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คำนำ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก
ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยมอบหมายให้
ส่วนราชการและจังหวัดวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานที่อาจมีช่องโหว่ให้เกิดความไม่โปร่งใส
เสี่ยงต่อการทุจริต และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการหรือสิทธิของประชาชน นำมา
จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ภายใต้โครงการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หรือ “1 กรม 1 ป้องกันโกง” 
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
และได้สรุปส่วนราชการที่มีกระบวนงานโดดเด่น และผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสะท้อน
ความสำเร็จในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจำนวน 10 กรม และ 10 จังหวัด
รวบรวมเป็นหนังสือชุด “ถอดบทเรียนความสำเร็จ โครงการ 1 กรม 1 ป้องกันโกง” ประกอบด้วย
หนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 ส่วนราชการระดับกรม และเล่มที่ 2 ส่วนราชการระดับจังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อสร้าง
ความโปร่งใส ไร้ทจุ ริตคอร์รปั ชัน่ ของส่วนราชการทีเ่ ป็นต้นแบบทีด่ ใี ห้แก่หน่วยงานอืน่ ๆ 
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอขอบคุณส่วนราชการระดับกรมและจังหวัดที่ได้ให้ข้อมูลประกอบ
การจัดทำหนังสือชุด “ถอดบทเรียนความสำเร็จ โครงการ 1 กรม 1 ป้องกันโกง” และหวัง
เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หนั ง สื อ ชุ ด นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ข้ า ราชการและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ จ ะนำ
รูปแบบวิธีการที่เป็นตัวอย่างที่ดีไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการต่อไป
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บทนำ
“การทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศที่กำลังพัฒนา และสำหรับ
ประเทศไทยการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ฝังรากลึกในสังคมไทยมายาวนาน กัดกร่อนการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะนำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 
รัฐบาลตระหนักถึงผลกระทบและความสูญเสียที่ร้ายแรงจากปัญหาดังกล่าว จึงได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ในระบบราชการ อีกทัง้ กระตุน้ และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในสังคมไทย
นำมาซึ่งผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม จึงกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2555 ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำ “โครงการ 1 กรม
1 ป้องกันโกง” โดยมอบหมายให้ส่วนราชการระดับกรมและระดับจังหวัดจำนวน 144 กรม
และ 76 จังหวัด จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
แต่ละส่วนราชการมีการคัดเลือกกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น มา
วิ เคราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หา พร้ อ มทั้ ง กำหนดแนวทางการแก้ ไข และดำเนิ นการแก้ ไขโดย
สำนั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ว างระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลในรอบ 3 เดื อ น 6 เดื อ น และ
9 เดื อ น เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และประเมิ น ผลสำเร็ จ ของการดำเนิ นงานเมื่ อ สิ้ น สุ ด
โครงการแล้ว ซึ่งกำหนดประเด็นในการประเมินผลไว้ 4 ด้าน ดังนี้
1. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประเมินจากความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
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2. ผลผลิตจากการดำเนินงาน ประเมินจากผลผลิตตามกิจกรรมต่างๆ ในข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
3. ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ประเมินจากผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งวิธีการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. ความสำเร็จจากการดำเนินงาน ประเมินจากการสรุปเรื่องเล่าจากประสบการณ์
โดยอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ และผลอันเนื่องมาจากเหตุการณ์นั้น
พร้อมทั้งสรุปแง่คิดในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ส่วนราชการอื่นต่อไป
นอกจากนี้ ในการติดตามและประเมินผล ยังมีการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิด วิธีวิเคราะห์ปัญหา การดำเนินกิจกรรม และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการสร้างความโปร่งใส
ในระบบราชการอย่างยั่งยืนต่อไป
ตลอดระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการทำตามข้อเสนอและแผนงานที่
กำหนดจนประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีแนวทาง
การปฏิบตั ใิ นการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงกระบวนงานทีอ่ าจจะนำไปสูก่ ารทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ จำนวน 10 กรม มาเผยแพร่เพื่อเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานราชการอื่นให้นำไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ “1 กรม 1 ป้ อ งกั น โกง” เปรี ย บเสมื อ นจุ ด เล็ ก ๆ แต่
