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ค าน า 
                 ด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติ – ข้อสั่งการในการประชุม
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เสนอให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่ง
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบโดย
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้วางรูปแบบขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผ่านพระราชบัญญัติปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ ๑) Area : Smart City  ๒) Function : 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และ ๓) กลุ่มท่ัวไป  

               ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดท าคู่มือขับเคลื่อน  
ปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 
โดยได้มีการแบ่งกรอบการด าเนินงานใน ๓ ด้าน คือ ๑) สร้างการรับรู้  ๒) ป้องกัน/ป้องปราม และ              
๓) ปราบปราม พร้อมทั้งมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน แนวทางแบบรายงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการน า
ระบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
มาปรับใช้ 

 ส านักงาน ป.ป.ท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการ
สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ปีแห่งการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ซึ่งมีหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องกับการค้า  การลงทุน รวม ๔๖ หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือกับ                         
ส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือลดปัญหาการทุจริตจากการให้บริการของรัฐอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ส านักงาน ป.ป.ท.  

 

 

 

 



 
 

 

 

สารบัญ 
                  หน้า 

ค าน า 

ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นมาในการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ/เหตุผลความจ าเป็น/กรอบแนวคิด   ๑ 
ความเป็นมาในการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ       ๑ 
เหตุผลความจ าเป็นในการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงฯ      ๓ 
กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ    ๖ 
หรือ PCAC Model  

ส่วนที่ ๒ 
ขั้นตอน/การด าเนินงานตามกรอบแนวคิด สร้างการรับรู้/ป้องกันและป้องปราม/ปราบปราม       ๗ 
การสร้างการรับรู้ ขั้นตอน/การด าเนินการ        ๗ 
ป้องกัน/ป้องปราม ขั้นตอน/การด าเนินการ        ๙ 
ปราบปราม ขั้นตอน/การด าเนินการ        ๑๒ 

ส่วนที่ ๓ 
การปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง/การรายงานผลการขับเคลื่อน     ๑๔ 
การปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง        ๑๔ 
การรายงานผลการขับเคลื่อนงาน         ๑๕ 

ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในส านักงาน ป.ป.ท.     ๑๗ 
-กองปราบปรามการทุจริต ๑ - ๕         ๑๗ 
-กองยุทธศาสตร์และแผนงาน         ๒๐ 
ช่องทางในการติดต่อประสานงาน          ๒๑ 
ช่องทางการประสานงาน/รายงานผล                 ๒๑ 

ส่วนที่ ๕ 
ภาคผนวก           ๒๒ 
การจัดกลุ่มกระบวนงานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ๒๒ 
ตามคู่มือการประกอบธุรกิจ (Doing Business) รวม ๔๖ หน่วยงาน ๑๐๗ กระบวนงาน 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ       ๒๙ 
รายชื่อผู้จัดท า           ๔๐ 



๑ 
 

 

 

                                                         ส่วนที่ ๑ 

ความเป็นมาในการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ/เหตุผลความจ าเป็น/กรอบแนวคิด  

ความเป็นมาในการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ                               

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติ - ข้อสั่งการ ในการประชุม
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติ - ข้อสั่งการ 
คตช. ที่เห็นชอบให้รัฐบาลประกาศให้ ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่ส านักงาน ป.ป.ท.เสนอ โดยมีมติ มอบหมายให้
หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการดังนี้  
 ๑) ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเพื่อประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ  
 ๒) ส านักงาน ป.ป.ท./ศอตช. กรมประชาสัมพันธ์ และส านักงาน ก.พ.ร . ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือพบเห็นการกระท าความผิด โดยให้
ร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ท. และให้หน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติมข้อมูลช่องทางการร้องเรียนดังกล่าวในคู่มือ
ส าหรับประชาชนด้วย  
  3) เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ให้ส านักงาน ป.ป.ท. พิจารณาการด าเนินการตามค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 
  4) ส านักงาน ป.ป.ท. ประสานการด าเนินการกับจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
ต้นแบบของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือให้เป็นจังหวัดต้นแบบที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างโปร่งใส
และรวดเร็ว 
 โดยประธาน คตช. มีข้อสั่งการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 (๑) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ในการประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง  
             (๒) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการปลูกฝังจิตส านึก
และสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนให้มีค่านิยมในเรื่องการรอคิวในการด าเนินการ ตามขั้นตอนของทางราชการ
และการไม่ให้สินบนเพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น 

  โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ที่เห็นควรให้                                      
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ท. ได้เสนอให้ ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

แนวทางการขับเคลื่อน : ปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา                               
อนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรบัสินบนทุกรูปแบบ 



๒ 
 

เพ่ือพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมพิจารณาร่วมกันก าหนดแนวทาง 
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม   
 ๒. สร้างการรับรู้   
 ๓. ปิดโอกาสการทุจริต 
 ๔. การต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 
 
 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 
 
           ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาการเรียกรับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ แบ่งเป็น ๒ ประเภทหลัก ๆ คือการทุจริต
จากเงินงบประมาณ เช่น การจัดชื้อจัดจ้างและการทุจริตจากการใช้อ านาจหน้าที่การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ 
อนุญาต ในส่วนของภาคเอกชนได้มีการรวมตัวกันเพ่ือไม่จ่ายสินบนทุกรูปแบบ ผ่านโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  

          การจ่ายใต้โต๊ะเพ่ือได้ใบอนุญาตหรือได้งาน คือ การเพ่ิมต้นทุนและต้นทุนเหล่านี้จะถูกผลักภาระ
ให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคไปโดยปริยาย เมื่อเป็นเช่นนี้ต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลต่อก าลังซื้อซึ่งอาจลดลง 
จนผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ หรือไม่ยั่งยืน (Sustainable) นั่นเอง เพราะฉะนั้นภาครัฐเองก็ต้องรวมตัวกันไม่รับ
สินบนเพ่ือความยั่งยืนขององค์กรและประเทศเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นการตัดห่วงโซ่การทุจริต ทั้งผู้ให้และผู้รับ 
การด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าวในกลุ่มเป้าหมายเชิงพ้ืนที่  
(Area base) โดยเริ่มที่กลุ่มจังหวัด Smart City จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเป้าหมายเชิงภารกิจ 
(Function base) เริ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน เป็นกลุ่มแรก โดยส านักงาน ป.ป.ท. ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส 
และเป็นธรรม   

