฟ:าสวนภูมิภาค โครงการจัดจางทําสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตารางมิลลิเมตร จํานวน
6,230 กิโลเมตร 747,600,000 บาท

6.4 การดําเนินโครงการที่ประหยัดงบประมาณของภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย ไดใหความสําคัญกับการเบิกจายงบประมาณโดยเนนย้ําใหการดําเนินงานตองเป2นไปตามกฎ
ระเบียบของทางราชการ มีความคุมคา ประหยัดงบประมาณ และเกิดประโยชน-กับประชาชนสูงสุดสวนราชการระดับกรม และ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจภาพรวมป5 2560 ประหยัดงบประมาณ จํานวน 62,488,398 บาท ซึ่งโครงการที่ดําเนินการสามารถบรรลุตาม
เปFาหมายการดําเนินงาน นอกจากนี้ งบประมาณที่ไดจากประหยัดงบประมาณสามารถนําไปพัฒนาตอยอดโครงการอื่นๆ และ
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ใหสวนราชการดําเนินการเบิกจายงบประมาณอยางคุมคา และประหยัดงบประมาณ ดังนี้
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โครงการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่สามารถประหยัดงบประมาณของภาครัฐ
งบประมาณ
งบประมาณ
ประหยัด
หนวยงาน
โครงการ
ที่ไดรับอนุมัติ ดําเนินงานจริง
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาพรวม
62,488,398.00
สํ า นั ก ง า น ป ลั ด - 1.จางบํ า รุ ง รั ก ษาระบบเทคโนโลยี 294,837,328.72
257,907,101
36,930,318.72
กระทรวงมหาดไทย สารสนเทศและการสื่ อ สาร และเชา
วงจร บริการ อุ ปกรณ-ด านสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กรมการพัฒนา
2. การจัดงาน OTOP TO THE TOWN
31,580,718
28,161,436
3,419,282
ชุมชน
3. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค
36,172,276
32,344,552
3,827,724
การประปาสวน
4. โ ค ร ง กา ร ซื้ อส า รส ม ก อน ช นิ ด
13,027,200 10,896,126.72
2,131,073.28
ภูมิภาค
อะลู มิ เ นี ย มซั ล เฟต ชนิ ด ที่ 1 ตาม
มาตรฐาน มอก. 165-2554 พรอม
ขนสง ของการประปาสวนภูมิภาคเขต
7 อุดรธานี
5. โครงการกอสรางระบบประปาของ
21,400,000
13,500,000
7,900,000
การประปาสวนภู มิ ภ าค สาขาลํ า พู น
เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนในพื้นที่โรงกรองน้ําริมปWงถึง
หนวยบริ ก าร ปX า ซาง ตํ า บลปX า ซาง
อําเภอปXาซาง จังหวัดลําพูน
6. โครงการงานวางทอสงน้ํ า พรอม
64,200,000
61,990,000
2,210,000
ระบบสู บ-จาย และขยายเขตจํ าหนาย
น้ํ า ป ร ะป า บ ริ เ ว ณ ทา อ า กา ศ ย า น
นราธิ ว าส - ชุ มชนบานทอน ทอสงน้ํ า
HDPE 315 มม. จํ า นวน 5,000 เมตร
ระบบสูบ-สง (กอสรางสถานีเพิ่มแรงดัน
น้ําทาอากาศยานนราธิวาส) ทอบริการ
ถึ ง บริ เ วณชุ ม ชนบานทอน ตํ า บลโคก
เคี ย น อํ า เภอเมื อ งนราธิ ว าส จั ง หวั ด
นราธิวาส ของการประปาสวนภูมิภาค
สาขานราธิวาส
7. โครงการงานวางทอขยายเขต
20,770,000
14,700,000
6,070,000
จําหนายน้ําของการประปาสวนภูมิภาค
สาขาโพนพิ สั ย หนวยบริ การปากคาด
(เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล) ทางหลวง
หมายเลข 212 จากหนวยบริการปาก
คาด ถึ ง บานตอน ตํ า บลบานตอน
อําเภอรัตนวาป5 จังหวัดหนองคาย
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สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การจางบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเชาวงจร บริการ อุปกรณ-ดานสารสนเทศและ
การสื่อสาร

กรมการพัฒนาชุมชน
การจัดงาน OTOP TO THE TOWN 2017 ดํ าเนินการจํ านวน 10 จุด ไดแก ศูนย-ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯ, เช็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง, เซ็นทรัลพลาซา แกรนด- พระราม 9, เซ็นทรัล
พลาซา ระยอง, เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา, เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต, เซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา เวสต-เกต
ในระหวางระหวางเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 โดยมีจํานวนผูประกอบการ OTOP เขารวมโครงการ จํานวน 876 ราย
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และการจัดงาน OTOP ภูมิภาค 2560 ดําเนินการทั้งหมด 5 จุด ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดขอนแกน จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม ในระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 โดยมีจํานวน
ผูประกอบการ OTOP เขารวมโครงการ จํานวน 1,572 ราย

การประปาสวนภูมิภาค
โครงการซื้อสารสมกอนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก. 165-2554 พรอมขนสงของการ
ประปาสวนภูมิภาคเขต 7 อุดรธานี

โครงการกอสรางระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําพูน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่โรงกรองน้ําริมปWงถึงหนวยบริการ ปXาซาง ตําบลปXาซาง อําเภอปXาซาง จังหวัดลําพูน
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โครงการงานวางทอขยายเขตจําหนายน้ําของการประปาสวนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย หนวยบริการ ปาก
คาด (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข 212 จากหนวยบริการปากคาด ถึงบานตอน ตําบลบานตอน อําเภอรัตนวา
ป5 จังหวัดหนองคาย

โครงการงานวางทอสงน้ําพรอมระบบสูบ-จาย และขยายเขตจําหนายน้ําประปาบริเวณทาอากาศยานนราธิวาส ชุมชนบานทอน ทอสงน้ํา HDPE 315 มม. จํานวน 5,000 เมตร ระบบสูบ-สง (กอสรางสถานีเพิ่มแรงดันน้ําทาอากาศยาน
นราธิวาส) ทอบริการถึงบริเวณชุมชนบานทอน ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ของการประปาสวน
ภูมิภาคสาขานราธิวาส

6.5 การดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ ลูกจาง และเจาหนาที่ ของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปFงบประมาณ 2560
กระทรวงมหาดไทย ใหสวนราชการระดับกรม และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร องค-กรปกครองสวนทองถิ่น ศูนย-ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย รายงานผลการดําเนินงานกรณีมีการ
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ ลูกจาง และเจาหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยผูรองสามารถแจง
เบาะได ตามชองทาง โทรศัพท- 1567 โดยไมเสียคาใชจาย ไปรษณีย- เว็บไซต- www.1567 Moi.go.th และ แอป Spond
หรือเดินทางมาดวยตนเองที่ศูนย-ดํารงธรรมจังหวัด
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ขอมูลการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ ลูกจาง และเจาหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
เดือนตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 มีจํานวน 1,430 ราย ดําเนินการยุติเรือ่ งแลว 195 ราย อยูระหวางตรวจสอบ 1,169 ราย
อยูระหวางดําเนินการทางวินัย 66 ราย
เรื่องรองเรียน (ราย)
ที่

หนวยงาน

ภาพรวม
1. กรม/รัฐวิสาหกิจ จังหวัด
2. องค-กรปกครองสวนทองถิ่น
3. กรุงเทพมหานคร

ทุจริต จริยธรรม

รวม

661
250
407
4

1,430
486
940
4

769
236
533
0

ผลการดําเนินงาน (ราย)
อยู
อยูระหวาง
ยุติ
ระหวาง ดําเนินการ
เรื่อง
ตรวจสอบ ทางวินัย
1,169
66
195
389
66
31
776
0
164
4
0
0

