
๑ 

 

สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานการจดัทำแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

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

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวนประมาณ 

๘๐ คน ได้รับความรู้ ร่วมกันวิเคราะห์ จัดทำแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงกลไกและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันเฝ้าระวัง

และแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวนประมาณ ๘๐ คน 

การดำเนินการ 

           โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ
มาตรการป้องกันการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบัดดี้ 
โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยในส่วนของการจัดทำโครงการฯดังกล่าว  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับข้อเสนอแนะ ผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มาใช้ในการวางแผน ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติเพ่ือเฝ้า
ระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความ
ครอบคลุม และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมบัญชีกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง กองบริหารการคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล  และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
มาเป็นวิทยากรบรรยาย วิทยากรอภิปราย และวิทยากรฝึกทักษะปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
นโยบายด้านการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน  การถ่ายทอดประสบการณ์การ
จัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งร่วมกันทบทวน
ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิเคราะห์ จัดทำแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบและแนวปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงกลไกและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกัน  เฝ้าระวังและแก้ไขการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพต่อไป  



๒ 

 

ทั้งนี้ผลการประเมินโครงการฯพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯส่วนใหญ่พึงพอใจต่อเนื้อหา ขอบข่ายการประชุมฯ 
และการถ่ายทอดความรู้และทักษะการปฏิบัติของวิทยากรในระดับมาก จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจึงดำเนินการ ดังนี้  

 ๑. รวบรวมสถานการณ์ปัญหา ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต

และประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำแนวปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวัง

และแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและส่วนอื่นที่เก่ียวข้องต่อไป  

 ๒. จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานใน

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่เกิดจากการร่วมคิดและวิเคราะห์ของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ส่งไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใช้สำหรับเป็นแนวทางให้

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใช้ประโยชน์ในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริต

และประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป  

       ๓. ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รายงานผลการ

ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตฯ  (รอบ ๖ เดือนแรก (๓๐ มีนาคม) และประจำปี))  

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticorruption.moj@gmail.com 

เพ่ือรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป  
 

รายละเอียดของสถานการณ์ปัญหา ประเด็นความเสี่ยงแนวทางการป้องกันแก้ไขเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และ (ร่าง) แนวปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริต

และประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีดังต่อไปนี้ 
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๓ 

 

สถานการณ์ปัญหา ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

สถานการณ์ปัญหา ประเด็นความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 

- รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ไม่บันทึกบัญชี ไม่แสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันและ 

  ไม่นำเงินส่งคลัง  

- รับเงินสดเพ่ือนำไปจ่าย แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายเงินล่าช้า 

- ขอยืมเงินไปราชการ ประมาณการค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นและส่งชดใช้เงินยืมล่าช้าเกิน 

  กำหนดเป็นเวลานาน 

- เบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายหรือนำหลักฐานมาเบิกซ้ำ  

- ไม่ได้ประทับตราจ่ายเงินแล้วลงชื่อผู้จ่าย วันที่จ่ายไว้ที่ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่าย 

- เก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวันไว้ที่หน่วยงานเป็นเงินจำนวนมากเป็นประจำโดยไม่นำเงิน 

  ฝากธนาคาร 

- ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ให้บริการออกให้สูงกว่าการจ่ายเงินจริง 

- เบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้างแต่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถประจำทาง 

- นำทรัพย์สินไปใช้โดยไม่มีการยืมหรือนำไปใช้ในลักษณะส่วนตัว 

- การอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน 

  ราชการ กรณีผู้เบิกเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (มอบอำนาจ) จากหัวหน้าส่วนราชการระดับ   

  กรมให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินดังกล่าวสำหรับหน่วยงานนั้น ได้ทำการอนุมัติเบิก  

  จ่ายเงินที่เป็นสิทธิของตนเอง  

๒. งานจัดซื้อจัดจ้าง  

- การมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้า ประโยชน์ทับซ้อน  

- การไม่ได้แสดงหรือปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สถานที่ตั้งหน่วยงานและหรือตามระยะเวลา     

  ที่กำหนด 

- การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยผู้มีอำนาจลงนามครบถ้วนในบันทึกต่อท้ายสัญญาเพื่อแก้ไข 

  เปลี่ยนแปลงให้ตรงกับรายการที่ส่งมอบ 

- ผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ไม่ได้ปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือปฏิบัติงานเพียงคนเดียว 



๔ 

 

  ทั้งกระบวนการ 

- ซื้อสินค้าหรือพัสดุแพงเกินสมควรจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมเป็นประจำ 

- ทำสัญญาสั่งซื้ออย่างหนึ่งแต่ได้รับของอีกอย่างหนึ่ง 

- ลักษณะงานเป็นการจ้างที่ปรึกษา แต่เบิกจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานเป็นผู้ที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน 

