คู่มือ
การขับเคลื่อน
ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition
Against Corruption : PCAC)
ปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงาน ป.ป.ท.
มกราคม ๒๕๖๑

คานา
ด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติ – ข้อสั่งการในการประชุม
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เสนอให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่ง
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบโดย
สานักงาน ป.ป.ท. ได้วางรูปแบบขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผ่านพระราชบัญญัติปีแห่งการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ ๑) Area : Smart City ๒) Function :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และ ๓) กลุ่มทั่วไป
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงานสานักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดทาคู่มือขับเคลื่อน
ปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
โดยได้ มี ก ารแบ่ ง กรอบการด าเนิ น งานใน ๓ ด้ า น คื อ ๑) สร้ า งการรั บ รู้ ๒) ป้ อ งกั น /ป้ อ งปราม และ
๓) ปราบปราม พร้อมทั้งมีการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน แนวทางแบบรายงานในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการนา
ระบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
มาปรับใช้
สานักงาน ป.ป.ท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการ
สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ปีแห่งการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ซึ่งมีหน่วยงาน
ภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า การลงทุ น รวม ๔๖ หน่ ว ยงาน ลงนามความร่ ว มมื อ กั บ
สานักงาน ป.ป.ท. เพื่อลดปัญหาการทุจริตจากการให้บริการของรัฐอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป

สานักงาน ป.ป.ท.

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ ๑
ความเป็นมาในการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ/เหตุผลความจาเป็น/กรอบแนวคิด
ความเป็นมาในการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ
เหตุผลความจาเป็นในการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงฯ
กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
หรือ PCAC Model

๑
๑
๓
๖

ส่วนที่ ๒
ขั้นตอน/การดาเนินงานตามกรอบแนวคิด สร้างการรับรู้/ป้องกันและป้องปราม/ปราบปราม
การสร้างการรับรู้ ขั้นตอน/การดาเนินการ
ป้องกัน/ป้องปราม ขั้นตอน/การดาเนินการ
ปราบปราม ขั้นตอน/การดาเนินการ

๗
๗
๙
๑๒

ส่วนที่ ๓
การปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง/การรายงานผลการขับเคลื่อน
การปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การรายงานผลการขับเคลื่อนงาน

๑๔
๑๔
๑๕

ส่วนที่ ๔
การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสานักงาน ป.ป.ท.
-กองปราบปรามการทุจริต ๑ - ๕
-กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ช่องทางในการติดต่อประสานงาน
ช่องทางการประสานงาน/รายงานผล

๑๗
๑๗
๒๐
๒๑
๒๑

ส่วนที่ ๕
ภาคผนวก
การจัดกลุ่มกระบวนงานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
ตามคู่มือการประกอบธุรกิจ (Doing Business) รวม ๔๖ หน่วยงาน ๑๐๗ กระบวนงาน
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
รายชื่อผู้จัดทา

๒๒
๒๒
๒๙
๔๐

๑

แนวทางการขับเคลื่อน : ปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
ส่วนที่ ๑
ความเป็นมาในการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ/เหตุผลความจาเป็น/กรอบแนวคิด
ความเป็นมาในการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รั บ ทราบมติ - ข้ อ สั่ ง การ ในการประชุ ม
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติ - ข้อสั่งการ
คตช. ที่เห็นชอบให้รัฐบาลประกาศให้ ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ ต่อต้ านการรั บ สิ น บนทุ กรูป แบบ ตามที่ส านัก งาน ป.ป.ท.เสนอ โดยมีม ติ มอบหมายให้
หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการดังนี้
๑) สานักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเพื่อประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
๒) สานักงาน ป.ป.ท./ศอตช. กรมประชาสัมพันธ์ และสานักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือพบเห็นการกระทาความผิด โดยให้
ร้องเรียนมายังสานักงาน ป.ป.ท. และให้หน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมข้อมูลช่องทางการร้องเรียนดังกล่าวในคู่มือ
สาหรับประชาชนด้วย
3) เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ให้สานักงาน ป.ป.ท. พิจารณาการดาเนินการตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
4) สานักงาน ป.ป.ท. ประสานการดาเนินการกับจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
ต้นแบบของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้เป็นจังหวัดต้นแบบที่หน่วยงานของรัฐดาเนินการอย่างโปร่งใส
และรวดเร็ว
โดยประธาน คตช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ในการประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
(๒) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการปลูกฝังจิตสานึก
และสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนให้มีค่านิยมในเรื่องการรอคิวในการดาเนินการ ตามขั้นตอนของทางราชการ
และการไม่ให้สินบนเพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น
โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งให้สานักงาน ป.ป.ท. ดาเนินการตามที่ สานักงาน ก.พ.ร. ให้ความเห็น
ประกอบการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี ในส่ ว นของการต่ อ ต้ า นการรั บ สิ น บนทุ ก รู ป แบบ ที่ เ ห็ น ควรให้
สานักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ตามที่ ส านั กงาน ป.ป.ท. ได้เสนอให้ ปี ๒๕๖๐ เป็ นปีแห่ งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมั ติ
อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ซึ่งสานักงาน ป.ป.ท. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒
เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมพิจารณาร่วมกันกาหนดแนวทาง
การขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
๑. เพิ่มประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
๒. สร้างการรับรู้
๓. ปิดโอกาสการทุจริต
๔. การต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปร่งใส
และเป็นธรรม