เรื่อง
รองเรียน
คงเหลือ
1,235
455
776
4

6.6 การประกาศยกยองขาราชการผูปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตย4สุจริต
ตามระเบียบคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ดวยความซื่อสัตย-สุจริต พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 กําหนดใหคัดเลือกผูสมควรไดรับการยกยองเป2น
ผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตย-สุจริต
กระทรวงมหาดไทย ตระหนั กและใหความสํา คัญกั บการยกยองเชิดชู ผูปฏิ บัติงานดวยความซื่ อสัต ย-สุจ ริต มี
คุณธรรม จริยธรรม จึงไดมีการกําหนดใหสวนราชการ หนวยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด คัดเลือก และ
ประกาศบุคคลผูปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย-สุจริต เพื่อใหขาราชการเกิดสํานึกในการปฏิบัติงานที่เที่ยงธรรม ในหนาที่ที่ผดุง
เกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการ ควรแกความไววางใจ และเชื่อมั่นของปวงชน และดํารงตนตั้งมั่นเป2นแบบอยางที่ดีงาม สมกับ
ความเป2นขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเป2นตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุด
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1. กระทรวงมหาดไทยรวมกับมูลนิธิฯ (นายอนันต- อนันตกูล) มอบโลเกียรติคุณสดุดีและเกียรติบัตรยกยอง “คนดี
มหาดไทย” ประจําป5 พ.ศ. 2560 ใหกับขาราชการผูปฏิบัติพฤติปฏิบัติตนเป2นแบบอยางที่ดี จากผูแทนกรม กรมละ 1 ราย
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 จํานวน 7 ราย

2. กระทรวงมหาดไทยคัดเลือกผูสมควรไดรับการยกยองเป2นผูประพฤติปฏิบตั ติ นชอบดวยความซือ่ สัตย-สจุ ริต ประจําป5
2560 จากสวนราชการระดับกรม หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด เพือ่ สงใหสํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา
ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบ เพื่อประกาศยกยอง ขณะนีอ้ ยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจะมีการประกาศ
รางวัลในวันที่ 9 ธันวาคม 2560
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สวนที่ 7
แนวทางการดําเนินงาน ปF 2561
7.1 ปaญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต
กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการสํารวจสภาพปDญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการปFองกัน ปราบปราม
การทุจริตของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัด เพื่อศึกษาสภาพปDญหาของหนวยงานในสังกัด ระดับกรม
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด รวม 89 หนวยงาน จากการศึกษาพบวา ระดับสภาพปDญหาดาน
คุณธรรม จริยธรรม และดานการปFองกัน ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ภาพรวมปDญหาดังกลาวอยูในระดับนอย ดังนี้
ตารางที่ 1 ระดับปaญหา ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานป:องกัน ปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย
ระดับปaญหา
รวม
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ปานกลาง
นอย
ไมมี
ดานการทุจริต
ปานกลาง
นอย
ไมมี

จํานวน(หนวยงาน)
89

คิดเปนรอยละ
100.00

16
42
31

17.97
47.19
34.83

15
40
34

16.85
44.94
38.20

ปDญหาตางๆ ทีพ่ บสวนใหญจะเป2นเรือ่ งการขาดจิตสํานึกทีม่ คี ณ
ุ ธรรมในการปฏิบตั ริ าชการ ขาดความรู ความเขาใจ
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ดังขอมูลตอไปนี้
ปaญหาดานคุณธรรม จริยธรรม

ปaญหาดานการป:องกันและปราบปรามการทุจริต

1. การขาดความรู ความเขาใจในหลักคุณธรรม
จริ ย ธรรมตามประมวลจริ ย ธรรมขาราชการพลเรื อ น
และขอบังคับวาดวยจริยธรรมและจรรยาขาราชการฯ
ของหนวยงาน รวมทั้ง ความรูเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอรรั ป ชั น ผลประโยชน- ทั บ ซอน ระเบี ย บ กฎหมายที่
เกี่ ย วของกั บ การปฏิ บั ติ ง าน และการดํ า เนิ น งานดวย
ความโปรงใสเป2นตน

1.จิตสํานึกขาราชการและเจาหนาที่มีจิตสํานึกใน
การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎหมาย และมีพฤติกรรมที่
เสี่ ย งตอการทุจ ริ ต คอนขางนอย เชน ขาราชการและ
เจาหนาที่ยังตระหนักถึงประโยชน-ที่ประชาชนจะไดรับ
จากงบประมาณแผนดินคอนขางนอย
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ปaญหาดานคุณธรรม จริยธรรม

ปaญหาดานการป:องกันและปราบปรามการทุจริต

2 . รู ป แ บ บ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ข า ร า ช ก า ร
กระทรวงมหาดไทย การดําเนินงานที่ครอบคลุมอยูทุก
พื้นที่ทั่วทั้งประเทศ และทํางานใกลชิดประชาชน ยอมมี
ความเสี่ยงตอการประพฤติปฏิบัติตนที่ขาดการคํานึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม

2. คานิยมของสังคมไทย ซึ่งแบงออกเป2นคานิย ม
อั น ดี ไดแก การยึ ด มั่ น ในส ถาบั น ช าติ ศาส นา
พระมหากษั ต ริ ย- การดํ า รงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการมีศีลธรรมประจําใจในการทํางาน
ของขาราชการ คอนขางนอย และมีคานิยมที่สงผลให
ขาดคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ไดแก ระบบอุ ป ถั ม ภ- การ
แสวงหาประโยชน- ใหตนเองและพวกพอง โดยขั ด ตอ
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการฝDงคานิยมเหลานั้น
แกขาราชการรุนใหมรวมทั้งการยอมรับเรื่องการทุจริต
คอร-รัปชันวาเป2นเรื่องปกติของสังคมไทย สงผลใหการ
ดํ า เนิ น งานดานการตอตานการทุ จ ริ ต ยั ง ไมมี ค วาม
เขมแข็ง ไมเป2นที่ประจักษ-และไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่คอนขางนอย
3. การเปลี่ ย นแปลงของสภาพสั ง คมไทย ไดแก
กระแสสังคมดานวัตถุนิยม สภาพปDญหาทางสังคมที่มี
การแขงขั น กั น สู ง สงผลกระทบที่ ทํ า ใหเจาหนาที่
ผู ปฏิ บั ติ ง านขาดจิ ต สํ า นึ ก ทํ า ใหเกิ ด ความไมซื่ อ สั ต ยสุจริต และคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ
4. ความซับซอนของการทุจริตคอร4รัปชันที่มีมาก
ขึ้น สงผลใหหนวยงานและองค-กรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
การปF อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปฏิ บั ติ ง านได
ยากขึ้น
5.การบูรณากา รดานการป:องกัน ปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ระหวางภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม
ประชาชนยังไมแพรหลายและขาดความตอเนื่อง