- แก้ไขสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ขาย 

๓. การใช้อำนาจหน้าที่และการมอบอำนาจ 

๔. การจัดโครงการ 

๕. การปลอมแปลงเอกสาร 

๖. การใช้รถยนต์หลวง 

๗. การละท้ิง (การลงเวลาปฏิบัติงาน/การฝึกอบรม/การออกไปเป็นอาจารย์สอน) 

๘. พฤติกรรมการซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร เช่น การทำบันทึกจดแจ้งหรือการลาเมื่อมาสาย การ

มาถึงเครื่องสแกนมือก่อนเวลาเลิกงาน เป็นต้น   

๙. พฤติกรรมชู้สาวของบุคลากร 

แนวทางการป้องกันแก้ไขเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. กำชับเจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรมศึกษากฎระเบียบต่างๆ                  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมให้เข้าใจถ่องแท้ และเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรมควรจะต้อง

ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมทุกขั้นตอน โดยยึดตามกฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

๒. จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่กองบริหารการคลังดำเนินการเอง  (In-house Training Program) 

ร่วมกับกรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

๓. หาแนวทางสนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกอบรมเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ทุกกอง/สำนักในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอก 

๔. หัวหน้าหน่วยงานต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งกำหนดนโยบายให้บุคลากรใน

สังกัดปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีกำหนดของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 

๕. จัดทำแนวทาง มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง มาตรการในการตรวจสอบความถูกต้อง

และเชื่อถือได้ของข้อมูลของหน่วยงาน ได้แก่ การอนุมัติ การสอบทาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 

การบันทึกรายการและเหตุการณ์อย่างถูกต้องและทันเวลา การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดทำเอกสาร

หลักฐาน การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 



๕ 

 

(ร่าง) แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใช้ประโยชน์ในการดำเนินการเพ่ือป้องกัน

เฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                   

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. การมอบนโยบาย ชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน และมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน 

ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ ดำรงตนเป็นแบบอย่าง มุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติตน การบริหาร การปฏิบัติงาน  

โดยยึดถือหลักนิติธรรม คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล  

๑.๒ กำหนดนโยบายเพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง ปราบปรามและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของหน่วยงาน  โดยยึดถือหลักนิติธรรม คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส 

ตรวจสอบได้  รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของทางราชการ โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้ 

๑.๒.๑ แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

กับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  เช่น 

           - การจัดทำประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  ผ่านสื่อ

ประชาสัมพันธ์และช่องทางต่างๆ 

           - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา สาระความรู้ นโยบาย ผลการ

ดำเนินงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ ต่อประชาชน ผู้มาขอรับบริการและผู้มาติดต่อราชการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางต่างๆ 

            - การจัดหาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อสาธารณะที่หลากหลาย 

สะดวกต่อการเข้าถึงของประชาชน ผู้มาขอรับบริการและผู้มาติดต่อราชการ 

๑.๒.๒ แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

กับการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  เช่น 

                           - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานและแนวทางการป้องกัน

ไม่ให้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 



๖ 

 

                               - การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มาขอรับบริการ                

ผู้มาติดต่อราชการ ผู้มีส่วนได้เสียในการปรับปรุงและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                

เพ่ือนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                  

ในหน่วยงานต่อไป 

๑.๒.๓ แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

กับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  เช่น 

              - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานและแนวทางการป้องกัน    

ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนส่วนได้เสีย 

             - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุที่แสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางต่างๆ 

                               - การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กร

ภายนอกในการปรับปรุงและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือนำข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานต่อไป 

                                - การสร้างแรงจูงใจและกำหนดบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติการณ์   

ที่เก่ียวข้องกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   

  ๑.๒.๔ แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  เช่น   

       - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานและแนวทางการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน   

                             - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตฯ                   

ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางต่างๆ 

           - การจัดทำมาตรการการคุ้มครองพยานของหน่วยงานแก่ผู้แจ้งเบาะแสการร้องเรียน

การทุจริตฯ  

           - การสร้างเครือข่ายสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแส กรณีพบเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน          

มีพฤติการณท์ุจริตและประพฤติมิชอบ   

                              - การกำหนดบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติ       

มิชอบ 



๗ 

 

  ๑.๒.๕ แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันการรับสินบน  เช่น 

                    - การกำหนดนโยบายห้ามบุคลากรในสังกัดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด อันอาจ

คำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากมีกฎหมายให้รับได้ หากจำเป็นต้องรับไว้ให้บุคลากรผู้นั้นรายงานต่อ

หัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือวินิจฉัยเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสมและความสมควร ทั้งนี้ในกรณีคืนทรัพย์สิน

ไม่ได้ให้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้หน่วยงาน 

           - การจัดทำประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานในการไม่รับทรัพย์สิน ของขวัญ               