การต่อต้านการ
รับสินบนทุก
รูปแบบ

สร้างการรับรู้

ปิดโอกาสการ
ทุจริต
ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาการเรียกรับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ แบ่งเป็น ๒ ประเภทหลัก ๆ คือการทุจริต
จากเงินงบประมาณ เช่น การจัดชื้อจัดจ้างและการทุจริตจากการใช้อานาจหน้าที่การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ
อนุญาต ในส่วนของภาคเอกชนได้มีการรวมตัวกันเพื่อไม่จ่ายสินบนทุกรูปแบบ ผ่านโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
การจ่ายใต้โต๊ะเพื่อได้ใบอนุญาตหรือได้งาน คือ การเพิ่มต้นทุนและต้นทุนเหล่านี้จะถูกผลักภาระ
ให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคไปโดยปริยาย เมื่อเป็นเช่นนี้ต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลต่อกาลังซื้อ ซึ่งอาจลดลง
จนผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ หรือไม่ยั่งยืน (Sustainable) นั่นเอง เพราะฉะนั้นภาครัฐเองก็ต้องรวมตัวกันไม่รับ
สินบนเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและประเทศเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นการตัดห่วงโซ่การทุจริต ทั้งผู้ให้ และผู้รับ
การดาเนินงานที่ผ่านมา สานักงาน ป.ป.ท. ได้มีการขับเคลื่อนการดาเนินการดังกล่ าวในกลุ่มเป้าหมายเชิงพื้นที่
(Area base) โดยเริ่มที่กลุ่มจังหวัด Smart City จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเป้าหมายเชิงภารกิจ
(Function base) เริ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน เป็นกลุ่มแรก โดยสานักงาน ป.ป.ท. ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

๓
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม
นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
นายค านวณ ไพโรจน์ ส ถาพร ประธานหอการค้า จัง หวัด นครปฐม และนายสุ ร เดช นิ ล เอก ประธานสภา
อุตสาหกรรมจั งหวัดนครปฐม ร่ ว มลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้ว ยการประสานความร่วมมือขับเคลื่ อนปี
แห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ 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 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้ วยการประสานความร่วมมือ
ขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ 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
เลขาธิ ก ารคระกรรมการ ป.ป.ท. ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยการเป็ น แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาครั ฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่ง
การอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสิ นบนทุกรูปแบบ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน รวม ๔๖ หน่วยงาน โดยมี
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ
เหตุผลความจาเป็นในการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงฯ
สืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ
ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI ) ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ในลาดับที่ ๑๐๑ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน
ทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยู่ในลาดับที่ ๗๖ จาก
ประเทศที่เข้าร่วมประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความ
สะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหล่งการประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด
๔ แหล่งการประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU (๓๗ คะแนน)
โดยแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ GI (-๒๐ คะแนน) รองลงมาคือ WEF (-๖ คะแนน) ซึ่งเป็น
แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใด และการ
สารวจจาก นักธุรกิจ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่าง ๆ มากน้อย
เพียงใด

๔

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน CPI ของประเทศไทยย้อนหลัง ๓ ปี
ผล
มากขึ้น

จานวน
3

คงที่

1

ลดลง

4

เพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล
2014

คะแนน
2015

กลุ่มเป้าหมาย
2016

WJP (+11)เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ตาแหน่ง หน้าที่ในทางมิชอบมาก
น้อยเพียงใด
IMD (+6) การติดสินบนและการทุจริตมีอยู่หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด

44

26

๓๗

ผู้เชี่ยวชาญ

33

38

๔๔

ICRG (+1) ผู้มีอานาจหรือตาแหน่งทางการเมืองมีการทุจริตโดยใช้ระบบ
อุปถัมภ์และระบบเครือญาติ และภาคการเมืองกับภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์
กันมากน้อยเพียงใด
BTI เน้นเรื่อง การลงโทษทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐที่ใช้อานาจหรือ
ตาแหน่งในทางที่ผิด ความสาเร็จของภาครัฐในการควบคุมการทุจริต
คอร์รัปชั่นและการมีกลไกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระบบ
GI (-20)การดาเนินการทางธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อย
เพียงใด
WEF (-6) ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อย
เพียงใด
PERC (-4)ระดับการรับรูว้ ่าการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบัน
ต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มากน้อยเพียงใด
EIU (-1)ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและ
วัฒนธรรมการจ่ายสินบน
V-Demความพยายามระดับนานาชาติในการสร้างตัวชี้วัดใหม่ด้านประชาธิปไตยสาหรับ
ทุกประเทศตัวชี้วัดคือความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของ
ประชาชนว่าประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม
ความเป็นเอกฉันท์

31

31

๓๒

นักธุรกิจทัว่ โลก
๔,๓๐๐ คน
นักวิเคราะห์ของ PRS

40

40

๔๐

ผู้เชี่ยวชาญ ๒ คน/
ประเทศ

42

42

๒๒

39

43

๓๗

ผู้เชี่ยวชาญและ
นักวิเคราะห์ความเสีย่ ง
นักธุรกิจในประเทศ

35

42

๓๘

38

38

๓๗

-

-

๒๔

นักธุรกิจต่างประเทศที่
อาศัยอยู่ในประเทศ
นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
ทั่วโลก
นักวิชาการ นักธุรกิจ
นักวิเคราะห์ ทั่วโลก