7.2 แนวทางการดําเนินงาน ปF 2561
กระทรวงมหาดไทย ไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปFองกันปราบปรามการ
ทุจ ริ ต และประพฤติ มิช อบ และไดมี การขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ นงานผานกลไกคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํ า สวนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม และคุณธรรม ของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร-ชาติวาดวยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด มาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางภาพลักษณ-การดําเนินงานที่
โปรงใสของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจากสํารวจสภาพปDญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการปFองกัน ปราบปรามการทุจริต
ของหนวยงาน โดยภาพรวมปDญหาดังกลาวอยูในระดับนอย ขณะที่แนวโนมการรองเรี ยนการทุจริตของเจาหนาที่รัฐของ
กระทรวงมหาดไทย มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากกระทรวงมหาดไทยเปWดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงการรองเรียนได
สะดวกและรวดเร็วมากขึน้ กระทรวงมหาดไทย จึงกําหนดแนวทางเพื่อเป2นกรอบการดําเนินงาน ป5 2561 ดังนี้
1. การดํ า เนิ นงานตามนโยบายที่ สํ า คัญ ของกระทรวงมหาดไทยตามพั นธกิ จ “มหาดไทยใสสะอาด” ตาม 3
ภารกิจหลัก ดาน การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การปFองกันปราบปรามการทุจริตอยาง
เขมขน และการสนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด อําเภอใสสะอาด และองค-กรปกครองทองถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ เพื่อ
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สรางความเชื่อมั่นใหกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
การปFองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ
2. การดําเนินงานดานการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม จะไดจัดทําคูมือแนวทางมาตรฐานจริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยใชเป2นแนวทางปฏิบัติงาน
3. สนั บ สนุ นการดํ า เนิ น งานตามมาตรการของรั ฐ บาลที่มอบหมายภารกิ จใหกระทรวงมหาดไทยดํ าเนิ น งาน
งบประมาณกลุมจังหวัด และงบประมาณแผนภาคโดยการขอความรวมมือหนวยงานตรวจสอบความโปรงใส รวมติดตามให
คําแนะนํา หนวยดําเนินการในพื้นที่
4. การดําเนินงานตรวจสอบความโปรงใสโดยใชกลไกตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยรวมตรวจสอบ
โครงการและใหคําแนะนําหนวยดําเนินโครงการ
5. สรางความรู ความเขาใจ และตระหนั ก รู เกี่ ย วกั บ ราง พ.ร.บ.วาดวยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การขั ด กั น ระหวาง
ประโยชน-สวนบุคคลกับประโยชน-สวนรวม พ.ศ. .... เพื่อใหบุคลากรกระทรวงมหาดไทย ไดมีความรูและปFองกันตนเอง และ
ลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติหนาที่ ตาม ราง พ.ร.บ. ดังกลาว
6. การรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ กระทรวงมหาดไทย มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น ในฐานะที่
ศูนย-ปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ตองมีหนาที่ในการรวบรวมขอมูลสถิติขอมูลการรองเรียนการทุจริต หรือ
การสงตอการรองเรียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการรองเรียนการทุจริต เพื่อใหสามารถ
ใชประโยชน-จากขอมูลในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตอไป
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สรุปประเด็นขอสังเกตที่ควรใหความระมัดระวังจากการดําเนินโครงการการพัฒนาการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ
สังเกตการณ4 และใหคําแนะนําการดําเนินงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดและกลุมจังหวัด
เรื่อง

ขอสังเกต

ขอเสนอแนะ

ระเบียบ

1.การจัดทําโครงการ

• โครงการที่ มีกิจกรรมยอยหลาย ๆกิ จกรรม
แตละกิจกรรมไมสอดคลองที่จะทําใหโครงการ
บรรลุถงึ วัตถุประสงค-

• โครงการทีม่ กี จิ กรรมยอยหลาย ๆ กิจกรรม แตละ
กิจกรรมตองสอด-คลองที่จะทําใหโครงการบรรลุ
ถึงวัตถุประสงค-ดวย

• ขอสังเกตจากการบรรยายสรุปของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน

• โครงการทีม่ กี จิ กรรมเป2นการจัดซือ้ ตนไม/พันธุป- ลาไมมี
รายละเอียด ชนิด จํ านวน รายการ ขนาด ทํ าใหไม
สามารถคํานวณวงเงินงบประมาณทีถ่ กู ตอง และมี
ปDญหากับการจัดซือ้

• โครงการที่มี กิจกรรมเป2นการจัด ซือ้ ตนไม/พันธุปลาตองมีรายละเอียด ชนิด จํานวน รายการ ขนาด ซึง่
เป2นสิ่ ง จํ า เป2 น ที่ จ ะตองระบุ ไว เพราะสัมพันธ-กับ
จํานวนวงเงินงบประมาณ และการจัดซื้อ/จัดจาง

• ขอสังเกตจากการบรรยายสรุปของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน

• โครงการแกไขปD ญ หาการขาดแคลนน้ํ า
อุ ป โภค บริ โ ภค การดํ า เนิ น งานไมสามารถ
วัดผลเรื่องความสะอาดได

• การจัดทํ าโครงการครัง้ ตอไปหนวยงานผู รั บผิ ด ชอบ
โครงการควรกําหนดตัวชี้วัดดานความสําเร็จของ
โครงการใหชั ด เจน ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพ
• ควรเพิ่มชองทางในกระบวนการกอสรางโดยให
ประชาชนมีสวนรวมเพือ่ จะใหไดรับทราบถึงปDญหาที่
เกิดขึน้ และความตองการทีแ่ ทจริงของประชาชนที่
นอกเหนือจากการดําเนินงานทางโครงสรางพืน้ ฐาน

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ-และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 9

• กอนอนุมัติโครงการตองพิจารณาทั้ ง ระบบของ
โครงการตั้งแตการเขียนโครงการจนถึงการติดตาม
และรายงานผล เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ กอใหเกิดประโยชน-สูงสุดตอการใชจายเงิน
โดยการสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ-ใหแกกลุมเปFาหมายตอง
มี หลั ก เกณฑ- ประกอบการพิจารณาอยางเหมาะสม
ชั ด เจน เป2 น ธรรม และโปรงใส เพื่ อ ใหบรรลุ
วัตถุประสงค-โครงการ

• หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0216/ว1565
ลว 22 มี.ค. 60 เรือ่ ง สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจาง
ที่ควรใหความระมัดระวัง ขอ 3

1.1 การเขียนโครงการ

• โครงการกอสรางและปรั บ ปรุ ง ถนนเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ การกอสรางไดจัดทําเป2น
บางชวงของเสนทางไมสามารถซอมแซมได
ตลอดเสนทาง เนือ่ งจากงบประมาณทีไ่ ดรับไม
เพียงพอทํ าใหการดํ าเนินงานไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค-ได
• โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชน
และผลิต ภัณฑ-แปรรูปขาวสู สากลดํา เนินการ
โดยสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ-แปรรูปขาวจํานวน
29 กลุมพบวาขาดขอมูลเชิงสถิติสนับสนุนหลัก
เกณฑ-ในการคัดเลือกกลุม เปFาหมายและความ
จําเป2นในการสนับสนุนครุภณ
ั ฑ-หรือ สิ่ง กอสรางที่
กําหนดตามโครงการ

1.2 การเตรี ย มความ
พ ร อ ม ก อ น ดํ า เ นิ น
โครงการ

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ-และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 8

• ไมจัดทํ าแผนการบริ หารครุภั ณฑ-ที่ จดั ซื้อให
กลุมผูผลิต หรือผูประกอบการกลุมเปFาหมาย

• ใหจัด ทํ าแผนบริ หารจั ด การทรั พ ย- สิน เพื่อ ใหมี
การใชประโยชน-ครุภณ
ั ฑ-และสิง่ กอสรางไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน โดยควรวางแผนให
ครอบคลุมหนวยงานที่รบั ผิดชอบ ดูแล รักษา คาใชจาย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการใชงาน และการบํารุง รักษา รวมถึ ง
แผน การใชประโยชน- และการติดตามประเมินผล

• พื้ น ที่ ก อสรางเป2 น พื้ น ที่ เ อกชนยั ง ไมมี ก าร
ดําเนินการเรื่องการขอใชหรืออุทิศที่ดินใหแก
ราชการ