สร้างการรับรู้   

ปิดโอกาสการ
ทุจริต 

การต่อต้านการ
รับสินบนทุก

รูปแบบ 



๓ 
 

 จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 
นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ  

          จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม 
นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
นายค านวณ ไพโรจน์สถาพร ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม และนายสุรเดช นิลเอก ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนปี  
แห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ  

 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ฉัตร์ชัย  ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ
ขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบน
ทุกรูปแบบ  
        หน่วยงานการค้า การลงทุน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคาร อิมแพ็ค 
ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน
เลขาธิการคระกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ 
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่ง
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน รวม ๔๖ หน่วยงาน โดยมี 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ              

เหตุผลความจ าเป็นในการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงฯ      

 สืบเนื่องจากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ                   
ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI ) ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๑๐๑ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน
ทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศ  ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๗๖ จาก
ประเทศที่เข้าร่วมประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความ
สะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหล่งการประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด 
๔ แหล่งการประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU (๓๗ คะแนน) 
โดยแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากท่ีสุด คือ GI (-๒๐ คะแนน) รองลงมาคือ WEF (-๖ คะแนน) ซึ่งเป็น
แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใด และการ
ส ารวจจาก นักธุรกิจ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่าง  ๆ มากน้อย
เพียงใด 
 



๔ 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน CPI ของประเทศไทยย้อนหลัง ๓ ปี 
ผล จ านวน แหล่งข้อมลู คะแนน กลุ่มเป้าหมาย 

2014 2015 2016 
มากขึ้น 3 WJP (+11)เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤตกิรรมการใช้ต าแหน่ง หน้าที่ในทางมิชอบมาก

น้อยเพียงใด 
44 26 ๓๗ ผู้เชี่ยวชาญ 

IMD (+6) การติดสินบนและการทุจริตมีอยู่หรือไม่ และมากนอ้ยเพยีงใด 33 38 ๔๔ นักธุรกิจทัว่โลก 
๔,๓๐๐ คน 

ICRG (+1) ผู้มีอ านาจหรือต าแหน่งทางการเมืองมีการทุจริตโดยใช้ระบบ
อุปถัมภ์และระบบเครือญาติ และภาคการเมืองกับภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์
กันมากน้อยเพียงใด 

31 31 ๓๒ นักวิเคราะห์ของ PRS 

คงที่ 1 BTI เน้นเร่ือง การลงโทษทางกฎหมายตอ่เจ้าหน้าทีข่องรัฐที่ใช้อ านาจหรอื
ต าแหน่งในทางที่ผิด  ความส าเร็จของภาครัฐในการควบคุมการทุจริต
คอร์รัปชั่นและการมีกลไกเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริตอยู่ในระบบ 

40 40 ๔๐ ผู้เชี่ยวชาญ ๒ คน/
ประเทศ 

ลดลง 4 GI  (-20)การด าเนินการทางธุรกจิต้องเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากนอ้ย
เพียงใด 

42 42 ๒๒ ผู้เชี่ยวชาญและ
นักวิเคราะห์ความเสีย่ง 

 WEF  (-6)  ภาคธุรกจิต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อย
เพียงใด 

39 43 ๓๗ นักธุรกิจในประเทศ 

 PERC (-4)ระดับการรับรูว้่าการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบัน
ต่าง  ๆทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง มากนอ้ยเพยีงใด 

35 42 ๓๘ นักธุรกจิต่างประเทศที่
อาศัยอยู่ในประเทศ 

 EIU  (-1)ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและ
วัฒนธรรมการจา่ยสินบน 

38 38 ๓๗ นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
ทั่วโลก 

เพิ่มเติม  V-Demความพยายามระดับนานาชาติในการสร้างตัวชี้วัดใหม่ด้านประชาธิปไตยส าหรับ
ทุกประเทศตัวชี้วัดคือความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของ
ประชาชนว่าประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม 
ความเป็นเอกฉันท ์

- - ๒๔ นักวิชาการ นักธุรกิจ 
นักวิเคราะห์  ทั่วโลก  
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 ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต                    
มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
และยกระดับค่าคะแนน CPI จึงเล็งเห็นว่า เพ่ือขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ อันเป็นการ
แก้ไขปัญหาการรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ แหล่งการประเมิน 
ที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางธรุกิจที่ลดลงอย่างมาก และเพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ ให้ด าเนินการตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ ตามที่รัฐบาลได้
ประกาศให้ ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้าน
การรับสินบนทุกรูปแบบ การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ยังได้แสดงถึงเจตจ านงของหน่วยงานภาครัฐหลาย
หน่วยที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่จะก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการ
ร่วมเพ่ือรับค าร้องและศูนย์รับค าขออนุญาต ณ จุดเดียว เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ทั้งนี้ ผู้อนุญาตต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับการอ านวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการขึ้น โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของภาครัฐ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่ง พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ ฉบับนี้ ถือเป็น
ทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องการเรียกรับสินบนและความเดือดร้อนของประชาชนจากการขอรับบริการจากภาครัฐ 
คือ  

 Faster - การปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น  
 Cheaper - การเก็บค่าบริการที่ถูกลงรวมถึงต้นทุนภาครัฐด้วย  
 Easier - การให้บริการประชาชนที่ง่ายกว่าเดิม  

ที่ผ่านมา พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดจากอนุมัติ อนุญาต ได้
ระดับหนึ่ง ดูจากผลส ารวจการจัดอันดับความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ประจ าปี 
๒๕๖๑ โดยธนาคารโลก ประเทศไทยได้อันดับที่ ๒๖ จาก 
๑๙๐ ประเทศทั่วโลก (ปรับตัวดีขึ้น ๒๐ อันดับ จากอันดับ
ที่ ๔๖ เมื่อปี ๒๕๖๐)  