๕
สานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
มีบทบาทอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริต
และยกระดับค่าคะแนน CPI จึงเล็งเห็นว่า เพื่อขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ อันเป็นการ
แก้ ไขปั ญหาการรั บสิ นบนซึ่ งเป็ นผลมาจากการวิ เคราะห์ แ หล่ ง การประเมิ น
Faster
ที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกทางธุรกิจที่ลดลงอย่างมาก และเพื่อเป็นการ
Easier
Cheaper
ขับเคลื่ อนกลไกภาครัฐ ให้ดาเนิ นการตามคาสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
(คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปั ญหาการทุจ ริ ตประพฤติมิช อบ ข้อ (๑) ให้ ทุกส่ ว นราชการและ
หน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ ตามที่รัฐบาลได้
ประกาศให้ ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้าน
การรับสินบนทุกรูปแบบ การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ยังได้แสดงถึงเจตจานงของหน่วยงานภาครัฐหลาย
หน่วยที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการ
ร่วมเพื่อรับคาร้องและศูนย์รับคาขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ทั้งนี้ ผู้อนุญาตต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน
๑๘๐ วัน นั บ แต่วัน ที่ป ระกาศในราชกิจ จานุเ บกษา รั ฐ บาลได้ ผ ลั กดันให้ เกิดกฎหมายเกี่ ยวกับการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการขึ้ น โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของภาครัฐ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกฯ ฉบับนี้ ถือเป็น
ทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องการเรียกรับสินบนและความเดือดร้อนของประชาชนจากการขอรับบริการจากภาครัฐ
คือ
Faster - การปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น
Cheaper - การเก็บค่าบริการที่ถูกลงรวมถึงต้นทุนภาครัฐด้วย
Easier - การให้บริการประชาชนที่ง่ายกว่าเดิม
ที่ผ่านมา พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกใน
การพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดจากอนุมัติ อนุญาต ได้
ระดับหนึ่ง ดูจากผลสารวจการจัดอันดับความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ประจาปี
๒๕๖๑ โดยธนาคารโลก ประเทศไทยได้อันดับที่ ๒๖ จาก
๑๙๐ ประเทศทั่วโลก (ปรับตัวดีขึ้น ๒๐ อันดับ จากอันดับ
ที่ ๔๖ เมื่อปี ๒๕๖๐)

๖
หากการขับ เคลื่ อนในการเป็นแนวร่ว มปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand’s Public Sector
Collective Action Coalition Against Corruption: PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ อนุ ญ าตของทางราชการ ต่ อ ต้ า นการรั บ สิ น บนทุ ก รู ป แบบ ระหว่ า ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) สามารถขับเคลื่อนและดาเนินการได้จริง ปัญหาการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต
ที่เคยรุนแรงจะหมดไปหรือลดลงอย่างมาก และจะส่งผลต่อการยกระดับค่า CPI
สาหรับแนวทางการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงฯ จะเน้นการทาการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลผ่าน
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกฯ และใช้เรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรับ บริการ
ในภาครัฐ (เป็นเครื่องมือ) แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการดาเนินการตามคาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ผ่านการสร้างการรับรู้
ป้องกัน/ป้องปราม และปราบปราม อันจะส่งผลให้การรับบริการของประชาชน จะได้รับการแก้ไขสามารถลด
ต้น ทุน /ลดค่าใช้จ่ ายของประชาชน/ผู้ ป ระกอบการ และส่ งผลให้ ในภาพรวมเกิดการค้า การลงทุน ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อน SME เศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจเพื่อสังคมในวงกว้างต่อไป

กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ หรือ PCAC Model

๗

ส่วนที่ ๒
ขั้นตอน/การดาเนินงานตามกรอบแนวคิด สร้างการรับรู้/ป้องกันและป้องปราม/ปราบปราม
๑. การสร้างการรับรู้
ขั้นตอน/การดาเนินการ
๑. การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน ให้เข้าใจง่าย เช่นจัดทาในรูปแบบ infographic

๒. ประกาศเผยแพร่กระบวนงาน ณ จุดบริการ/ Website ของหน่วยงาน
๓. ระบุช่องทางร้องเรียนเพิ่มเติมไว้ในคู่มือ สาหรับประชาชน
๑. การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน
คู่มือสาหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ในการติดต่อรับบริการ
จากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จาเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยมีการแจ้งขอบเขตการดาเนินการ เช่น หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดาเนินการใด ๆ
ต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของ
ประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ สถานที่ให้บริการ
2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยการทาคู่มือสาหรับประชาชนให้มีข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ
และรูปแบบสวยงาม อาจทาในลักษณะอินโฟกราฟิกส์ (infographics) คือ การนาข้อมูลหรือความรู้มาสรุป
เป็นสารสนเทศ ในลักษณะกราฟฟิกที่ออกแบบเป็นภาพ นิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว ทาให้ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย
ในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้นาเสนอ
มาช่วยขยายความเข้าใจอีก

๘
๒. ประกาศเผยแพร่ ณ จุดบริการ/ website
การประกาศเผยแพร่กระบวนงานตามคู่มือสาหรับประชาชน ณ จุดบริการ/ website ของหน่วยงาน
โดยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนการที่ชาวต่างชาติขอรับบริการ โดยระบุช่องทางร้องเรียนเพิ่มเติม
ไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องการร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ :
สานักงาน ป.ป.ท. 99 หมู่ 4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 2
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด 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
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ
(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

๙
๒. ป้องกัน/ป้องปราม
ขั้นตอน/การดาเนินการ
๑. FRAs : Fraud Risk-Assessments ทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ
อนุญาต ของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาความเสี่ยงที่เคยเกิดมาแล้วและยังไม่เกิด แต่มี
ความเสี่ ยงที่จะเกิดการทุจ ริต เพื่อหามาตรการเฝ้าระวังป้องกันการทุ จริตเชิงรุก ตลอดจนเป็นการวาง
มาตรการเชิงป้องปรามอีกทางหนึ่งด้วย
๑ กรอบแนวคิดในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คาสั่ง คสช. ๖๙/๕๗ ข้อ ๑ ให้ทกุ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป้าหมาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒/ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
สูงกว่าร้อยละ ๕๐
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nation Convention
against Corruption ๒๐๐๓ : UNCA ) หมวด ๒ มาตรการป้องกันการทุจริต รัฐภาคีจะต้องจัดทา
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิของเจ้าหน้าทีใ่ นการส่งเสริมธรรมาภิบาล
เรื่ อ งที่ ๑๖.๕ ตามเป้ า หมายการพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
การทุจริตในตาแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ

Development

Goals

:

SDGs)

กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล : การประเมินความเสีย่ งการทุจริต FRAs: Fraud RiskAssessments ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓
องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

สานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต มีบทบาท
อานาจหน้าที่ในการขับเคลือ่ นหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพือ่ ลดปัญหาการทุจริต
และยกระดับค่าคะแนน CPI
CPI ปี ๒๕๕๙ แหล่งการประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด ๔ แหล่งการประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF
(๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU (๓๗ คะแนน) แหล่งการประเมินทีม่ ีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ
GI (-๒๐ คะแนน) รองลงมาคือ WEF (-๖ คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่า
ภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใด และการสารวจจาก นักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่า
ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ
มติ ครม. ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติ คตช. ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐
ที่เสนอให้รฐั บาลประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ ต่อต้านการรับสิบบนทุกรูปแบบ ตามข้อเสนอของ สานักงาน ป.ป.ท.