เกิดขึน้ ทุกจุดทุกหน่วยงานราชการ ซึง่ เป็นการนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ในเรื่อง “การระเบิดจากข้างใน” มาใช้ โดยการให้แต่ละหน่วยงานราชการวิเคราะห์ด้วยตนเอง
ว่า กระบวนงานอะไรมีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นสูงที่สุด มีจุดรั่วไหลหรือโอกาสที่จะ
เกิดมากที่สุด จำเป็นต้องหาทางป้องกันการทำงานให้รัดกุมขึ้น ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งพัฒนา
บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี คุ ณ ภาพควบคู่ กั บ การมี
คุณธรรมจริยธรรม ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และสิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ ย่อมจะช่วย
ป้องกันและลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคม ทำให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ รวมทั้งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุด
หน้าและสร้างความเจริญผาสุกต่อประชาชน
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กระบวนงานการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import)
กรณีการเปิดตรวจสินค้า (Red Line)
กรมศุลกากร
“การนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e – Import เป็นช่องทางการนำเข้าสินค้าช่องทาง
หนึ่งของกรมศุลกากรที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยในขั้นตอนการให้บริการจะต้องมี
การเปิดตรวจสินค้าที่นำเข้าบางประเภท ซึ่งอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ จึงจำเป็นต้องหามาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเคร่งครัด เพื่อ
มิให้มีช่องทางให้เกิดการทุจริตได้”
การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ ดังนั้น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่ยั่งยืนย่อมส่งผลต่อ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันในการ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ากับนานาประเทศ
กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานหน้าด่านการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าและออกประเทศ
ย่อมมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน เสริมสร้าง และลดอุปสรรคต่างๆ ต่อการดำเนินธุรกรรม
ของภาคเอกชน และตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญนี้อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายและ
แนวทางต่างๆ ที่จะให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ปัญหาและอุปสรรคทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอก ประกอบกับการดำเนินการบริการทางศุลกากรต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข
หลากหลายมิ ติ ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และความเป็ น มาตรฐานสากล อาทิ พิ กั ด อั ต รา
ศุลกากร พิธีการศุลกากร ราคาศุลกากร กฎหมายศุลกากร และกฎหมายระเบียบข้อบังคับของ
ส่วนราชการต่างๆ ซึ่งมีจำนวนมาก 
กรมศุลกากรได้พฒ
ั นาปรับปรุงการให้บริการศุลกากรอย่างต่อเนือ่ ง จากการให้บริการด้วย
ระบบ Manual พัฒนาไปสู่การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาวิธีการทำงานด้วยการนำ
ระบบการผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร หรือ e–Customs มาใช้ในการให้
บริ ก ารผ่ า นพิ ธี ก ารสิ นค้ า เข้ า -ออก ร่ ว มไปกั บ การนำเครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย มาใช้ อาทิ เครื่ อ ง
X-Ray ตูค้ อนเทนเนอร์ การนำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV มาใช้ในงานศุลกากร เพือ่
ให้สามารถอำนวยความสะดวกทางการค้าและรวดเร็วควบคูไ่ ปกับการเพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุม
ทางศุลกากร รวมถึงเป็นกลไกในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที 
่
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นอกจากนี้กรมศุลกากรยังมีบทบาทในสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเปิดตรวจสินค้าก่อนที่จะ
มี ก ารส่ ง มอบให้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร ซึ่ ง กระบวนงานดั ง กล่ า วเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็เป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ที่มีเจตนาไม่สุจริตแสวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ดุลยพินิจ ในกรณีที่สินค้าจะต้องได้รับการตรวจสอบพิธีการศุลกากรและ
เปิดตรวจสินค้าก่อนส่งมอบให้ผู้รับบริการ (Red Line) ผู้ประกอบการนำเข้าหรือตัวแทนจะต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อเปิดตรวจสินค้า การดำเนินการดังกล่าวอาจมีช่องทางที่จะเปิดโอกาส
ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจปล่อยสินค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งอาจเป็นช่องทางในการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องจากเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่มีเจตนาไม่สุจริตแสวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ดุลยพินิจ ดังแผนภาพที่ 1
ขั้นตอนนี้อาจเกิดการทุจริตหรือความผิดพลาด
ขั้นตอนนี้อาจเกิด