• เรงรัดดําเนินการเกีย่ วกับการอุทศิ ทีด่ นิ หรือการใช
ประโยชน-ที่ดินกอนการขอตั้งงบประมาณจัดทํ า
โครงการ

• หนัง สื อสํ า นัก เลขาธิก ารคณะรั ฐมนตรี ที่ นร
0505/ว 111 ลว 2 ส.ค. 2550 เรื่อ ง แนวทาง
ปฏิบัติกรณีที่ทางราชการขอใหราษฎร-อุทิศที่ดิน
ใหหรือกรณีเขาไปดําเนินการในที่ดินของเอกชน
เพื่อใหมีการใชประโยชน-รวมกัน

• การจัดจางกอสรางฝายชะลอน้ํา ยังไมไดรับ
การอนุมัติในการใชพื้นที่ดําเนินการจากอธิบดี
กรมอุ ทยาน ซึ่ง อาจกอหนี้ ผูก พัน ไมทั นตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

• การจั ดทํ า โครงการควรกํา ชั บหนวยงานตองมี
การเตรียมความพรอมของพื้นที่ที่จะดําเนินการไว
ลวงหนากอนขอตั้งงบประมาณดําเนินโครงการ

• หนังสือกรมอุทยานแหงชาติสตั ว-ปาX และพันธุพ- ชื ฯ
สํานักอนุรกั ษ-และจัดการตนน้ําทีท่ ส 0908.302/255
ลว 9 ม.ค. 2560 เรือ่ ง แนวทางการดําเนิน การขอ
สรางฝายชะลอน้ําในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ-

• ไมมีการเตรียมพรอมพืน้ ทีท่ จี่ ะดําเนิน การยังไม
มีการกําหนดคาพิกัดในการกอสรางฝายชะลอน้ํา
ซึง่ อาจดําเนินการกอหนี้ผูกพันไมทันตามกรอบ
เวลาที่ กํ าหนด เป2นการเสียโอกาสที่จะนํ าเงิน
งบประมาณไปใชในเรื่องอื่นทีส่ ําคัญและจําเป2น
เรงดวน

• ใหเรงรัดขออนุมัติใชพื้นที่และกําหนดคาพิกัดที่
จะกอสรางใหครบถวน เพื่ อ ใหสามารถกอหนี้
ผูกพันไดทันตามกําหนดเวลา
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เรื่อง

1 . 3 ก า ร บริ ห า ร
จัดการโครงการ

2.แผนและผลการ
จัดซื้อจัดจาง

3. การจั ด ซื้ อ จั ด
จาง
3.1 ก าร กํ า หน ด
ราคากลาง

ขอสังเกต

ขอเสนอแนะ

ระเบียบ

• การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร- รวมทั้งระบบ
กลองวงจรปWด (CCTV) กลุ ม SOFTWARE การ
ออกแบบ และCAD/CAM/CAE ชุ ด ฝ\ ก หุ นยนตอุตสาหกรรมพรอมโปรแกรมและเครือ่ งคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลประผลแบบ 2 ไมเสนอขอ
ความเห็นชอบตอคณะ กรรมการการบริ หาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวง มหาดไทยระดับจังหวัด

• กรณีการจัดหาที่วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ตอง
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร-ระดับจังหวัดกอน

•โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0210.5/ว 2553 ลว 11 พ.ค. 2560

• การมอบหมายหนวยดําเนินโครงการ/กิจกรรม ยัง
พบการมอบหมายหนวยดําเนินการไมตรงตาม
ภารกิ จ ของหนวยงาน ตามขอสั ง เกตของ
สํานักงานการตรวจเงิ น แผนดิ น ตามหนั ง สื อ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดวนที่สุด ที่ ตผ
0015/1574 ลว 10 เม.ย. 2560 การมอบหมาย
ใหหนวยดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมจะตองมี
บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
รองรับอยางเพียงพอ

• กรณีที่เป2นการจัดหาระบบคอม- พิวเตอร-รวมทั้ง
ระบบกลองวงจรปWด CCTV ที่มีมูลคาเกิน 10 ลาน
บาท ตองผานคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร-ระดับจั งหวั ดกอน และตองขอ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร-ของกระทรวงมหาดไทย
• กรณีโครงการที่มมี ูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้น ไป
คณะกรรมการฯของกระทรวงมหาดไทยตองให
ความเห็ น ชอบในหลั ก การเบื้ อ งตนกอนนํ าเสนอ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิ วเตอร-ข องรัฐ ใน
ลําดับตอไป
• กรณีหนวยดํ าเนินการในโครงการที่ มีภารกิจไม
สอดคลองกับกิจกรรมตามโครงการ ใหเสนอกลุ ม
จังหวัด เพือ่ นํ าเขาทีป่ ระชุม ก.บ.ก. เปลี่ยน แปลง
หนวยดําเนินการ

• หนั ง สื อ กระทรวงหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท
0212.1/ 04136 ลว 19 พ.ค. 2560 ขอ 5

•กรณีโครงการใดมีกิจกรรมที่ตองบูรณาการรวมกัน
ในการดําเนินงานใหเสนอกลุมจังหวัดเพื่อเพิ่มหนวย
ดําเนินการ

• การดําเนินงานกิจกรรมยอยบางกิจกรรมตาม
เอกสารเสนอขออนุมตั โิ ครงการฯ ไมสอดคลองกับ
การปฏิบตั จิ ริง เนือ่ งจากเปFาหมายกิจกรรมของ
โครงการไมชัดเจน เชน เพิม่ พันธุส- ตั ว-น้ํ าสู แหลง
อนุรักษ-ฯ โดยการเพาะพันธุเ- อง รวมงบประมาณ
700,000 บาท ขอเท็จจริงหนวยดํ าเนินการจะ
ดําเนิน การซือ้ พันธุส- ตั ว-น้ําเพือ่ ปลอยสูแหลงน้ํา
• โครงการพัฒนาศักยภาพทองเทีย่ วและบริการแบบ
บูรณาการ รายการกอสรางตึกพิพธิ ภัณฑ-อาจไมได
ใชประโยชน-ตามวั ตถุ ประสงค- เนื่ องจากไมได
วางแผน การบริหารจัดการกอนอาคารแลวเสร็จ
และยังไมมีศลิ ปวัตถุทจี่ ะจัดแสดง จึงไมสามารถ
กําหนดรูปแบบการจัดวางวัตถุที่ จะจั ดแสดงให
สอดรั บ ในการกํ า หนดรู ป แบบการกอสราง
ภายในอาคารได
• การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/
จัดจางหนวยดําเนินการยังไมมีการจัดทําเพือ่ สง
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

• ใหนํ ากิจกรรมฟ“น” ฟูฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ยกระดับคุณ ภาพชี วิตชุม ชนชายฝD•งเขาที่ประชุ ม
กบก. เพื่อขออนุมัติปรับเปลี่ยนวิธี ดําเนินการให
ถูกตองสอดคลองกับขอเท็จจริงกอนดําเนินงาน

• ป ร ะ ก าศ ค ณะ ก ร ร ม ก า ร น โ ยบ า ยก า ร
บริ หารงานจั ง หวั ดและกลุ มจั ง หวั ด แบบบู ร ณา
การจังหวัด ลว 11 ต.ค. 2544 ขอ 1

• หนวยดํ าเนินการควรมีการเตรียมความพรอมทั้ ง
ระบบของโครงการ กําหนดการบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชน- สู ง สุ ด ตอการใชจาย
งบ
ประมาณ

• หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0216/ว 1565
ลว 22 มี.ค. 2560 เรือ่ ง สรุปประเด็นการจัดซือ้ จัดจาง
ทีค่ วรใหความระมัดระวัง ขอ 3

• ใหหนวยดําเนินการจัดทําแผน ปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ จัด
จาง สํ าหรับการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ- ที่ มี ร าคาตั้ ง แต 1
แสนบาทขึ้นไป และรายการที่ดิน/สิ่งกอสรางที่มี
ราคาตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป

• หนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดวนทีส่ ดุ
ที่ ตผ 004/ว 97 ลว 9 มี.ค. 2546

• ไมมีขอมูลในการจัดทําราคากลางครุภัณฑ-

• การจั ด ทํ า ราคากลางครุ ภั ณ ฑ- ใ หใชราคา
มาตรฐานที่ สํ า นั ก งบประมาณกํ า หนดหากไมมี
ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใช
ราคาที่ เ คยซื้ อ ครั้ ง หลั ง สุ ด ภายในระยะเวลา 2
ป5งบประมาณ หรือหากไมมีราคาที่เคยซื้อหรือจาง
หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป5 งบประมาณ ใหใช
ราคาตลาดโดยสืบราคาจากทองตลาดรวมทั้งเว็บ
ไซด-ตางๆ เป2นราคาอางอิง
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• ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จาง พ.ศ.
2546 ขอ 4
• คูมือแนวทางการเปWดเผยรายละเอียดคาใชจาย
เกี่ ยวกั บการจั ด ซื้ อ จั ด จางราคากลางและการ
คํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช. ขอ 3.7
การเปW ด เผยราคากลางและการคํ า นวณราคา
กลางการจัดซื้อจัดจางซึ่งมิใชงานกอสราง ขอ 4

เรื่อง

3.2 การเปW ด เผย
ราคากลาง

ขอสังเกต

ขอเสนอแนะ

ระเบียบ

• ขั้นตอนการกําหนดราคากลาง รายการจัดซื้อ
ครุ ภั ณ ฑ- สํ า หรั บผลิต และขยายสารชีว ภั ณ ฑสืบราคาจาก 3 ราน ซึ่งตั้งอยูไกลจากจังหวัดที่
เป2นหนวยดําเนินการ รานที่สืบราคาบางราน
ไมไดขายครุภัณฑ-ที่จัดซื้อโดยตรงและการจัดซือ้
รายการดัง กลาว กํ า หนดราคากลางเทากั บ
งบประมาณที่ไดรับ

• วิธีการสืบราคาควรสืบราคาจากผูขายครุภัณฑ-ที่
ตองการจัด ซื้อโดยตรง และสืบราคาจากรานคา
ภายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกลเคียง เพื่อใหไดราคา
ขายตามทองตลาดที่แทจริง

• คูมือแนวทางการเปWดเผยรายละเอียดคาใชจาย
เกี่ ยวกั บการจั ด ซื้ อ จั ด จางราคากลางและการ
คํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช. ขอ 3.7
การเปWดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลาง
การจัดซื้อจัดจางซึ่งมิใชงานกอสราง ขอ 4

• คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทียบหาคา
Factor F ของงานกอสรางสะพาน และทอเหลี่ยม
ไมถู ก ตองคื อ ใชคา Factor F ของงานกอสราง
สะพานและทอเหลี่ยม โดยใชหลัก เกณฑ-ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว 195 ลงวันที่
16 พฤษภาคม 2559 ซึ่งไมเป2นปDจจุบัน

• ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางเทียบหาคา
Factor F ของงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม
ใหถูก ตอง โดยปฏิบัติใ หถูก ตองตามขอสั่ง การที่
กรมบั ญ ชี ก ลางปรั บปรุ งการคํ า นวณราคากลาง
ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ดวนที่ สุ ด ที่ กค
0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2559 เรื่อง การ
ทบทวนและปรับ ปรุงตาราง Factor F

• หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ดวนที่ สุ ด ที่ กค
0405.3/ว 364 ลว 15 ก.ย. 2559 เรือ่ ง การทบทวน
และปรับปรุงตาราง Factor F

• กรณีกําหนดคา Factor F ของงานถนน งาน
ปFาย งานอาคาร งานสะพาน ในอัตราที่เทากัน

• ในการกําหนดคา Factor F ของ งาน ใหเจาหนาทีท่ ี่
เกีย่ วของทบทวนการใชคา Factor F ตามหนังสือ
กรมบั ญชี ก ลาง เรื่อ ง การทบทวนและปรั บปรุ ง
ตาราง Factor F

• หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ดวน ที่ สุ ด ที่ กค
0405.3/ว 364 ลว 15 ก.ย. 2559 เรื่อง การ
ทบทวนและปรับปรุงตารางFactor F

• ไมเสนอขออนุ มั ติ ห รื อ ขอความเห็ น ชอบ
ราคากลางกอนการเผยแพรราคากลาง

• ใหปฏิบตั ติ ามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ซึง่ ผูมีอํานาจตอง
อนุมตั ริ าคากลางกอนดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

• หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว 0006
ลว 8 ก.ค. 2557

• แบบ ป.ป.ช. ลงวันทีก่ ําหนดราคากลางไมถูกตอง

• ใหลงวั น ที่ ใ นแบบ ป.ป.ช ขอ 4 ราคากลาง
คํานวณ ณ วันทีผ่ มีู อํานาจไดอนุมัติ/เห็นชอบราคา
กลางนั้น

• คูมือแนวทางการเปWดเผยรายละเอียดคาใชจาย
เกี่ ยวกั บการจั ด ซื้ อ จั ด จางราคากลางและการ
คํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช.ขอ 3.1
วิธีปฏิบัติ ขอ 4

• ไมไดทบทวนราคากลางที่คํานวณไวในแบบ
ปร.4,ปร.5 ซึ่งหัวหนาสวนราชการเห็นชอบแลว
นานเกินกวา 30 วัน

• กําชับเจาหนาที่ดําเนินการตามหลักเกณฑ-การ
ราคากลางงานกอสรางของทางราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึง่ ตองทบทวนราคากลางทีค่ ํานวณไวไม
เกิน 30 วัน กอนวันอนุมตั จิ ดั จาง

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
แจงตามหนั งสื อ กระทรวงการคลัง ดวนที่ สุด ที่
กค 0421.5/ว27 ลว 30 มี.ค. 2555 ขอ 2.3

• การกํ าหนดราคากลางไมมี ขอมู ลการจัดทํ า
ราคากลาง การสืบราคาจากผูคาที่ไมไดขายพัสดุ
ที่จะจัดซื้อหรือจากผูคาที่ตงั้ อยูในจังหวัด ทําให
การใชอางอิงราคากลางลดความนาเชื่อถือ โดย
กําหนดราคากลางเทากับวงเงินงบประมาณที่
ไดรับ และราคากลางไมไดรั บความเห็ นชอบ
จากผูมีอํานาจ

• การจัดทํ าราคากลางใหถือปฏิบัติต ามคู มื อ แนว
ทางการเปWดเผยราย ละเอียดคาใชจายเกีย่ วกับการ
จัดซือ้ จัดจางราคากลาง และการคํานวณราคากลาง
ของสํานักงาน ป.ป.ช.

• คูมือแนวทางการเปWดเผยรายละเอียดคาใชจาย
เกี่ ยวกั บการจั ดซื้ อ จั ด จางราคากลาง และการ
คํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช.

•หนวยงานไมไดประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลาง
และคํานวณราคากลางในเว็บไซต-ของสวนราชการ

•ใหประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางในการจัดซื้อจัด •คูมือแนวทางการเปWดเผยรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับ
จางในระบบฐานขอมูล 2 แหง ดังนี้
1) เว็บไซต-กรมบัญชีกลาง
2) เว็บไซต-ของหนวยงานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจาง

การจัดซือ้ จัดจางราคากลางและการคํานวณราคากลาง บทที่
4 ขอ 4.2 วิธีการประกาศ ขอ 2

• หนวยดํ า เนิ น การเผยแพรราคากลางงานจาง • การเปWดเผยราคากลางและการคํ านวณราคากลางงาน • คู มื อ แนวทางการเปW ด เผยรายละเอี ย ดคาใชจาย
กอสรางในเว็บไซต- e-gp และเว็บไซต-หนวยงานไม กอสรางใหทําตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางราคากลางและการคํานวณราคา
และราคากลางในจางงานกอสรางตามแบบ ฟอร-ม ที่ ป.ป.ช. กลาง บทที่ 3 ขอ 3.1
เป2นไปตามแบบฟอร-มที่ ป.ป.ช. กําหนด

กําหนด
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3.3 การขอซื้อหรือ
การขอจาง

• ไมจัดทํารายงานขอซื้อขอจางหรือ จัดทําแต
ไมครบถวน

• ใหเจาหนาที่ พั ส ดุ จั ด ทํ า รายงาน ขอซื้ อ ขอจาง
กอนการขออนุมัติดําเนินการทุกครั้ง

• ระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗

• หนวยงานไมไดแตงตัง้ เจาหนาทีพ่ สั ดุเนื่องจากมี
บุค คลากรนอย โดยแตงตั้ง หั ว หนาเจาหนาที่
พั ส ดุ ตํ า แหนงเดี ย วเป2 น ผู จั ด ทํ า และเสนอ
รายงานขอซื้อขอจางเพื่อขอความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการ

• การที่หัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุ
เป2นบุคคลเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติงานดานพัสดุ
ของหนวยงานไมมีก ารสอบทานกระบวนงานใน
การจัดซื้อจัดจาง ซึ่งอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดและ
ไมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เห็นควร
ใหแตงตั้งเจาหนาที่พัสดุใหครบตามระเบียบพัสดุ

• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 5

• หั ว หนาหนวยงานยั ง ไมได ลงนาม ใน
เอกสารตั้งแตขั้นตอนการแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางจน ถึงลงนามในรางประกาศ
จัดซื้อจัดจาง
• จั ด ทํ า และเผยแพรรางประกาศและราง
เอกสารประกวดราคาทางเว็ บ ไซต- ข อ ง
กรมบัญชีกลางแตไมไดเผยแพรทางเว็บไซต-ของ
สวนราชการ

• ใหผูรับผิดชอบโครงการสอบทาน การจัดทําเอกสาร
ใหเรียบรอยถูกตองตามระเบียบโดยเครงครัด

• มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 13 มี.ค. 2555 และ
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิ
ในการจัดหาพัสดุ ลว 3 ก.พ. 2558 ขอ 26 – 28

• ใหเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวด
ราคา 2 เว็บไซต-ดังนี้
1) เว็บไซต-ของสวนราชการ
2) เว็บไซต-กรมบัญชีกลาง

• ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งแนวทางปฏิบตั ใิ น
การจัดหาพัสดุดวยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส- และดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็ก- ทรอนิก ส- ลว 3 ก.พ. 2558
ขอ 26 และขอ 27

• ขอความในรางประกาศและรางเอกสาร
ประกวดราคา,ประกาศและเอกสารประกวด
ราคาไมสอดคลองกับขอบเขตของงาน (TOR)

• เนื่ อ งจากสวนราชการที่ ดํ า เนิ น การจั ด หาได
ดํ า เ นิ น ก าร จั ด หาดวยวิ ธี ก ารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) เรียบรอยแลว จึงเสนอแนะให
จังหวัดเสนอหัวหนากลุมจังหวัดใหขอผอนผันการไม
ปฏิบัติตามระเบียบไปที่กรมบัญชีกลางตอไป

•ระเบียบสํ า นัก นายกรั ฐมนตรี ว าดวยการพั ส ดุ
พ.ศ.2535และที่ แ กไขเพิ่ ม เติ ม ขอ 12 ซึ่ ง ระบุ
วา“ให กวพ.มีอํานาจหนาที่ดังนี้ (2) พิจารณาการ
อนุ มั ติ ย กเวนหรื อ ผอนผั น การไมปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบ”

• กําชับเจาหนาทีใ่ หถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ตามตัวอยางประกาศและ
เอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) โดยเครงครัด

• หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ.) 0405.2/ว
380 ลว.28 ก.ย. 2559 เรื่อง กําหนดรายละเอียด
เพิม่ เติมในการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุฯ

• ใหสงประกาศการจัดซื้อจัดจางใหสภาวิศวกร และ
สถาปนิกเพือ่ เผยแพรประชาสัมพันธ-

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/04136
ลว 19 พ.ค. 2560 เรือ่ ง แนวทาง การปฏิบตั สิ ําหรับ
โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิม่ เติม ประจําป5งบ ประมาณ พ.ศ. 2560 ขอ 2.2

• ใหเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา 2
เว็บไซต- ดังนี้

• ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งแนวทางปฏิบตั ใิ น
การจัดหาพัสดุดวยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส- และดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็ก- ทรอนิก ส- ลว 3 ก.พ. 2558
ขอ 26 และขอ 29

3.4 การเผยแพรราง
ปร ะก าศแ ละร า ง
เอกสารป ร ะ ก ว ด
ราคา

•รางเอกสารประกวดราคา
- ขอ 4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนด เวลาแลว
เสร็ จ ไมเกิ น 360 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจาง
- ขอ 8 คาจางและการจายเงิน จังหวัดจะจายเงิน
คาจางโดยแบงออกเป2น 1 งวด เป2นจํานวนเงิน
ในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อรับจางได
ปฏิบัติ งานทัง้ หมดแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา
•ขอความใน TOR
- ขอ 6 กําหนดการสงมอบภายใน 1 ป5 หรือ
ตามที่ตกลงกันไวในสัญญา
- ขอ 7 เงือ่ นไขการชําระเงิน สวนราชการจะแบงงาน
ออกเป2น 10 รายการ และแบงการชํ า ระเงิ น
ออกเป2นงวด ๆ ดังนี้
รายการที่ 1 แลวเสร็จภายใน 360 วัน แบงงาน
ออกเป2น 4 งวด
รายการที่ 2 แลวเสร็จภายใน 150 วัน แบงงาน
ออกเป2น 3 งวด
รายการที่ 3 แลวเสร็จภายใน 210 วัน แบงงาน
ออกเป2น 3 งวด
• การดํ าเนินการจัดจางดวยวิธีประกวด ราคา
อิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ระบุข อความใน
รางประกาศและประกาศประกวดราคาจังหวัด
เป2นผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ในการจางของจังหวัดซึง่ จังหวัดไมเคยคัดเลือกผู มี
คุณสมบัติเบื้องตนดังกลาว
• กรณีการจัดซื้อจัดจางจากวงเงินงบ ประมาณ
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ไมไดจั ด สงประกาศการ
จั ด ซื้ อ จั ด จางใหสภาวิศวกร และสถาปนิกเพื่อ
เผยแพร
• จั ด ทํ า และเผยแพรประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาทางเว็บไซต-ของกรมบัญชีกลาง
แตไมไดเผยแพรทางเว็บไซต-ของสวนราชการ

1) เว็บไซต-ของสวนราชการ
2) เว็บไซต-กรมบัญชีกลาง
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3.5 การเผยแพร
ประกาศและ
เอกสารประกวด
ราคา
3.6 การพิ จ ารณา
ผลการประกวด
ราคาฯ