ของรางวัลจากผู้มาขอรับบริการและผู้มาติดต่อราชการ 

           - การสร้างเครือข่ายสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ให้รับทรัพย์สิน ของขวัญ 

ของรางวัลจากผู้มาขอรับบริการและผู้มาติดต่อราชการ 

           - การสร้างแรงจูงใจและกำหนดบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติการณ์   

ที่เก่ียวข้องกับการรับทรัพย์สิน ของขวัญ ของรางวัลจากผู้มาขอรับบริการและผู้มาติดต่อราชการ 

  ๑.๒.๖ แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น  

            - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานและแนวทางปฏิบัติของ  

กอง/สำนักเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  

                               - การกำหนดผู้รับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในแต่ละด้านของหน่วยงานเพ่ือป้องกัน

เฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เช่น ผู้อนุมัติ ผู้ให้ความเห็นชอบ ผู้ดูแลรักษา

ทรัพย์สิน เป็นต้น โดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน ไม่ควรให้คนคนเดียวปฏิบัติงานนั้นตั้งแต่ต้น             

จนจบ ควรกำหนดให้มีการสอบทานรายละเอียดของงานและมีการสับเปลี่ยนหน้าที่บุคลากรไม่ให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่งรับผิดชอบหน้าที่นั้นเป็นระยะเวลานานและอาศัยระยะเวลาทำงานต่อเนื่องในการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบได ้

            - การจัดทำ ตรวจนับและปรับปรุงทะเบียนคุมทรัพย์สิน  การเบิกจ่ายวัสดุ   

การเบิกจ่ายด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานให้ถูกต้องเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 

                     - การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยกับทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงของหน่วยงาน 

เช่น เงินสด ทรัพย์สิน ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นความลับของหน่วยงาน เป็นต้น 

            - การจัดทำระบบติดตาม ควบคุมการใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน 

            - การจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกัน ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ

ป้องกันต่อต้านการทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม              



๘ 

 

เพ่ือปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในหน่วยงาน 

                                - การกำหนดบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติการณ์การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ    

  ๑.๒.๗  แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น  

           - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานและแนวทางการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

                      - การกำหนดคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

          - การกำหนดบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานกระทำความผิดและ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๒. การปฏิบัติงานตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ให้บุคลากรในสั งกัดทุกระดับของหน่วยงานปฎิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีการ  

ปฏิบัติง าน เพื ่อป้อ งกัน  เฝ้า ร ะวัง  ป ราบปรามและแก้ไขการทุจ ริตแล ะประพฤติมิช อบของ

หน่วยงานที่กำหนด 

๓. การติดตาม/สอบทานผลการปฏิบัติงาน 

ให้ผู้บริหารหน่วยงานจัดระบบติดตามสอบทานผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวัง  

การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่ก ำหนด  เ พื ่อทราบภาพรวมของการปฏิบัติง าน 

วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

๔. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบร าย ง านผลกา รปฏิ บั ติ ง า นข อ งหน่ ว ย ง าน ดำ เนิ น ก า ร ร วบร วม                    

และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

หน่ว ย งานที ่ก ำหน ด  ส่ง ม า ยัง ศูน ย์ป ฏิบัต ิก า ร ต่อ ต้า น ก าร ทุจริต รอบ 6 เดือน และประจำปี                           

เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บริหารและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

 

 

 



๙ 

 

กระบวนการปฏิบัตเิพ่ือเฝ้าระวังการทุจรติและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลดักระทรวงยุตธิรรม 

 

 

การมอบนโยบาย  

ชี้แจง ทำความเข้าใจ 

ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน  

และมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

----------- ------- ------- -- ----------- ------- ------- -- ----------- ------- ------- -- ----------- --- ---- -  

การปฏิบัติงาน 

 

----------- ------- ------- -- ----------- ------- ------- -- ----------- ------- ------- -- --------- -- -- ----- -  

การติดตาม/ สอบทาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

 

 

----------- ------- ------- -- ----------- ------- ------- -- ----------- ------- ------- -- ---------- - --- ---- -  

การรายงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

   การมอบนโยบาย ชี้แจงทำความเข้าใจฯ มอบหมายผู้ปฏิบัติงาน 

๑. ดำรงตนเป็นแบบอย่าง 

๒.  กำหนดนโยบายและควบคุมกำกับดูแล 
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

- มาตรการป้องกันการรับสินบน 

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบั 

  ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

      ปฎิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานฯ ที่กำหนด 
 

            การติดตาม/ สอบทานผลการปฏิบัติงาน 

 

แก้ไขปัญหา 

รายงานผลการปฏิบัติงานไปยัง ศปท. 

 (รอบ 6 เดือน และประจำปี) 

ศปท. รวบรวมเพื่อเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