๑๐
๒ . FRAs: Fraud Risk-Assessments การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑) ทาไมจึงต้องมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจ ริตในองค์กรได้ ดัง นั้น การประเมิน ความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจน
การสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการ
ป้องกัน การเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนากระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ใน
องค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น
ก็จ ะเป็ น ความเสี ย หายที่ น้ อ ยกว่า องค์ กรที่ไ ม่มี การน าระบบการประเมินความเสี่ ย งมาใช้ เพราะได้มี การ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติ ที่มีการ
รั บ รู้ และยอมรั บ จากผู้ ที่เกี่ย วข้ อ ง (ผู้ น าส่ งงานให้ ) เป็นลั กษณะ Pre-Decision ส่ ว นการตรวจสอบภายใน
จะเป็นในลักษณะกากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

Pre-decision VS Post-decision
๓) กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก
ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่
เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทาไปมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้า
มาได้อีก
 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่อง
ประเด็ น ที่ ไ ม่ คุ้ น เคย ในส่ ว นที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่ วงหน้ า
ในอนาคต (Unknown Factor)

๑๑

กรอบหรือ
ภาระงานใน
การประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริต

Corrective

Detective

Preventive

Forecasting

๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๙ ขั้นตอน ดังนี้
1

• การระบุความเสี่ยง

2

• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3

• เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔

• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕

• แผนบริหารความเสี่ยง

6

• การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7
๘

• จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง

9

• การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

• การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง

FRAs: Fraud Risk-Assessments การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้าน
การอนุ มั ติ อนุ ญ าต ของทางราชการ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ศึกษารายละเอียดจาก
คู่มือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
FRAs: Fraud Risk-Assessments

๑๒
๓ ปราบปราม
ขั้นตอน/การดาเนินการ

ปราบปราม
กรณีมีเรื่องร้องเรียน

สานักงาน ป.ป.ท. ประสานส่งต่อให้หัวหน้าหน่วยงาน
ดาเนินการตามคาสั่ง คสช ที่ 69/2557 หรือ มาตรา
58/2 ตาม พ.ร.บ. มาตรการของฝายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 255

หน่วยงานต้นสังกัดรายงานสานักงาน ป.ป.ท.
กรณีส่อว่ามีการทุจริต หัวหน้าส่วนราชการบังคับใช้
มาตรการทางการบริหาร วินัย ปกครอง) และมาตรการ
ทางก หมาย ตามคาสั่ง คสช.ที่ 6 /255
อย่างเ ียบขาด รวดเร็ว

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า ในมาตรา ๕๘/๒ ตามมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติหรือการดาเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน
และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้สานักงาน
ป.ป.ท. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ทราบ และเมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
มีหน้าที่ต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบและดาเนินการ แล้วแจ้งผลการดาเนินการให้สานักงานทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากจะต้องดาเนินการให้แก้ไขปรับปรุงต้องกาหนดระยะเวลาที่จะดาเนินการ
แล้วเสร็จให้สานักงานทราบด้วย และในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ดาเนินการ หรือดาเนินการ
ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในก าหนดเวลาดั ง กล่ า วโดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป”
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ เมื่อสานักงาน ป.ป.ท. ได้รับเรื่องร้องเรียน หากมิใช่เป็นเรื่องทุจริตในภาครัฐ
โดยตรง แต่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการดาเนินการของหน่วยงานหรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐ
สานั กงาน ป.ป.ท. จะส่ งเรื่ องร้องเรี ยนนั้ นไปที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง หรือให้ ส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้าหน่วยงานนั้นจะต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
2 ประการ คือ
(1) ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในอานาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จ
(2) ดาเนินการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ส่วนตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในข้อ ๒ แจ้งว่า ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือ
พบเหตุอันควรสงสัยว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการหรือเกี่ยวข้ องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทั้งในฐานะตั ว การ ผู้ ใช้ หรื อผู้ ส นั บ สนุ น ให้ หั ว หน้า ส่ ว นราชการและหั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ดาเนินการ

๑๓
ตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
แผนภาพ
การใช้เรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขอรับบริการอนุมัติ
อนุญาตของทางราชการเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนในการปราบปราม
ภาคประชาสังคม
(การแจ้งข้อมูลข่าวสาร)

เรื่อง
ร้องเรียน
ทุก
ช่องทาง

ป.ป.ท

ภาคีเครือข่าย
(เฝ้าระวังการทุจริต)

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

ส่วนราชการ
รับเรื่อง / ส่งต่อ /
ตรวจสอบ /
ติดตาม
/รายงานผล

ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ภาครัฐแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน

ป.ป.ท.
กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ

ส่วนราชการ/หน่วยงานของ
รัฐดาเนินมาตรการทาง
บริหาร/วินัย/ส่งคดีอาญา

กรณีหัวหน้าส่วน
ราชการแก้ไขปัญหา
แล้ว : สั่งยุติเรื่อง

กรณีหัวหน้าส่วน
ราชการละเลย ละเว้น
: ป.ป.ท. ตรวจสอบซ้า
และทาความเห็นเสนอ
ครม./คตช.