• จั ด ทํ า และเผยแพรประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาทางเว็บไซต-ของกรมบัญชีกลาง
แตไมไดเผยแพรทางเว็บไซต-ของสวนราชการ

• ใหเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา 2
เว็บไซต- ดังนี้
1) เว็บไซต-ของสวนราชการ
2) เว็บไซต-กรมบัญชีกลาง
• ในกรณีมผี เสนอราคาเพี
ู
ยงรายเดียว คณะกรรมการฯ
ตองมีเหตุผลสมควรที่ จะดําเนิน การตอไป โดยไม
ตองยกเลิกการประกวดราคาฯ ครัง้ นัน้

• ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งแนวทางปฏิบตั ใิ น
การจัดหาพัสดุดวยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส- และดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็ก- ทรอนิกส- ลว 3 ก.พ. 2558
ขอ 26 และขอ 29
• ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ใิ น
การจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส- (emarket) แ ล ะ ด ว ย วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ขอ 38
• ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ิ
ในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็ก-ทรอนิกส- ลว
3 ก.พ. 2558 ขอ 39

• กรณีมผี ูซือ้ เอกสารรายการกอสรางจํานวน 17
ราย เสนอราคา 1 ราย คณะกรรมการฯ เสนอให
จัดจางผูเสนอราคาดังกลาว โดยไมไดใหเหตุผลตาม
ระเบียบทีก่ ําหนด
• การแจงผลผูชนะประการกวดราคา แจงเฉพาะราย
ทีช่ นะการประกวดราคาเทานั้น โดยไมไดแจงผล
การพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกรายทราบ
• คณะกรรมการกํา หนดราคากลาง ไมจัดทํ า
หนังสือแจง สตง. ใหทราบ ในกรณีที่ผูชนะการ
ประกวดราคาเสนอราคาสู ง หรื อ ต่ํ ากวาราคา
กลาง รอยละ 15 ขึน้ ไป

3.7 สัญญาและหลัก
ประกัน

• มีหนังสือเชิญรัฐวิสาหกิจใหมาทําสัญญาโดยระบุใหมี
การวางหลักประกันสัญญา

3.8 การบริหาร
สัญญา

• หนวยดําเนินการไมไดจัดสงสําเนาสัญญาวงเงิน
ตามสัญญา ตัง้ แต 1 ลานบาทขึน้ ไป ใหสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ภูมภิ าค และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน
• การกํ าหนดคาปรับในสัญญาซื้อ/จาง หนวย
ดํ า เนิ น การ ยั ง มี ค วามเขาใจที่ คลาดเคลื่อน
ระหวางสัญญาซือ้ /สัญญาจาง

•การแบงงวดงานของคณะกรรมการกํ าหนด
คุณลักษณะ (TOR) กับสัญญาไมตรงกัน

3.9 การรายงานผล
การดํ า เนิ น การจั ด
จาง

• สัญญาระบุคาจางและการจายเงินในงวดงาน
ไมตรงกับเอกสารประกวดราคา
• ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของการจาง
กํ า หนดไวเพี ย ง 1 ป5 ซึ่ ง ไมเป2 น ไปตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี ที่ กํ าหนดระยะเวลาที่ผู รั บจาง
ตองรับผิดชอบฯ 2 ป5
• หนวยงานจางเอกชนจัดงานประชาสัมพันธวงเงินเกิน 5 ลานบาท

• ใหถือปฏิบตั ติ ามประกาศสํ านักนายกรั ฐมนตรี ซึ่ ง
กําหนดใหแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคา ทุก
รายทราบ
• ในกรณี ที่ ร าคาของผู เสนอราคารายที่ ส วน
ราชการเห็นสมควรจางแตกตางจากราคากลางที่
คณะ กรรมการกําหนดราคากลางคํ านวณไว ตัง้ แต
รอยละ 15 ขึน้ ไป ใหคณะ กรรมการกําหนดราคา
กลาง หรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วของแจงรายละเอี ย ดการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางนั้น
ให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทราบโดยเร็ว
• ในกรณี ที่ ส วนราชการหรื อ รั ฐ -วิ ส าหกิ จ เป2 น ผู
เ ส น อ ร า ค าห รื อ เ ป2 น คู สั ญ ญ า ไ ม ต อ ง ว า ง
หลักประกัน
• ใหจัดสงสํ าเนาสัญญา ซึง่ มีมลู คาตัง้ แต 1 ลานบาท ให
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ภูมภิ าค และกรม สรรพากรภายใน 30 วัน นับแตวันลงนาม
ในสัญญา
• ใหกําหนดคาปรับ ดังนี้
- สั ญ ญาจางใหกํ า หนดคาปรั บ เป2 น รายวั น เป2 น
จํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.01 – 0.10
ของราคาจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวา 100 บาท
เชน วงเงินสัญญาจาง 2,500,000 บาท กําหนดคา
ปรับ ตามประกาศจัดหาไว ในอัตรารอยละ 0.10
ใหหนวยดําเนินการระบุในสัญญาจางเป2นคาปรับ
วันละ 2,500 บาท (ไมใหกําหนดเป2นอัตรารอยละ
0.10)
- งานกอสรางสาธารณู ป โภคที่ มี ผ ลกระทบตอ
การจราจร ใหกําหนดคาปรับเป2นรายวันในอัตรา
รอยละ 0.25 ของราคาจางนั้น
- สัญญาซือ้ ใหกําหนดคาปรับเป2นรายวันในอัตรา
ตายตัวระหวางรอยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่
ยังไมไดรับมอบ
• การกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะในการแบงงวดงาน
จะตองตรงกับสัญ ญาเนื่ องจากมีก ารเผยแพรใน
เว็บไซด-ตามที่ระเบียบกําหนดมาแลว

• ใหจังหวัดแกไขสัญญาใหสอดคลองกับเอกสาร
ประกวดราคา
• ขอใหกําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามระเบียบมติ
รัฐมนตรี และหนังสือสั่งการโดยเครงครัด

• การจัดจางเอกชนผูรับงานโฆษณาประชาสัมพันธ-ที่มี
วงเงินจัดจางตัง้ แต 5 ลานบาทขึน้ ไปตองรายงานให
คณะกรรมการติดตามและตรวจ สอบการใชจาย
งบประมาณภาครัฐทราบกอนดําเนินการจัดจางเพื่อ
รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
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• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว27
ลว 30 มี.ค. 2555 เรื่ อ งหลั กเกณฑ- ก ารคํ านวณ
ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ (แนวทาง
วิ ธี ปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ การคํ า นวณ
ราคากลางงานกอสราง ขอ 17.2) กําหนดอํานาจ
หนาทีข่ องคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิม่ เติม ขอ 143
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 135

• หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด
ที่ นร 0503/ว 228 ลว 17 ก.ค. 2558 และมติ
คณะรัฐมนตรี ลว 14 ก.ค. 2558
•ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 134

• ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(Electronic Market: e - market) และดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-(Electronic Bidding : e - bidding)
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และ ที่แกไขเพิ่มเติมขอ 136
• มติคณะรัฐมนตรี ลว 28 ธ.ค. 2536 ขอ 3

• หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่
นร 0505/ว90 ลว 23 เม.ย. 2558 เรือ่ ง การรายงาน
โครงการที่ มี ก ารจั ด จางใหเอกชนผู รั บ จั ด งาน
(Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ-ที่มี
วงเงินการจัดจางตัง้ แต 5 ลานบาทขึน้ ไป