Faster 
Easier 

Cheaper 
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หากการขับเคลื่อนในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand’s Public Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption: PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) สามารถขับเคลื่อนและด าเนินการได้จริง ปัญหาการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต 
ที่เคยรุนแรงจะหมดไปหรือลดลงอย่างมาก และจะส่งผลต่อการยกระดับค่า CPI  

 ส าหรับแนวทางการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงฯ จะเน้นการท าการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลผ่าน 
พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ และใช้เรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรับบริการ
ในภาครัฐ (เป็นเครื่องมือ) แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการตามค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ผ่านการสร้างการรับรู้ 
ป้องกัน/ป้องปราม และปราบปราม อันจะส่งผลให้การรับบริการของประชาชน จะได้รับการแก้ไขสามารถลด
ต้นทุน/ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน/ผู้ประกอบการ และส่งผลให้ในภาพรวมเกิดการค้า การลงทุน ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อน SME เศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจเพ่ือสังคมในวงกว้างต่อไป  

 
กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ หรือ PCAC Model                             

                        



๗ 
 

ส่วนที่ ๒ 

ขั้นตอน/การด าเนินงานตามกรอบแนวคิด สร้างการรับรู้/ป้องกันและป้องปราม/ปราบปราม  

๑. การสร้างการรับรู้ 

ขั้นตอน/การด าเนินการ 

                                                        

 

 

 

 

    ๑. การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน  

คู่มือส าหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ในการติดต่อรับบริการ
จากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยมีการแจ้งขอบเขตการด าเนินการ เช่น หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใด ๆ 
ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของ
ประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 

2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

โดยการท าคู่มือส าหรับประชาชนให้มีข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ
และรูปแบบสวยงาม  อาจท าในลักษณะอินโฟกราฟิกส์ (infographics) คือ การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุป
เป็นสารสนเทศ ในลักษณะกราฟฟิกที่ออกแบบเป็นภาพ นิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว ท าให้ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย 
ในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอ
มาช่วยขยายความเข้าใจอีก  
 
 
 

๑. การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ให้เข้าใจง่าย เช่นจัดท าในรูปแบบ infographic  

๒. ประกาศเผยแพร่กระบวนงาน ณ จุดบริการ/ Website ของหน่วยงาน   

๓. ระบุช่องทางร้องเรียนเพิ่มเติมไว้ในคู่มือ ส าหรับประชาชน  



๘ 
 

    ๒. ประกาศเผยแพร่ ณ จุดบริการ/ website  

การประกาศเผยแพร่กระบวนงานตามคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ/ website ของหน่วยงาน 
โดยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนการที่ชาวต่างชาติขอรับบริการ โดยระบุช่องทางร้องเรียนเพิ่มเติม 
ไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 

 
ศูนย์รับเรื่องการร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ :  
ส านักงาน ป.ป.ท. 99 หมู่ 4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 2  
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
สายด่วน 1206 
โทร 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1900,1904-7 โทรสาร 0 2502 6132  
www.pacc.go.th/www facebook/ PACC . GO.Th  
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ  
(The Complaint Center for Foreign Investor) Tel : 092 668 0777 
Line ID: fad.pacc  
Email:  fad.pacc@gmail.com  
Facebook fanpage  - The Anti-corruption Operation Center 

  

http://www.pacc.go.th/www%20facebook/PACC.GO.Th
http://www.pacc.go.th/www%20facebook/PACC.GO.Th
http://www.pacc.go.th/www%20facebook/PACC.GO.Th
http://www.pacc.go.th/www%20facebook/PACC.GO.Th
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๒. ป้องกัน/ป้องปราม 

ขั้นตอน/การด าเนินการ 

 

 

 

 

        ๑  กรอบแนวคิดในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  ๑. FRAs : Fraud Risk-Assessments  ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ 
อนุญาต ของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาความเสี่ยงที่เคยเกิดมาแล้วและยังไม่เกิด แต่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต เพ่ือหามาตรการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก ตลอดจนเป็นการวาง
มาตรการเชิงป้องปรามอีกทางหนึ่งด้วย  

ค าสั่ง คสช. ๖๙/๕๗  ข้อ ๑ ให้ทกุส่วนราชการและหนว่ยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง 
การป้องกนัและแก้ไขปญัหาการทุจรติ 

เป้าหมาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ ๑๒/ยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทจุริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nation  Convention 
against Corruption ๒๐๐๓ : UNCA ) หมวด ๒ มาตรการป้องกนัการทุจรติ รัฐภาคจีะต้องจดัท า

นโยบายและแนวทางปฏบิตัิของเจา้หน้าทีใ่นการส่งเสริมธรรมาภบิาล 

CPI ปี ๒๕๕๙ แหล่งการประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด ๔ แหล่งการประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF 
(๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU (๓๗ คะแนน) แหล่งการประเมินทีม่ีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ 
GI (-๒๐ คะแนน) รองลงมาคือ WEF (-๖ คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่า
ภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใด และการส ารวจจาก นักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่า
ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ  

ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ มีบทบาท
อ านาจหน้าที่ในการขับเคลือ่นหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใตก้รอบธรรมาภิบาล เพือ่ลดปัญหาการทุจรติ 
และยกระดับค่าคะแนน CPI   

มติ ครม. ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติ คตช. ในการประชุม ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐  
ที่เสนอให้รฐับาลประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนมุัติ อนุญาต 

ของทางราชการ ต่อต้านการรับสิบบนทกุรปูแบบ ตามข้อเสนอของ ส านักงาน ป.ป.ท. 