แผนภาพที่ 1 กระบวนการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Import)
ดังนั้นหากการให้บริการศุลกากรเป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความสะดวกทางการค้า
การบริการที่ไม่ทั่วถึง ไม่ซื่อสัตย์ และไม่เป็นธรรม จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้รับบริการ รวมทั้งอาจส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐอีกด้วย
จากปัญหาดังกล่าว กรมศุลกากรจึงกำหนดแผนงาน/โครงการในการป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่ 
• โครงการวางระบบการตรวจสอบ ติดตาม ที่รัดกุมและครอบคลุมทุกพื้นที่
• โครงการเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ทำระบบการให้ บ ริ ก ารวิ นิ จ ฉั ย พิ กั ด อั ต รา
ศุลกากรล่วงหน้า
• พัฒนาความรู้ของบุคลากรและผู้ประกอบการด้านพิธีการ พิกัด ราคาสินค้าและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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• กำหนดมาตรการ บทลงโทษเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่กระทำความผิด 
• การจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการตรวจปล่อยสินค้า
• ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และไม่เสนอสินบน/เงินใต้โต๊ะแก่เจ้าหน้าที่
• สร้างเครือข่ายการป้องปรามและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
• จัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การติดต่อกรมศุลกากรและการผ่าน
พิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างถูกต้อง
ดังนั้น การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ของกรมศุลกากร ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ จะเป็นกลไกและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดแนวทาง และมาตรการ
ในการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการให้บริการทางศุลกากรตรวจสอบพิธีการศุลกากรและเปิด
ตรวจสินค้าก่อนส่งมอบให้ผู้รับบริการ (Red Line) ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้อย่างโปร่งใส มี
มาตรฐาน มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้นำเข้าที่สุจริต และ
เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการทั้งในด้านระยะเวลาและต้นทุน
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนโอกาสทางการค้าในทุกระดับเวทีทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ทั้งนี้ กรมศุลกากรคาดหวังว่าการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการดังกล่าวจะเป็นการ
เสริมสร้างและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการยกระดับกรมศุลกากร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้บริการเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยที่ดียิ่งขึ้น และในท้ายที่สุดจะเพิ่มความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
ในการผลักดันและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวทีโลกต่อไป		
การดำเนินการ
ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กระบวน
งานการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) กรณีการเปิดตรวจสินค้า (Red Line) ที่กรม
ศุลกากรได้จัดทำขึ้น โดยการวิเคราะห์กระบวนงานหลักทีค่ าดว่าจะมีโอกาสและความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
ปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จากการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในหน่วยงาน พบว่ากระบวนงานการนำเข้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) เป็นกระบวนงานเดียวที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงในการเกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นการบริการเกี่ยวข้องกับการให้บริการต่อประชาชนโดยตรง หากผลการ
ปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เป็นธรรมและขาดความโปร่งใส ย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของ

6

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประชาชน ทั้งนี้สามารถระบุสาเหตุปัญหาการดำเนินกระบวนงานดังกล่าวจากด้านผู้ให้บริการ
(อาทิ เจ้าหน้าที่ การบริหารจัดการข้อมูลบริหารความเสี่ยง ระบบตรวจสอบยังไม่ครอบคลุมและ
รัดกุมเพียงพอ) และด้านผู้รับบริการที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยมในการจ่ายเงินใต้โต๊ะของ
ภาคธุรกิจ รวมถึงการมีเจตนาทุจริตลักลอบ/หลีกเลี่ยงกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยจะเห็นได้จากข้อร้องเรียนของผู้นำเข้า/ผู้รับบริการ ภาระและต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนขาดความเชื่อมั่นจากภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ก ารให้ บ ริ ก ารทางศุ ล กากรเกิ ด ความโปร่ ง ใสและ
เป็นธรรม กรมศุลกากรจึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 3 แนวทาง คือ การออกแบบ
กระบวนงานใหม่ การพัฒนาบุคลากร และการเสริมพลังประชาชนผู้รับบริการ (Empowerment)
ดังแผนภาพที่ 2 

แผนภาพที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการในการป้องกันปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น 11 แผนงาน/โครงการ ดังนี้
1. 	โครงการวางระบบการตรวจสอบ ติดตามที่รัดกุมและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2. 	บริหารจัดการแฟ้มข้อมูลบริหารความเสี่ยง
3. 	โครงการเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ทำระบบการให้ บ ริ ก ารวิ นิ จ ฉั ย พิ กั ด อั ต รา
ศุลกากรล่วงหน้า
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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4. 	พัฒนาความรู้ของบุคลากรด้านพิธีการ พิกัด ราคาสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. 	กำหนดมาตรการบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด
6. 	การจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการตรวจปล่อยสินค้า
7. 	ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และไม่เสนอสินบน/เงินใต้โต๊ะแก่เจ้าหน้าที่
8. 	สร้างเครือข่ายการป้องปรามและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
9. 	ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่ผู้รับบริการ
10. 	จัดตั้งศูนย์ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำการติดต่อกรมศุลกากร
11. 	กำหนดมาตรการ บทลงโทษตัวแทนออกของที่กระทำความผิด
การดำเนินงาน
การดำเนิ นงานของแผนงาน/โครงการของกระบวนงานนำเข้ า ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Import) กรณีการเปิดตรวจสินค้า (Red Line) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
แนวทางแก้ไขปัญหา
การออกแบบ
กระบวนงานใหม่

การพัฒนาบุคลากร ให้
เป็นมืออาชีพ

การเสริมพลัง
ประชาชน/
ผู้รับบริการ
(Empowerment)
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แผนงาน/โครงการ
1. วางระบบการตรวจสอบ ติดตามที่รัดกุมและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 
2. บริหารจัดการแฟ้มข้อมูลบริหารความเสี่ยง
3. โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบการให้บริการ
วินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
4. พัฒนาความรูข้ องบุคลากรด้านพิธีการ พิกัดราคาสินค้าและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. กำหนดมาตรการบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด
6. การจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการตรวจปล่อย
สินค้า
7. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และไม่เสนอสินบน/เงินใต้โต๊ะแก่
เจ้าหน้าที่
8. สร้างเครือข่ายการป้องปรามและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
9. ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่ผู้รับบริการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

แนวทางแก้ไขปัญหา

แผนงาน/โครงการ
10. จัดตั้งศูนย์ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำการติดต่อ
กรมศุลกากร
11. กำหนดมาตรการ บทลงโทษตัวแทนออกของที่กระทำ
ความผิด

สำหรับผลการดำเนินงาน และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังตาราง
กิจกรรม
1. วางระบบการ
ตรวจสอบ ติดตามที่
รัดกุมและครอบคลุม
ทุกพื้นที่

2. บริหารจัดการแฟ้ม
ข้อมูลบริหาร
ความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน
1. วางระบบการตรวจสอบติดตามการ		
 จำนวนเรื่องร้องเรียน
ตรวจปล่อยสินค้าโดยใช้กล้อง	
 จากผู้รับบริการลดลง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
กำหนดแนวทางการใช้งานระบบ
20
โทรทัศน์วงจรปิด (CCC) ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
2. อยู่ระหว่างการติดตาม วิเคราะห์ 
จัดทำสรุปรายงานประเมินผล
และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อทบทวน
และปรับปรุงระบบการตรวจสอบ
และติดตาม
กรมฯ ได้อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์และ
จำนวนการสุ่มตรวจ
แบบฟอร์มการจัดทำแฟ้มข้อมูลบริหาร ของเจ้าหน้าที่ลดลง
ความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว ร้อยละ 10
ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตาม
ประเมินผล
รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด

3. โครงการเตรียม
อยู่ระหว่างการกำหนดขอบเขต
ความพร้อมในการ
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
จัดทำระบบการให้ 
โครงการ (Specification)
บริการ วินิจฉัยพิกัด
อัตราศุลกากรล่วงหน้า
4. พัฒนาความรู้ของ
บุคลากรด้านพิธีการ 