กรณีพบมูลความผิด
ทางอาญา : ส่ง
ป.ป.ช. / ป.ป.ท.
ดาเนินการตาม
กฎหมาย

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า มีการใช้เรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ขอรับบริการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในการปราบปรามผ่านทาง สานักงาน ป.ป.ท.
โดยส านักงาน ป.ป.ท. ได้รั บ แจ้ งข้อมูลข่าวสารจากภาคประชาสั งคม ภาคีเครือข่าย (เฝ้ าระวังการทุจริต)
จากนั้นมีการประสานส่วนราชการต่าง ๆ ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง หรือส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและรายงานผล จากนั้น สานักงาน ป.ป.ท. ทาหน้าที่กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ โดยหากเข้าข่ายส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐประพฤติมิชอบ (เข้าข่ายคาสั่ง คสช.ที่ ๖๙/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ) ก็จะดาเนินการทางบริหาร/วินัย/ส่งคดีอาญา เพื่อ
ดาเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว และหากพบว่า เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมิใช่
การทุจริตในภาครัฐ แต่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการดาเนินการของหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (เข้าข่ายมาตรา ๕๘/๒ ตาม พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. ๒๕๕๙) กรณี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการตรวจสอบแล้ ว ให้
ดาเนินการแก้ปัญหาที่อยู่ในอานาจให้แล้วเสร็จ และดาเนินการตามมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๔

ส่วนที่ ๓
การปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง/การรายงานผลการขับเคลื่อน
การปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒ นาคุณภาพและปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน โดยเน้นการควบคุมคุณภาพงานกับหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมตามวงจรเดมิ่ง
(Deming Cycle ) ซึ่งมี ๔ ขั้นตอน ดังนี้
• ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน อย่าง
เหมาะสมหรือจัดทา
มาตรฐานใหม่

• ประเมินโครงการ
• ประเมินผลการจัดการ
• วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายหลังการดาเนินการ

Action

Plan

Check

Do

• ยอมรับและวิเคราะ
ปัญหา
• วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
• วิเคราะห์ความเสี่ยง
• วิเคราะห์ผลการดาเนิน
โครงการ

• แก้ไขปัญหาและอุปสรรค
• เลือกใช้เทคนิคปรับปรุง
กระบวนงาน
• ดาเนินการแก้ไขความเสี่ยง

เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและปรั บ ปรุ ง งานภารกิ จ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ของ
หน่วยงาน หากมีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อาจต้องกาหนดวิธีวิเคราะห์ปัญหาและนามาปรับปรุงการดาเนินงาน
ของหน่วยงานไว้ด้วย เช่น การนาผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ก่อนหน้ า และผลการประเมินโครงการ
ต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการปรับ ปรุงกระบวนงาน
โดยสิ่ ง ที่ ต้อ งด าเนิ น การต่ อ ไป คื อ การสร้ า งแบบ
รายงานผลการขับเคลื่อน ซึ่งแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ
ตามกรอบแนวคิด ๓ ด้าน คือ การรายงานผลการ
สร้างการรับรู้ การรายงานป้องกัน/ป้องปราม และ
การรายงานปราบปราม ดังนี้

๑๕
การรายงานผลการขับเคลื่อน
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand’s Public Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...................................
ชื่อหน่วยงาน..............................................................................................................................................
คาชี้แจง : ๑) ให้หน่วยงานรายงานผลการขับเคลื่อนในภาพรวมของหน่วยงาน
ตามแบบรายงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน (Evidence Based) ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒
๒) ให้จัดส่งข้อมูลมาที่ E-mail : policypacc@gmail.com (File Word)
1. ด้านการสร้างการรับรู้
๑. คู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
1) คู่มือสาหรับประชาชน
ผลการดาเนินการ
๑.๑ ปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน
๑.๒ ประกาศเผยแพร่กระบวนงานตาม
คู่มือสาหรับประชาชน ณ จุดบริการ/ website
ของหน่วยงาน โดยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ในกระบวนการที่ชาวต่างชาติขอรับบริการ
๑.๓ เพิ่มเติมช่องทางร้องเรียนในคู่มือ
สาหรับประชาชน
๑.๔ .......................................................
๑.๕ .......................................................
2. ด้านการป้องกัน/ป้องปราม
๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs: Fraud Risk-Assessments)
กระบวนงาน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
1) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดาเนินการ
ทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก
กระบวนงานอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตามคู่มือฯ นาเสนอในภาพรวม
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงาน
คัดเลือกกระบวนงาน 1 กระบวนงานจัดส่งตาม
ปฏิทินขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงฯ)

๑๖
3. ด้านการปราบปราม
๓. การดาเนินการกรณีมีเรื่องร้องเรียนจากการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
1) เรื่องร้องเรียน
ผลการดาเนินการ
กรณีได้รับการประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนจาก
สานักงาน ป.ป.ท.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
ปฏิทินขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วัน เดือน ปี
ม.ค.๖๑
๙ ก.พ.๖๑

ก.พ.๖๑

กิจกรรม รายละเอียด
จัดส่งคู่มือการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงฯ/คูม่ ือประเมินความเสีย่ งการทุจริต
FRAs: Fraud Risk-Assessments/ปฏิทินขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงฯ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทาการประเมินความเสีย่ งการทุจริต
ให้กับหน่วยงานการค้า การลงทุน ๔๖ หน่วยงาน/ศปท. ที่มีหน่วยงานในสังกัด
ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ/หน่วยงานภายในสานักงาน ป.ป.ท.

ปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน/การประเมินความเสีย่ งการทุจริต (แนวทางตามคู่มือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต)
๓๐ เม.ย.๖๑ จัดส่งผลการประเมินความเสีย่ งการทุจริต (การอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ)
หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน
จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
พ.ค.๖๑
ประมวลผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔๖ หน่วยงาน
เสนอ คตช./ครม.
พ.ค.-มิ.ย.๖๑ ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสีย่ งการทุจริต
ก.ค.๖๑
จัดส่งรายงานผลการขับเคลื่อน ฯ
- ด้านการสร้างการรับรู้
- ด้านการป้องกัน/ป้องปราม (ตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต)
- ด้านการปราบปราม (กรณีมเี รื่องร้องเรียน)
ส.ค.- ก.ย.๖๑ สรุปผลการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงฯ
เสนอ คตช./ครม. และแจ้งให้ ศปท. รับทราบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน ป.ป.ท.
สานักงาน ป.ป.ท./
๔๖ หน่วยงาน/ศปท
ที่เกี่ยวข้อง
๔๖ หน่วยงาน
๔๖ หน่วยงาน
สานักงาน ป.ป.ท.
๔๖ หน่วยงาน
๔๖ หน่วยงาน

สานักงาน ป.ป.ท.

หมายเหตุ : ปฏิทินการดาเนินการของปีงบประมาณต่อ ๆ ไป สานักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
จะมีการประชุมหารือร่วมกันก่อนดาเนินการต่อไป

๑๗

ส่วนที่ ๔
การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสานักงาน ป.ป.ท.
๑. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑-๕
บทบาท ภารกิจ
๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบ บุคคล หรือในรูปแบบคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น รู ปแบบพฤติการณ์
ที่มีการทุจริต และมีโอกาสเสี่ยงทุจริตสูง สถิ ติ คดีที่เกี่ยวกับการให้บริการอนุมัติ อนุญาตของทาง
ราชการ
๓. ให้คาปรึกษา แนะนา หรือการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติการภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
๔. ติดตาม ประสานความร่ ว มมือ กับหน่ว ยงานที่อยู่ในความรับผิ ดชอบ เพื่อขับเคลื่อนให้เห็นผล
เป็นรูปธรรม
๕. จัดทารายงานข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ
๖. จัดทารายงานผลการขับเคลื่ อนปีแห่งการอานวยความสะดวกฯ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ท. ผ่าน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามวงรอบของการรายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงาน ป.ป.ท.
๗. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๑๘
การแบ่งอานาจความรับผิดชอบตามกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑
รับผิดชอบและประสานงานกับ
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
2. กรมการปกครอง
3. กรมที่ดิน
4. กรมบังคับคดี
5. กรมการกงสุล
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒
รับผิดชอบและประสานงานกับ
1. กรมสรรพสามิต
2. กรมการท่องเที่ยว
3. กรมวิชาการเกษตร
4. กรมการขนส่งทางบก
5. กรมธุรกิจพลังงาน
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7. สานักงานประกันสังคม
8. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10. สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
11. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
12. กรมทางหลวงชนบท
13. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ
14. กรมหม่อนไหม
15. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
16. กรมเจ้าท่า
17. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
18. กรมจัดหางาน
19. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
20. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
22. กรมสรรพากร
23. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
24. กรมประมง
25. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฯ

๑๙
26. กรมการค้าต่างประเทศ
27. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือแร่
28. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
29. กรมศุลกากร
30. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๓
รับผิดชอบและประสานงานกับ
1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. การประปานครหลวง
3. การประปาส่วนภูมิภาค
4. การไฟฟ้านครหลวง
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
7. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔
รับผิดชอบและประสานงานกับ
กรุงเทพมหานคร (สานักงานเขต 50 เขต)
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕
รับผิดชอบและประสานงานกับ
1. กองบัญชาการตารวจนครบาล
2. สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
3. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๒๐

๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
บทบาท ภารกิจ
๑. วางรูปแบบการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
ขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้าน
การรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม
๒. ให้คาปรึกษา แนะนา หรือการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปีแห่งการอานวย
ความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
๓. ติดตามผลการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
ขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้าน
การรับสินบนทุกรูปแบบของ ๔๖ หน่วยงาน
๔. รวบรวมรายงานผลการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ของ หน่วยงาน ๔๖ หน่วยงาน
๕. ประสานการดาเนินงานร่วมกับกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ – ๕ และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๖. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๒๑
ช่องทางในการติดต่อประสานงาน
สานักงาน ป.ป.ท. เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ที่

ส่วนราชการ

โทรศัพท์

โทรสาร

1

ผู้อานวยการกองอานวยการต่อต้านการ
ทุจริต

0 2502 6670-80 0 2502 6132
ต่อ ๔๒๐๐

2

ผู้อานวยการกองปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 1

0 2502 6670-80 0 2502 6๑๓๒
ต่อ ๔๒๐๐

3

ผู้อานวยการกองปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 2

0 2502 6670-80 0 2502 6๑๓๒
ต่อ ๔๒๐๐

4

ผู้อานวยการกองปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 3

0 2502 6670-80 0 2502 6๑๓๒
ต่อ ๒๓๐๘

5

ผู้อานวยการกองปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 4

0 2502 6670-80 0 2502 6๑๓๒
ต่อ 2401

6

ผู้อานวยการกองปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 5

0 2502 6670-80 0 2502 6๑๓๒
ต่อ ๒๕๐๑ , ๒๕๐๒

ช่องทางประสานงาน/การรายงานผล
ประสานงาน/การรายงานผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ชั้น 23 เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด 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

๒๒

ส่วนที่ ๕
ภาคผนวก
การจัดกลุ่มกระบวนงานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
ตามคู่มือการประกอบธุรกิจ (Doing Business) รวม ๔๖ หน่วยงาน ๑๐๗ กระบวนงาน
ประเภทการประกอบ
ธุรกิจ
1. การจัดตั้งธุรกิจ
(15 หน่วยงาน
28 กระบวนงาน)

หน่วยงาน
๑. กรมสรรพสามิต
(กระทรวงการคลัง)
2. กรมการท่องเที่ยว
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
3. กรมวิชาการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
4. กรมการขนส่งทางบก
(กระทรวงคมนาคม)
5. กรมธุรกิจพลังงาน
(กระทรวงพลังงาน)
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(กระทรวงพาณิชย์)
7. สานักงานประกันสังคม
(กระทรวงแรงงาน)
8. สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (กระทรวงสาธารณสุข)
9. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(กระทรวงสาธารณสุข)
10. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