กรอบแนวคดิในการขับเคลื่อนธรรมาภบิาล : การประเมินความเสีย่งการทจุริต  FRAs: Fraud Risk-
Assessments ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ 

องคป์ระกอบที ่๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ลกัการที ่๘  พิจารณาโอกาสที่จะเกดิการทุจรติ 

เร่ืองท่ี ๑๖.๕ ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
การทุจริตในต าแหน่งหน้าท่ีและการรับสินบนทุกรูปแบบ 



๑๐ 
 

 

๒ . FRAs: Fraud Risk-Assessments  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑) ท าไมจึงต้องมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต    

       มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมิน ความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทุจริต  ตลอดจน 
การสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการ
ป้องกัน การเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน ากระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ใน

องค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี 
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น  
ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏบิัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด    
               
๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายใน 
จะเปน็ในลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision   

 
 
 
 

๓) กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี  ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก  
 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก 

ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่

เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้า
มาได้อีก 

 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า 
ในอนาคต (Unknown Factor) 

Pre-decision    VS    Post-decision 
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๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบดว้ย ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
   
 

  
 
                  
  

Forecasting Preventive 

 

Detective Corrective 

กรอบหรือ
ภาระงานใน
การประเมิน

ความเสี่ยงการ
ทุจริต  

1 • การระบุความเสี่ยง 

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

3 • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

๔ • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

๕ • แผนบริหารความเสี่ยง 

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

๘ • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

FRAs: Fraud Risk-Assessments การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้าน
การอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ศึกษารายละเอียดจาก 

คู่มือ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 FRAs: Fraud Risk-Assessments   
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๓  ปราบปราม 

ขั้นตอน/การด าเนินการ 

 

ปราบปราม

ส านักงาน ป.ป.ท. ประสานส่งต่อให้หัวหน้าหน่วยงาน
ด าเนินการตามค าสั่ง คสช ท่ี 69/2557 หรือ มาตรา 

58/2 ตาม พ.ร.บ. มาตรการของฝ ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2551 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 255 

กรณีมีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานต้นสังกัดรายงานส านักงาน ป.ป.ท. 
กรณีส่อว่ามีการทุจริต หัวหน้าส่วนราชการบังคับใช้

มาตรการทางการบริหาร  วินัย ปกครอง) และมาตรการ
ทางก หมาย ตามค าสั่ง คสช.ท่ี 6 /255

อย่างเ ียบขาด รวดเร็ว

 

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า ในมาตรา ๕๘/๒ ตามมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติหรือการด าเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน 
และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ส านักงาน 
ป.ป.ท. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ทราบ และเมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
มีหน้าที่ต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบและด าเนินการ แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากจะต้องด าเนินการให้แก้ไขปรับปรุงต้องก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการ
แล้วเสร็จให้ส านักงานทราบด้วย และในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป”  

โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ เมื่อส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับเรื่องร้องเรียน หากมิใช่เป็นเรื่องทุจริตในภาครัฐ
โดยตรง แต่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ส านักงาน ป.ป.ท. จะส่งเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง หรือให้ส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้าหน่วยงานนั้นจะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
2 ประการ คือ  

(1) ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในอ านาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จ  
(2) ด าเนินการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

ส่วนตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในข้อ ๒ แจ้งว่า ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือ
พบเหตุอันควรสงสัยว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการ  
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ตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ประกอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย  มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

แผนภาพ 

 

 
 

 
 

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า มีการใช้เรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ขอรับบริการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในการปราบปรามผ่านทาง ส านักงาน ป.ป.ท. 
โดยส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย  (เฝ้าระวังการทุจริต) 
จากนั้นมีการประสานส่วนราชการต่าง ๆ ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง หรือส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามและรายงานผล จากนั้นส านักงาน ป.ป.ท. ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ โดยหากเข้าข่ายส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐประพฤติมิชอบ (เข้าข่ายค าสั่ง คสช.ที่ ๖๙/๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ) ก็จะด าเนินการทางบริหาร/วินัย/ส่งคดีอาญา เพ่ือ
ด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว และหากพบว่าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมิใช่
การทุจริตในภาครัฐ แต่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (เข้าข่ายมาตรา ๕๘/๒ ตาม พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙) กรณีหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบแล้วให้
ด าเนินการแก้ปัญหาที่อยู่ในอ านาจให้แล้วเสร็จ และด าเนินการตามมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ป.ป.ท 

ภาคประชาสังคม  
(การแจ้งข้อมูลข่าวสาร) 

ภาคีเครือข่าย 
(เฝ้าระวังการทุจริต) 

ส่วนราชการ 
รับเร่ือง / ส่งต่อ /

ตรวจสอบ / 
ติดตาม  

/รายงานผล 

ปญัหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน 

ปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

ป.ป.ท. 
ก ากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ภาครัฐแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อน 

ส่วนราชการ/หน่วยงานของ
รัฐด าเนินมาตรการทาง

บริหาร/วินัย/ส่งคดีอาญา 

กรณีหัวหน้าส่วน
ราชการแก้ไขปัญหา
แล้ว : สั่งยุติเร่ือง 

กรณีหัวหน้าส่วน
ราชการละเลย ละเว้น 
: ป.ป.ท. ตรวจสอบซ้ า 
และท าความเห็นเสนอ 

ครม./คตช. 

กรณพีบมูลความผดิ
ทางอาญา : ส่ง 
ป.ป.ช. / ป.ป.ท. 
ด าเนนิการตาม

กฎหมาย 

 

 

  

 
 

 

เรื่อง
ร้องเรียน 

ทุก
ช่องทาง 

การใช้เรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขอรับบริการอนุมัติ  
อนุญาตของทางราชการเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนในการปราบปราม 
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ส่วนที่ ๓ 

การปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง/การรายงานผลการขับเคลื่อน  

การปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 ในการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
การทุจริตของหน่วยงาน โดยเน้นการควบคุมคุณภาพงานกับหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมตามวงจรเดมิ่ง 
(Deming Cycle ) ซึ่งมี ๔ ขั้นตอน ดังนี้  

 

 

 

  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงงานภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน หากมีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อาจต้องก าหนดวิธีวิเคราะห์ปัญหาและน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน
ของหน่วยงานไว้ด้วย เช่น การน าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ก่อนหน้า และผลการประเมินโครงการ
ต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนงาน 
โดยสิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป คือการสร้างแบบ
รายงานผลการขับเคลื่อน  ซึ่งแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ 
ตามกรอบแนวคิด ๓ ด้าน คือ การรายงานผลการ
สร้างการรับรู้ การรายงานป้องกัน/ป้องปราม และ
การรายงานปราบปราม ดังนี้ 

•  แก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
• เลือกใช้เทคนิคปรับปรุง
กระบวนงาน 

• ด าเนินการแกไ้ขความเสี่ยง 

•  ประเมินโครงการ 
• ประเมินผลการจัดการ 
• วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายหลังการด าเนินการ 

• ยอมรับและวิเคราะ
ปัญหา 

• วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
• วิเคราะห์ความเสี่ยง 
• วิเคราะห์ผลการด าเนนิ
โครงการ 

• ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน อย่าง
เหมาะสมหรือจัดท า
มาตรฐานใหม่  

Action Plan 

Do Check 
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การรายงานผลการขับเคลื่อน   

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand’s Public Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................................... 
ชื่อหน่วยงาน....................................................................................... ....................................................... 