พิกัด ราคาสินค้าและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินราคา
ศุลกากร จำนวน 2 รุ่น เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน
1. ร่างการจัดทำ
รายละเอียด	

คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ
2. มีระบบวินิจฉัย
พิกัดศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์
1. จำนวนใบขน
สินค้ากรณี 

Red Line ที่
สามารถตรวจ
ปล่อยแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา
ประกัน 27 นาที 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. จำนวนหลักสูตร
การฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 
2 หลักสูตร

กิจกรรม
5. กำหนดมาตรการ 
บทลงโทษเจ้าหน้าที่
ที่กระทำความผิด

6. การจัดทำคู่มือ
หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานในการตรวจ
ปล่อยสินค้า

ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน
ติดตาม วิเคราะห์ จัดทำสรุปรายงาน
1. มีมาตรการ และ
ประเมินผลประจำไตรมาส 
บทลงโทษกรณีความ
ผิดทุจริตคอร์รัปชั่น
สำหรับเจ้าหน้าที่
2. จำนวนการ
ลงโทษในคดีทุจริต
คอร์รัปชั่นลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20
1. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 1. จำนวนใบขน
ในการตรวจปล่อยสินค้า
สินค้า กรณี Red 

2. แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 

Line ที่สามารถ
เพื่อดำเนินการตรวจปล่อยสินค้า
ตรวจปล่อยแล้ว
เป็นไปตามคู่มือที่กำหนด 
เสร็จภายในระยะ
เวลาประกันลดลง
จาก 30 นาที 
ลงเหลือ 27 นาที 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2. จำนวนการลงโทษ
ในคดีทุจริต
คอร์รัปชั่นลดลง 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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กิจกรรม
7. ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์
และไม่เสนอ
สินบน/เงินใต้โต๊ะแก่
เจ้าหน้าที่
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ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน
1. เชิญผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้
1. มีมาตรการในการ
ส่วนเสียเข้าร่วมงานวันปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ฯ เมื่อวันที่ 26 

กระบวนทัศน์
กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดง ร่วมกับภาคเอกชน
สินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา 2. จำนวนเรื่อง
2. ผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่ เช่น 

ร้องเรียนจาก
แผ่นพับ ป้ายรณรงค์ติดประกาศใน
ผู้รับบริการลดลง
หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและ
ไม่น้อยกว่า
ส่วนภูมิภาค ตลอดจนชี้แจงและ
ร้อยละ 20
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดส่งแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ
มาตรการความโปร่งใสของ
กรมศุลกากร ไปยังส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กิจกรรม
8. สร้างเครือข่ายการ
ป้องปรามและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน
1. จัดเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็น
1. สร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่
การป้องปรามและ
เกี่ยวข้องการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต
ป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ประพฤติมิชอบ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ 
 2. ระดับความพึง
ห้องประชุมภาสกรวงศ์ 
พอใจของผู้รับ 
กรมศุลกากร
บริการเพิ่มขึ้น
2. จัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เผยแพร่
ต่อสาธารณชน 

(http://customsnetwork2012.
blogaspot.com)
3. จัดตั้งศูนย์เครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจำหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
4. อยู่ระหว่างการเตรียมการสำรวจ	
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผู้นำเข้าและตัวแทนออกของ 
ภายหลังการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย
รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด

9. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศุลกากร และประเมินผลการดำเนิน
แก่ผู้รับบริการ
การฝึกอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรเสร็จสิ้น
แล้ว อยู่ในระหว่างการประเมินผล
10. จัดตั้งศูนย์บริการให้ 1. จัดตั้งศูนย์บริการศุลกากร เพื่อ
คำปรึกษาแนะนำการ
อำนวยความสะดวกให้แก่
ติดต่อกรมศุลกากร
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป 
ในการติดต่อสอบถามข้อมูล ปรึกษา
หารือ 	ขอคำแนะนำ หรือติดตาม
เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับงานศุลกากร
2. ดำเนินการให้บริการผ่าน 3 ช่องทาง
 	 สายด่วนบริการศุลกากร (1164) 