เรื่อง

ขอสังเกต

ขอเสนอแนะ

ระเบียบ

3.9 การรายงานผล
การดํ า เนิ น การจั ด
จาง

• หนวยงานจางเอกชนจัดงานประชา- สัมพันธวงเงินเกิน 5 ลานบาท

4. โครงการ
ฝ\กอบรม

• โครงการประชาสัมพันธ-และการตลาดดานการ
ทองเที่ ย ว วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานไมชัดเจน ไมมี
หลั ก เก ณฑ- ก ารคั ด เ ลื อ ก ผู ศึ ก ษ าดู งา น
กลุมเปFาหมายไมชัดเจน การศึ ก ษาดู ง านเบิ ก
คาใชจายเป2 น คามั ค คุ เ ทศก- ซึ่ ง ไมสามารถ
เบิกจายไดตามระเบียบ
• คาใชจายในการอบรม มีการจัดซื้อวัสดุ และ
อุปกรณ-ใหผูเขารับการอบรม ซึ่ ง ไมเป2น ไปตาม
รายการคาใชจายที่ กํ า หนดใหเบิ ก ไดตาม
ระเบียบฯ ขอ 8 กําหนดไว รวม 15 รายการ

• การจัดจางเอกชนผูรับงานโฆษณาประชาสัมพันธ-ที่มี
วงเงินจัดจางตัง้ แต 5 ลานบาทขึน้ ไปตองรายงานให
คณะกรรมการติดตามและตรวจ สอบการใชจาย
งบประมาณภาครัฐทราบกอนดําเนินการจัดจางเพื่อ
รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
• ใหดําเนินการเป2นโครงการฝ\กอบรม ศึกษาดูงาน โดย
กําหนดหลักสูตรการฝ\กอบรม วิธกี ารคัดเลือกกลุม
เปFาหมายใหชัดเจน
• กําหนดการศึกษาดูงานไวในหลักสูตร ฝ\กอบรม ใหมี
การดูงานกอนระหวางหรือหลังการฝ\กอบรม โดย
เบิกคาใช จายเป2นคาวิทยากรฝ\กอบรบ
• คาใชจายในการฝ\กอบรมนอกเหนือ จากรายการที่
กําหนดไวตามระเบียบรวม 15 รายการ ใหขอทําความตก
ลงกับกระทรวงการคลังกอนเริม่ ดําเนินโครงการ

• หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่
นร 0505/ว90 ลว 23 เม.ย. 2558 เรือ่ ง การรายงาน
โครงการที่ มี ก ารจั ด จางใหเอกชนผู รั บ จั ด งาน
(Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ-ที่มี
วงเงินการจัดจางตัง้ แต 5 ลานบาทขึน้ ไป
• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝ\กอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 4 และ ขอ
10

• การประมาณการคาใชจายในการฝ\กอบรม
เชน คาปFายประชาสัมพันธ- คาวัสดุกลองบรรจุ
ภัณฑ- ซึง่ ไมสามารถเบิกจายไดตามระเบียบ

• รายการคาใชจายในการฝ\กอบรมตองเป2นไปตาม
รายการที่กําหนด ใหเบิกจายไดตามระเบียบกรณี
รายการที่จําเป2นตองจัดซื้อขอใหทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังกอนจัดฝ\กอบรม

•ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วาดวยคาใชจายใน
การฝ\กอบรมการจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2549และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 8

5. การเบิกจายเงิน

• การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย/ใบสําคั ญ
จายอื่น ๆ สวนใหญเบิกจายแลว แตหนวยงาน
ไมไดประทับตรา จายเงิ น แลว และลงชื่ อ ผู
จายเงินกํากับและวัน เดือน ป5 ที่จายเงิน

• ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ. 2551 ขอ 37

6. การควบคุมและ
การ จําหนายพัสดุ

• เมื่ อ ไดดํ าเนิ น โครงการภายใต พ.ร.บ.
งบปร ะมาณรายจ ายเ พิ่ ม เติ ม ปร ะจํ า ป5
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเสร็จ ทรัพย-สนิ ที่
ไดมาใหบันทึกเป2นทรัพย-สนิ ของกลุมจังหวัด การ
จํ าหนายพัสดุต องปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
สํ านักนายก รั ฐ มนตรี ว าดวยการพั ส ดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

• ใหเจาหนาที่ผูจายเงิ นประทับตราขอความวา
จายเงินแลว โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายเงิน
และระบุชื่อ ผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมทั้งวัน
เดือนป5ที่จายเงินกํากับไวในหลักฐานการจายเงินทุก
ฉบับ
• การโอนพัสดุใหแกสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ใหใชแนวทางปฏิ บั ติ ต ามที่ กวพ.
กําหนด
• กรณีที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งตกเป2นที่ราชพัสดุ
การโอนที่ดินและสิ่งกอสรางไปใหสวนราชการอื่น
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
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• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝ\กอบรม การจั ด งาน และการประชุ ม ระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม ขอ 7 และ
ขอ 8

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท
0212.1/ 04136 ลว 19 พ.ค. 2560 ขอ 6
• หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนทีส่ ดุ ที่
กค (กวพ) 0421.3/09730 ลว 20 มี.ค. 2555 และ
หนังสือกรมบัญชี- กลางที่กค 0423.3/254 ลว
16 ก.ค. 2556 เรือ่ ง แนว ทางการบันทึกบัญชีการ
โอนสินทรัพย-ของจังหวัดและกลุมจังหวัด
•หนังสือกรมธนารักษ- ดวนที่สุด ที่ กค 0304/5584
ลว 23 เม.ย. 2555 เรือ่ ง ขอหารือการโอนทีด่ นิ และ
สิง่ กอสรางซึง่ เป2นทรัพย-สนิ ของจังหวัดและกลุมจังหวัด

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.

นายกฤษฎา บุญราช
นายณัฐพงศ- ศิริชนะ
นายสมคิด จันทมฤก

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางอาภรณ- วุฒิคุณาภรณนายสรศักดิ์ รัตนวงศนางสาวนนทญา หงษ-รตั นนายพิชติ สวนะปรีดี
นายธนาวุฒิ ธนายิ่งเจริญ
นางสาวทัศนีย- เอีย่ มเอม
นายดํารงศักดิ์ นาคีสังขนางสุนันทา อนุรักษ-จาตุรงคนายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ

10. นายสุนทร ธิติ
11 นางสาวมยุเรศ พงศ-ทองเมือง
12 นายพีรวิทย- พงค-สุรชีวิน
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.

นายพิศนุ อินทร-ชัย
นางวิภา ปานบุญ
นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย
นางสาวนุชนภา วงษ-มงคล
นางดาราวรรณ พรหมกสิกร
นายชัยพงษ- ภูพันใบ
นางสาวจันจิรา เกตุมณี
นางสาวพิชชานันท- โคตรศรีเพชร

ผูอํานวยการศูนย-ปฏิบัติการตอตานการทุจริต
นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการ ศปท.มท.
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เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ศปท.มท.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมการปกครอง
นักวิชาการที่ดินชํานาญการพิเศษ กรมที่ดิน
หัวหนากลุมงานเสริมสรางวินัยและพิทักษ-ระบบคุณธรรม
กรมการพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและฝDงเมือง
นักทรัพยากรปฏิบัติการ กรมการปFองและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นิติการชํานาญการพิเศษ กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการฝXายธรรมาภิบาล การประปานครหลวง
หัวหนางานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การประปาสวนภูมิภาค
ผูอํานวยการกองแผนธรรมาภิบาล การไฟฟFานครหลวง
ผูอํานวยการกองการกํากับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟFาสวนภูมิภาค
หัวหนาฝXายกฎหมาย องค-การตลาด
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