ค าชี้แจง : ๑) ให้หน่วยงานรายงานผลการขับเคลื่อนในภาพรวมของหน่วยงาน  
 ตามแบบรายงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน (Evidence Based) ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒   
             ๒) ให้จัดส่งข้อมูลมาท่ี   E-mail   : policypacc@gmail.com (File  Word)  
 

1. ด้านการสร้างการรับรู้ 
๑. คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

1) คู่มือส าหรับประชาชน ผลการด าเนินการ 
๑.๑ ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน 
๑.๒ ประกาศเผยแพร่กระบวนงานตาม 
คู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ/ website 
ของหน่วยงาน โดยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ในกระบวนการที่ชาวต่างชาติขอรับบริการ 
๑.๓ เพ่ิมเติมช่องทางร้องเรียนในคู่มือ 
ส าหรับประชาชน 
๑.๔ ....................................................... 
๑.๕ .......................................................  

 

2. ด้านการป้องกัน/ป้องปราม  
๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs: Fraud Risk-Assessments)  
        กระบวนงาน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

1) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผลการด าเนินการ 
ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก
กระบวนงานอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
       สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตามคู่มือฯ น าเสนอในภาพรวม 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงาน
คัดเลือกกระบวนงาน 1 กระบวนงานจัดส่งตาม
ปฏิทินขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงฯ)                     

 

mailto:policypacc@gmail.com


๑๖ 
 

3. ด้านการปราบปราม 
๓. การด าเนินการกรณีมีเรื่องร้องเรียนจากการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

1) เรื่องร้องเรียน ผลการด าเนินการ 
กรณีได้รับการประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนจาก
ส านักงาน ป.ป.ท. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 

 

 
 

ปฏิทินขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครฐัฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม รายละเอียด 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ม.ค.๖๑ จัดส่งคู่มือการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงฯ/คูม่ือประเมินความเสีย่งการทุจริต  
FRAs: Fraud Risk-Assessments/ปฏิทินขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงฯ   

ส านักงาน ป.ป.ท. 

๙ ก.พ.๖๑ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อท าการประเมินความเสีย่งการทุจรติ 
ให้กับหน่วยงานการค้า การลงทุน ๔๖ หน่วยงาน/ศปท. ที่มีหน่วยงานในสังกัด               
ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ/หน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท./  
๔๖ หน่วยงาน/ศปท              

ที่เกี่ยวข้อง  
ก.พ.๖๑ ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน/การประเมินความเสีย่งการทุจรติ (แนวทางตามคู่มือ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต)  
๔๖ หน่วยงาน 

๓๐ เม.ย.๖๑ จัดส่งผลการประเมินความเสีย่งการทุจริต (การอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ) 
หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน 
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

๔๖ หน่วยงาน 

พ.ค.๖๑ ประมวลผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔๖ หน่วยงาน  
เสนอ คตช./ครม. 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

พ.ค.-มิ.ย.๖๑ ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสีย่งการทุจรติ ๔๖ หน่วยงาน 
ก.ค.๖๑ จัดส่งรายงานผลการขับเคลื่อน ฯ  

- ด้านการสร้างการรับรู ้
- ด้านการป้องกัน/ป้องปราม (ตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 
- ด้านการปราบปราม (กรณีมเีรื่องร้องเรียน) 

๔๖ หน่วยงาน 

ส.ค.- ก.ย.๖๑ สรุปผลการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงฯ 
เสนอ คตช./ครม. และแจ้งให้ ศปท. รับทราบ 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

หมายเหตุ  :  ปฏิทินการด าเนินการของปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ส านกังาน ป.ป.ท. และหน่วยงานท่ีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ 
 จะมีการประชุมหารือร่วมกันก่อนด าเนินการต่อไป 



๑๗ 
 

ส่วนที่ ๔ 

การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในส านักงาน ป.ป.ท. 
 

 

 

บทบาท ภารกิจ 

๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบ บุคคล หรือในรูปแบบคณะท างาน 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น รูปแบบพฤติการณ์      

ที่มีการทุจริต และมีโอกาสเสี่ยงทุจริตสูง สถิติ คดีที่เกี่ยวกับการให้บริการอนุมัติ อนุญาตของทาง
ราชการ 

๓. ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลง 
ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติการภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ     

๔. ติดตาม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนให้เห็นผล 
เป็นรูปธรรม 

๕. จัดท ารายงานข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ  

๖.  จัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกฯ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ผ่าน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามวงรอบของการรายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

๗. อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ๑-๕  



๑๘ 
 

การแบ่งอ านาจความรับผิดชอบตามกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑  

รับผิดชอบและประสานงานกับ   
           1. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 2. กรมการปกครอง 
 3. กรมท่ีดิน 
 4. กรมบังคับคดี 
 5. กรมการกงสุล 
 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 

รับผิดชอบและประสานงานกับ   
         1. กรมสรรพสามิต 

 2. กรมการท่องเที่ยว 
 3. กรมวิชาการเกษตร 
 4. กรมการขนส่งทางบก 
 5. กรมธุรกิจพลังงาน 
 6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 7. ส านักงานประกันสังคม 
 8. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 9. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 10. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 11. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 12. กรมทางหลวงชนบท 
 13. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ 
 14. กรมหม่อนไหม 