กระบวนงาน/คู่มือ
1. การจดทะเบียนสรรพสามิต
2. การขอใบอนุญาตขาย
3. การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
4. การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย
5. การอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
6. การจัดตั้งหรือจัดให้มีสถานีการขนส่งผูโ้ ดยสาร
7. การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
8. การประกอบกิจการธุรกิจน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
9. การจดทะเบียนนิติบุคคล
10. การขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน และ
หรือ/การขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
11. การอนุญาตผลิตนาเข้า ขาย และโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
12. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาล
เอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)
13. การขออนุญาตประกอบกิจการและ
ดาเนินการคลินิก
14. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่ง
วัสดุกัมมันตรังสี
15. การขออนุญาตนาหรือส่งออกวัสดุ
กัมมันตรังสี
16. การขออนุญาตนาเข้าวัสดุกัมมันตรังสี
17. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้
เครื่องกาเนิดรังสี
18. การขออนุญาตนาเข้าเครื่องกาเนิดรังสี
19. การขออนุญาตส่งออกซึ่งเครื่องกาเนิดรังสี

๒๓
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2. การขออนุญาต
ก่อสร้าง
(๘ หน่วยงาน
11 กระบวนงาน)

หน่วยงาน

กระบวนงาน/คู่มือ

11. สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
12. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
13. กองบัญชาการตารวจนครบาล
(สานักงานตารวจแห่งชาติ)
14. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) (สานักนายกรัฐมนตรี)
15. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

20. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.4) ส่วนภูมิภาค
21. การพิจารณาอนุญาตโรงงาน
22. การจัดการกากอุตสาหกรรม
23. การขออนุญาตตั้งสถานบริการในท้องที่
กรุงเทพมหานคร
24. การส่งเสริมการลงทุน

1. กรมทางหลวงชนบท
(กระทรวงคมนาคม)

2. สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง
(กระทรวงมหาดไทย)
4. กรมการปกครอง
(กระทรวงมหาดไทย)

25. การขอจัดตั้งและขยายนิคมอุตสาหกรรม
26. การขออนุญาตผังแม่บท ผังจัดสรรในนิคม
อุตสาหกรรม
27. การขออนุญาตใช้ที่ดนิ และประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
28. การขอสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
ในนิคมอุตสาหกรรม
1. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน
หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อใช้เป็นทางเข้าออก ทางหลวง มาตรา 37 วรรค 1
2. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้าในเขต
ทางหลวงชนบท มาตรา 39/1 วรรค 1
3. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตติดตั้งป้าย
แนะนาสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท มาตรา 47
วรรค 1
4. การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) สาหรับโครงการหรือกิจการที่
ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการและโครงการ
หรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารอบที่ 1)
5. การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) สาหรับโครงการหรือกิจการที่
ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการและโครงการ
หรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารอบที่ 2)
6. การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพ
7. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม/
สถานบริการ

๒๔
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3. การขอใช้ไฟฟ้า
(2 หน่วยงาน
2 กระบวนงาน)
4. การจดทะเบียน
ทรัพย์สิน
(12 หน่วยงาน
20 กระบวนงาน)

หน่วยงาน

กระบวนงาน/คู่มือ

๕. การประปานครหลวง
(กระทรวงมหาดไทย)
๖. การประปาส่วนภูมิภาค
(กระทรวงมหาดไทย)
๗. กรุงเทพมหานคร

8. การขออนุญาตติดตั้งน้าประปา

๘. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กระทรวงอุตสาหกรรม)
1. การไฟฟ้านครหลวง
(กระทรวงมหาดไทย)
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กระทรวงมหาดไทย)

11.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและรับรอง
อาคารในนิคมอุตสาหกรรม
1. การขอใช้ไฟฟ้า

1. กรมหม่อนไหม
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
2. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3. กรมเจ้าท่า (กระทรวงคมนาคม)
4. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(กระทรวงพาณิชย์)

5. กรมที่ดิน
(กระทรวงมหาดไทย)
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง
(กระทรวงมหาดไทย)
7. กรมจัดหางาน
(กระทรวงแรงงาน)

8. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(กระทรวงแรงงาน)

9. การติดตั้งประปาชั่วคราวและการติดตั้ง
ประปาถาวร
10. การขออนุญาตในการปลูกสร้างอาคาร

2. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ในเขตชนบทและในเขต
เมือง (เฉพาะกรณีนิติบุคคล)
1. การให้บริการตรวจประเมินและการให้การ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ตรานกยูง
พระราชทาน
2. การขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผู้นา
เข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานและการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การขอย้าย
สถานทีท่ าการ
3. การจดทะเบียนเรือเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
4. การจดทะเบียนสิทธิบตั รอนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
5. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
6. การจดทะเบียนแบบผังภูมิวงจรรวม
7. การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
8. การจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์
กรณีไม่ต้องประกาศ
9. การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
10. การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือ
กฎหมายอื่น
11. การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวระดับ
ฝีมือชานาญการ
12. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๒๕
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หน่วยงาน
9. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(กระทรวงสาธารณสุข)
10. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
11. กรมโรงานอุตสาหกรรม
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
12. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
จากัด (มหาชน)

5. การได้รับสินเชื่อ
(1 หน่วยงาน
1 กระบวนงาน)
6. การคุ้มครอง
นักลงทุน
7. การชาระภาษี
(5 หน่วยงาน
13 กระบวนงาน)

1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
1. กรมสรรพาสามิต
(กระทรวงการคลัง)
2. กรมสรรพากร
(กระทรวงการคลัง)