 15. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 16. กรมเจ้าท่า 
 17. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 18. กรมจัดหางาน 
 19. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 20. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  21. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  22. กรมสรรพากร 
  23. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  24. กรมประมง 
  25. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฯ 



๑๙ 
 

 26. กรมการค้าต่างประเทศ 

  27. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือแร่ 
 28. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

  29. กรมศุลกากร 
 30. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๓ 

รับผิดชอบและประสานงานกับ   
  1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 2. การประปานครหลวง 
 3. การประปาส่วนภูมิภาค 
 4. การไฟฟ้านครหลวง 
 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
 7. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  

รับผิดชอบและประสานงานกับ  
             กรุงเทพมหานคร (ส านักงานเขต 50 เขต) 
 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕ 

รับผิดชอบและประสานงานกับ 
  1. กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

   2. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
             3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 

บทบาท ภารกิจ 

 ๑. วางรูปแบบการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ 
  ขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้าน 
  การรับสินบนทุกรูปแบบ เพ่ือบริหารจัดการในภาพรวม 

 ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวย 
           ความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ     

๓. ติดตามผลการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ 
  ขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้าน 
  การรับสินบนทุกรูปแบบของ ๔๖ หน่วยงาน 

 ๔. รวบรวมรายงานผลการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ 
  ภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
  ของ หน่วยงาน ๔๖ หน่วยงาน  

 ๕. ประสานการด าเนินงานร่วมกับกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ – ๕ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
  ที่เก่ียวข้อง 

  ๖. อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
 

 

  

 

 

  

๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 



๒๑ 
 

ช่องทางในการติดต่อประสานงาน 

ส านักงาน ป.ป.ท. เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  

ที ่ ส่วนราชการ โทรศัพท์ โทรสาร 

1 ผู้อ านวยการกองอ านวยการต่อต้านการ
ทุจริต 

0 2502 6670-80 
ต่อ ๔๒๐๐ 

0 2502 6132 

2 ผู้อ านวยการกองปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 1 

0 2502 6670-80 
ต่อ ๔๒๐๐ 

0 2502 6๑๓๒ 

3 ผู้อ านวยการกองปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 2 

0 2502 6670-80 
ต่อ ๔๒๐๐ 

0 2502 6๑๓๒ 

4 ผู้อ านวยการกองปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 3 

0 2502 6670-80 
ต่อ ๒๓๐๘ 

0 2502 6๑๓๒ 

5 ผู้อ านวยการกองปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 4 

0 2502 6670-80
ต่อ 2401  

0 2502 6๑๓๒ 

6 ผู้อ านวยการกองปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 5 

0 2502 6670-80 
ต่อ ๒๕๐๑ , ๒๕๐๒ 

0 2502 6๑๓๒ 

 

ช่องทางประสานงาน/การรายงานผล 

 
ประสานงาน/การรายงานผล 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
ชั้น 23 เลขท่ี 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2502 6670 - 80  ต่อ 15๑๒ , 151๔ 
โทรสาร 0 2502 6๑๓๒ 
E-mail   : policypacc@gmail.com 
Website: http://www.pacc.go.th/cnac 
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๒๒ 
 

ส่วนที่ ๕ 

ภาคผนวก 
 

การจัดกลุ่มกระบวนงานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 
ตามคู่มือการประกอบธุรกิจ (Doing Business) รวม ๔๖ หน่วยงาน ๑๐๗ กระบวนงาน 

 
ประเภทการประกอบ

ธุรกิจ 
หน่วยงาน กระบวนงาน/คู่มือ 

1. การจัดตั้งธุรกิจ 
   (15 หน่วยงาน   

28 กระบวนงาน) 

๑. กรมสรรพสามิต   
   (กระทรวงการคลัง) 

1. การจดทะเบียนสรรพสามิต 
2. การขอใบอนุญาตขาย 

2. กรมการท่องเที่ยว   
    (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

3. การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

 3. กรมวิชาการเกษตร 
   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

4. การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย 

 4. กรมการขนส่งทางบก   
   (กระทรวงคมนาคม) 

5. การอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
 6. การจัดตั้งหรือจัดให้มีสถานีการขนส่งผูโ้ดยสาร 
 7. การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ 
 5. กรมธุรกิจพลังงาน   

    (กระทรวงพลังงาน) 
8. การประกอบกิจการธุรกิจน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
และก๊าซปโิตรเลียมเหลว 

 6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
    (กระทรวงพาณชิย)์ 

9. การจดทะเบียนนิติบุคคล 

 7. ส านักงานประกันสังคม   
    (กระทรวงแรงงาน) 

10. การขึ้นทะเบียนกองทุนเงนิทดแทน และ
หรือ/การขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม 

 8. ส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
    และยา  (กระทรวงสาธารณสุข) 

11. การอนุญาตผลิตน าเข้า ขาย และโฆษณา
ผลิตภัณฑส์ุขภาพ 

 9. กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ  
    (กระทรวงสาธารณสุข) 

12. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาล
เอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ) 

 13. การขออนุญาตประกอบกิจการและ
ด าเนินการคลนิิก 

10. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

14. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่ง
วัสดุกัมมันตรังส ี
15. การขออนุญาตน าหรือส่งออกวัสดุ
กัมมันตรังส ี
16. การขออนุญาตน าเข้าวัสดกุัมมันตรังสี 
17. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสี 
18. การขออนุญาตน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสี 
19. การขออนุญาตส่งออกซึ่งเครื่องก าเนิดรังสี 



๒๓ 
 

ประเภทการประกอบ
ธุรกิจ 

หน่วยงาน กระบวนงาน/คู่มือ 

11. ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 
(กระทรวงอุตสาหกรรม) 

20. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
(ร.ง.4) ส่วนภูมิภาค 

12. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
     (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

21. การพิจารณาอนุญาตโรงงาน 
22. การจัดการกากอุตสาหกรรม 

13. กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
     (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 

23. การขออนุญาตตั้งสถานบริการในท้องที่
กรุงเทพมหานคร 

14. ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริม 
การลงทุน (BOI) (ส านักนายกรัฐมนตรี) 

24. การส่งเสริมการลงทุน 

15. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย 

25. การขอจัดตั้งและขยายนิคมอุตสาหกรรม 

  26. การขออนุญาตผังแมบ่ท ผงัจัดสรรในนิคม
อุตสาหกรรม 

  27. การขออนุญาตใช้ที่ดนิและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม 

  28. การขอสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
ในนิคมอุตสาหกรรม 

2. การขออนุญาต 
    ก่อสร้าง 
   (๘ หน่วยงาน  
    11 กระบวนงาน) 

1. กรมทางหลวงชนบท   
    (กระทรวงคมนาคม) 

1. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน
หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อใช้เป็นทางเข้า-
ออก ทางหลวง มาตรา 37 วรรค 1 

 2. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้ าในเขต
ทางหลวงชนบท มาตรา 39/1 วรรค 1 

 3. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตติดตั้งปา้ย
แนะน าสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท มาตรา 47 
วรรค 1 

2. ส านักงานนโยบายและแผน   
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม) 

4. การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรับโครงการหรือกิจการที่
ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการและโครงการ
หรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตร ี(การพิจารณารอบที่ 1)  

 5. การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรับโครงการหรือกิจการที่
ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการและโครงการ
หรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตร ี(การพิจารณารอบที่ 2)  

3. กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
    (กระทรวงมหาดไทย) 

6. การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพ 

4. กรมการปกครอง  
    (กระทรวงมหาดไทย) 

7. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม/
สถานบริการ 



๒๔ 
 

ประเภทการประกอบ
ธุรกิจ 

หน่วยงาน กระบวนงาน/คู่มือ 

๕. การประปานครหลวง 
    (กระทรวงมหาดไทย) 

8. การขออนุญาตติดตั้งน้ าประปา 

๖. การประปาส่วนภูมิภาค 
    (กระทรวงมหาดไทย) 

9. การติดตั้งประปาชั่วคราวและการติดตั้ง
ประปาถาวร 

๗. กรุงเทพมหานคร   
 

10. การขออนุญาตในการปลูกสร้างอาคาร 

๘. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
    ประเทศไทย (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

11.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและรับรอง
อาคารในนิคมอุตสาหกรรม 

3. การขอใช้ไฟฟ้า 
   (2 หน่วยงาน  
    2 กระบวนงาน) 

1. การไฟฟ้านครหลวง 
   (กระทรวงมหาดไทย) 

1. การขอใช้ไฟฟ้า 

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
    (กระทรวงมหาดไทย) 

2. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตัง้มิเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ในเขตชนบทและในเขต
เมือง (เฉพาะกรณีนิติบุคคล) 

4. การจดทะเบียน 
   ทรัพย์สิน 
   (12 หน่วยงาน  
    20 กระบวนงาน) 

1. กรมหม่อนไหม   
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

1. การให้บริการตรวจประเมินและการให้การ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ตรานกยูง
พระราชทาน 

2. ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตร 
    และอาหารแห่งชาติ   
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

2. การขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้่งออก หรือผู้น า
เข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานและการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนญุาต การขอย้าย
สถานทีท่ าการ 

3. กรมเจ้าท่า (กระทรวงคมนาคม) 3. การจดทะเบียนเรือเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้เรือ 
 4. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

    (กระทรวงพาณชิย์) 
4. การจดทะเบียนสิทธิบตัรอนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 5. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
 6. การจดทะเบียนแบบผงัภูมิวงจรรวม 
  7. การขึ้นทะเบียนสิ่งบง่ชี้ทางภมูิศาสตร ์
 5. กรมที่ดิน  

    (กระทรวงมหาดไทย) 
8. การจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์
กรณีไม่ต้องประกาศ 

 6. กรมโยธาธิการและผงัเมือง   
    (กระทรวงมหาดไทย) 

9. การข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร 

 7. กรมจัดหางาน  
    (กระทรวงแรงงาน) 

10. การขอรับใบอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุนหรือ
กฎหมายอื่น 

  11. การขอรับใบอนุญาตท างานของคนตา่งด้าวระดับ
ฝีมือช านาญการ 

 8. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
    (กระทรวงแรงงาน) 

12. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
 



๒๕ 
 

ประเภทการประกอบ
ธุรกิจ 

หน่วยงาน กระบวนงาน/คู่มือ 

9. กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 
    (กระทรวงสาธารณสุข) 

13. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 14. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อ
สุขภาพ 

10. ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์  
      อุตสาหกรรม  
      (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

15. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมาย
มาตรฐานท าหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
16. การรับรองหน่วยรับรอง หน่วยตรวจและ
ห้องปฏิบัติการ 
17. การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 

11. กรมโรงานอุตสาหกรรม  
      (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

18. การจดทะเบียนเครื่องจักร 
 

 12. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

๑9. การออกใบอนุญาตให้น าอาวุธปนืและเครื่อง
กระสุน (ในราชอาณาจักร) 

  20. การออกใบอนุญาตให้น าอาวุธปนืและเครื่อง
กระสุน (นอกราชอาณาจักร)  

5. การได้รับสินเชื่อ 
   (1 หน่วยงาน  
   1 กระบวนงาน) 

1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
    (กระทรวงอตุสาหกรรม) 
  

1. คู่มือประชาชนส าหรับการขอรับบริการด้าน
สินเชื่อเงินทนุหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

6. การคุ้มครอง 
   นักลงทุน 

- - 

7. การช าระภาษ ี
   (5 หน่วยงาน  
   13 กระบวนงาน) 

1. กรมสรรพาสามิต  
   (กระทรวงการคลัง) 

1. การยื่นแบบรายการภาษีและการช าระภาษี
สรรพสามิต 

2. กรมสรรพากร  
    (กระทรวงการคลัง) 

2. การขอจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่ายต่างไปจากแบบแนบท้ายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบบัที่ 62) 
เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ 
ที่จ่าย ลงวันที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2539 
3. การจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่มกรณี
ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 4. การจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่มกรณี
ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

 5. การจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่มกรณี
ผู้ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิ่ม
บนเว็บไซต์กรมสรรพากร 
 