กระบวนงาน/คู่มือ
13. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
14. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อ
สุขภาพ
15. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐานทาหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16. การรับรองหน่วยรับรอง หน่วยตรวจและ
ห้องปฏิบัติการ
17. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
18. การจดทะเบียนเครื่องจักร
๑9. การออกใบอนุญาตให้นาอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุน (ในราชอาณาจักร)
20. การออกใบอนุญาตให้นาอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุน (นอกราชอาณาจักร)
1. คู่มือประชาชนสาหรับการขอรับบริการด้าน
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
1. การยื่นแบบรายการภาษีและการชาระภาษี
สรรพสามิต
2. การขอจัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่ายต่างไปจากแบบแนบท้ายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62)
เรื่อง กาหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ
ที่จ่าย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2539
3. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกรณี
ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกรณี
ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร
5. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกรณี
ผู้ประกอบการยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
บนเว็บไซต์กรมสรรพากร

๒๖
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หน่วยงาน

กระบวนงาน/คู่มือ
6. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะกรณี
ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร
7. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะกรณี
ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร
8. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีผู้
ประกอบกิจการยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจ
เฉพาะบนเว็บไซต์กรมสรรพากร
9. การขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้
นักท่องเที่ยว
10. การขอเพิ่มสถานประกอบการการขายสินค้า
ให้นักท่องเที่ยว

3. สานักงานประกันสังคม
(กระทรวงแรงงาน)
4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(กระทรวงแรงงาน)

8. การค้าระหว่าง
ประเทศ
(12 หน่วยงาน
31 กระบวนงาน)

11. การรับเงินสมทบของนายจ้าง

5. กรุงเทพมหานคร

12. การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขา
อาชีพ (กรณีเป็นผู้ดาเนินการฝึกอบรมเองหรือ
จ้างจัดฝึกอบรม)
13. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

1. กรมการกงสุล
(กระทรวงการต่างประเทศ)

1. การรับรองนิตกิ รณ์เอกสารคาแปลจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ
2. การรับรองนิตกิ รณ์เอกสารคาแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
๓.การรับรองนิติกรณ์เอกสารคาแปลจาก
ภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย
๔. การรับรองนิติกรณ์สาเนาเอกสาร
๕. การรับรองนิติกรณ์ลายมือชือ่ ของส่วนราชการ
๖. การรับรองนิติกรณ์ลายมือชือ่ บุคคลในเอกสาร
เอกชน
๗.การรับรองนิติกรณ์ลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิตบิ ุคคลซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

๒๗
ประเภทการประกอบ
ธุรกิจ

หน่วยงาน
2. กรมประมง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (กระทรวงพลังงาน)
5. กรมการค้าต่างประเทศ
(กระทรวงพาณิชย์)
6. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(กระทรวงพาณิชย์)
7. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ (กระทรวงอุตสาหกรรม)
8. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทราย (กระทรวงอุตสาหกรรม)
9. กรมศุลกากร (กระทรวงการคลัง)
(จานวน 68 กระบวนงาน)

10. สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(สานักงานตารวจแห่งชาติ)

กระบวนงาน/คู่มือ
8. การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อการนาเข้า
ส่งออกสัตว์น้า
9. การแจ้งการส่งออกและนาเข้า(สินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ)
10. การออกหนังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า
ถ่านหินสาหรับใช้ในการส่งถ่านหินออกไปนอก
ราชอาณาจักร
11. ใบอนุญาตการส่งออก - นาเข้าสินค้า
12. การขออนุญาตนาเครื่องบันทึกความเร็วสูง
ของแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง)
13. การขออนุญาตนาเข้าเครื่องผลิตซีดีหรือ
เครื่องผลิตแผ่นซีดีต้นฉบับ
14. การออกใบอนุญาตส่งแร่ออกนอก
ราชอาณาจักรและใบอนุญาตนาแร่เข้าใน
ราชอาณาจักร
15. การออกใบอนุญาตส่งออกน้าตาลทรายไป
นอกราชอาณาจักร
16. การขออนุญาตเป็นผู้ผา่ นพิธีการหรือ
ดาเนินการในกระบวนทางศุลกากร
17. การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์
18. การผ่านพิธีการศุลกากรขาออกทาง
อิเล็กทรอนิกส์
19. การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าในรูปแบบ
เอกสาร (Manual)
20. การผ่านพิธีการศุลกากรขาออกในรูปแบบ
เอกสาร (Manual)
21. พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
22.พิธีการเฉพาะเรื่อง
23.การจัดตั้ง (สถานที่)
24. กระบวนงานทางกรมศุลกากรอื่นๆ
(เพิ่มเติม)
25. การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอีก
26. การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนตางด้าวกรณี
อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
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ธุรกิจ

. การบังคับให้เป็นไป
ตามข้อตกลง
10. การแก้ไขปัญหา
ล้มละลาย
(1 หน่วยงาน
1 กระบวนงาน)

หน่วยงาน

11. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กระทรวงอุตสาหกรรม)
12. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(กระทรวงคมนาคม)
1. กรมบังคับคดี
(กระทรวงยุติธรรม)
1. กรมบังคับคดี
(กระทรวงยุติธรรม)

กระบวนงาน/คู่มือ
27. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่าง
ด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
28. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่าง
ด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.
2514
29. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่าง
ด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520
30. การขอสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับภาษีอากรใน
นิคมอุตสาหกรรม
31. การให้บริการของการท่าเรือ
1. การจดทะเบียนผู้จัดทาแผนและผู้บริหารแผน
ฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้
1. การจดทะเบียนผู้จัดทาแผนและผู้บริหารแผน
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
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รายชื่อผู้จัดทา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางฉวีวรรณ นิลวงศ์
นางสาวกิตวิภา สุวรรณรัตน์
นางสาววันนา วิลุนระพันธ์
นางสาวชญาดา ดีเปี่ยม
นางสาวธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิริ
นายกิติคุณ โตรักษา
นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัลฤกษ์ถวิล

ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักสืบสวนสอบสวนชานาญการ
นักสืบสวนสอบสวนชานาญการ
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

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