๒๖ 
 

ประเภทการประกอบ
ธุรกิจ 

หน่วยงาน กระบวนงาน/คู่มือ 

6. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะกรณี
ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร 
7. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะกรณี
ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
8. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีผู้
ประกอบกิจการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจ
เฉพาะบนเวบ็ไซต์กรมสรรพากร 
9. การขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินคา้ให้
นักท่องเที่ยว 
10. การขอเพิ่มสถานประกอบการการขายสินคา้
ให้นักท่องเที่ยว 
 

3. ส านักงานประกันสังคม   
    (กระทรวงแรงงาน) 

11. การรับเงินสมทบของนายจา้ง 

4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    (กระทรวงแรงงาน) 

12. การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่
เก่ียวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงานและการฝกึเปลี่ยนสาขา
อาชีพ (กรณีเป็นผู้ด าเนนิการฝึกอบรมเองหรือ
จ้างจัดฝึกอบรม) 

5. กรุงเทพมหานคร  
     

13. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

8. การค้าระหว่าง 
    ประเทศ 
   (12 หน่วยงาน  
    31 กระบวนงาน) 

1. กรมการกงสุล  
   (กระทรวงการต่างประเทศ) 

1. การรับรองนิตกิรณ์เอกสารค าแปลจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ 
 

 2. การรับรองนิตกิรณ์เอกสารค าแปลจาก
ภาษาองักฤษเปน็ภาษาไทย 

 ๓.การรับรองนิติกรณเ์อกสารค าแปลจาก
ภาษาตา่งประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย 

 ๔. การรับรองนิติกรณ์ส าเนาเอกสาร 
 ๕. การรับรองนิติกรณ์ลายมือชือ่ของส่วนราชการ 
 ๖. การรับรองนิติกรณ์ลายมือชือ่บุคคลในเอกสาร

เอกชน 
 ๗.การรับรองนิติกรณล์ายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคลซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
 



๒๗ 
 

ประเภทการประกอบ
ธุรกิจ 

หน่วยงาน กระบวนงาน/คู่มือ 

2. กรมประมง   
   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

8. การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อการน าเข้า 
ส่งออกสัตว์น้ า 

3. ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตร 
    และอาหารแห่งชาติ   
   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

9. การแจ้งการส่งออกและน าเข้า(สนิค้าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ) 
 

4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
    อนุรักษ์พลังงาน (กระทรวงพลังงาน) 

10. การออกหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสนิค้า
ถ่านหินส าหรับใช้ในการสง่ถ่านหินออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

5. กรมการค้าต่างประเทศ    
    (กระทรวงพาณชิย)์ 

11. ใบอนุญาตการส่งออก - น าเข้าสินคา้ 

6. กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
    (กระทรวงพาณชิย)์ 

12. การขออนุญาตน าเครื่องบันทึกความเร็วสูง
ของแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) 

 13. การขออนุญาตน าเข้าเครื่องผลิตซีดีหรือ
เครื่องผลิตแผ่นซีดีต้นฉบับ 

7. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่  (กระทรวงอุตสาหกรรม)  

14. การออกใบอนุญาตส่งแร่ออกนอก
ราชอาณาจักรและใบอนุญาตน าแร่เข้าใน
ราชอาณาจักร 

8. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

15. การออกใบอนุญาตส่งออกน้ าตาลทรายไป
นอกราชอาณาจักร 

9. กรมศุลกากร  (กระทรวงการคลัง)   
(จ านวน 68 กระบวนงาน) 

16. การขออนุญาตเป็นผู้ผา่นพธิีการหรือ
ด าเนินการในกระบวนทางศลุกากร 
17. การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
18. การผ่านพิธีการศุลกากรขาออกทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
19. การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าในรูปแบบ
เอกสาร (Manual) 
20. การผ่านพิธีการศุลกากรขาออกในรูปแบบ
เอกสาร (Manual) 
21. พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 
22.พิธีการเฉพาะเร่ือง 
23.การจัดตั้ง (สถานที่) 
24. กระบวนงานทางกรมศุลกากรอื่นๆ 
(เพิ่มเติม) 

10. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง    
     (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 

25. การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอีก 
26. การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนตางดา้วกรณี
อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 



๒๘ 
 

ประเภทการประกอบ
ธุรกิจ 

หน่วยงาน กระบวนงาน/คู่มือ 

27. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่าง
ด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

 28. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่าง
ด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.ปโิตรเลียม พ.ศ. 
2514 

 29. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่าง
ด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 

11. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 
     ไทย  (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

30. การขอสิทธิประโยชน์ที่เก่ียวกับภาษีอากรใน
นิคมอุตสาหกรรม 

12. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
     (กระทรวงคมนาคม) 

31. การให้บริการของการท่าเรือ 

 . การบังคับให้เป็นไป 
   ตามข้อตกลง   

1. กรมบังคับคดี   
    (กระทรวงยุติธรรม) 

1. การจดทะเบียนผู้จัดท าแผนและผู้บริหารแผน
ฟื้นฟ ู
กิจการของลูกหนี้ 

10. การแก้ไขปัญหา 
     ล้มละลาย 
     (1 หน่วยงาน  
     1 กระบวนงาน) 

1. กรมบังคับคดี   
    (กระทรวงยุติธรรม) 

1. การจดทะเบียนผู้จัดท าแผนและผู้บริหารแผน
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

 
 
 



๒๙ 
 

 



๓๐ 
 

 



๓๑ 
 

 



๓๒ 
 

 



๓๓ 
 

 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 
 



๓๕ 
 

 
 
 
 



๓๖ 
 

 



๓๗ 
 

 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 
 



๓๙ 
 

 
 

 
 



๔๐ 
 

รายชื่อผู้จัดท า 

 

๑. นางฉวีวรรณ นิลวงศ์   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
๒. นางสาวกิตวิภา สุวรรณรัตน์  นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 
๓. นางสาววันนา วิลุนระพันธ์  นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 
๔. นางสาวชญาดา ดีเปี่ยม  นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 
๕. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิริ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 
๖. นายกิติคุณ โตรักษา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๗. นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัลฤกษ์ถวิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

**************************************** 