ผ่านระบบรับคำถามอัตโนมัติทาง
เว็บไซต์ www.customs.go.th
และติดต่อด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์บริการศุลกากร
3. นำเสนอผลการติดตาม ปัญหา 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
4. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและ
ติดตามในปีถัดไป
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน
1. จำนวนหลักสูตร
การฝึกอบรม/
สัมมนา 
ไม่น้อยกว่า 
2 หลักสูตร
2. จำนวนเอกสาร/
สื่อเผยแพร่ 
1,000 ชุด
จำนวนเรื่องที่ให้
คำปรึกษาแนะนำ
สำเร็จร้อยละ 80
ของจำนวนเรื่อง
ที่ได้รับ

กิจกรรม
11. กำหนดมาตรการ 
บทลงโทษตัวแทน
ออกของที่กระทำ
ความผิด

ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน
1. จัดเวทีการลงนามบันทึกความเข้าใจ 1. มีมาตรการ และ
ระหว่างกรมศุลกากรกับตัวแทน
บทลงโทษกรณี
ออกของในโครงการมาตรการ
ความผิดทุจริต
กำหนดบทลงโทษตัวแทนออกของ
คอร์รัปชั่นสำหรับ
ที่กระทำผิดชัดแจ้ง เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ตัวแทนออกของ
 	 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
2. จำนวนตัวแทน
นิทรรศการ ไบเทค บางนา
ออกของที่กระทำ
2. มีคำสั่งกรมและประกาศกรม เรื่อง 
ความผิดไม่เกิน 
การใช้มาตรการด้านจรรยาบรรณกับ 3 รายต่อหนึ่ง
ตัวแทนออกของที่เกี่ยวข้องกับการ
ไตรมาส
กระทำความผิดในการส่งออกไปนอก
หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ 
ผู้ประกอบการและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องทราบ และ ถือปฏิบัติ
รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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กิจกรรมสร้างเครือข่ายการป้องปรามและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การให้บริการของศูนย์บริการให้คำปรึกษาแนะนำการติดต่อกรมศุลกากร
และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และไม่เสนอสินบน/เงินใต้โต๊ะแก่เจ้าหน้าที่
จากผลการดำเนินการกิจกรรม/แผนงาน/โครงการทั้ง 11 กิจกรรม สามารถสรุปเป็น
ประเด็นในมิติต่างๆ ดังนี้
1. การบริหารจัดการ เป็นการดำเนินการภายใต้ระดับนโยบาย ระดับบริหาร จนถึง
ระดับผู้ปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนองค์กรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. การกำหนดยุ ท ธวิ ธี มาตรการ แนวทาง และคู่ มื อ ซึ่ ง จะเป็ น บทบั ญ ญั ติ
เครื่องมือ และกลไกสำคัญในการเสริมสร้างการให้บริการทางศุลกากร กระบวนงานการนำเข้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) กรณีการเปิดตรวจสินค้า (Red Line) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
โปร่งใส เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ปฏิบัติ
ผลลัพธ์ต่อประชาชน/ผู้รับบริการ/ประเทศ
จากผลกระทบของการดำเนิ นการการผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร การนำเข้ า สิ นค้ า ทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารหรือ e-Import สำหรับใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบ
พิธีการ (Red Line) จะพบว่าหากไม่มีระบบ e-Import อาจจะเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ ตัวแทน
ออกของ รวมถึงผู้ประกอบการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งกรมศุลกากรได้
ตระหนักและเล็งเห็นผลกระทบ และความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นในการ
ป้องปรามและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด โดยใช้มาตรการทางศุลกากร การ
พัฒนาระบบงาน การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการบท
ลงโทษที่เข้มงวด รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของผลกระทบจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อเสนอการ
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 11 โครงการ/
มาตรการดังกล่าว ทั้งนี้คาดว่าหากสามารถดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวได้เต็มรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วก็จะส่งผลลัพธ์ต่อประชาชน ผู้รับบริการ และประเทศ ดังนี้
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1. ประชาชน การดำเนินการข้อเสนอดังกล่าวส่งผลให้การเข้า-ออกนอกประเทศ 

รวมถึงการนำของเข้าและออกติดตัวผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วอย่างเสมอภาคด้วย
มาตรฐานระดับสากล เป็นการย่นระยะเวลาการติดต่อการชำระค่าภาษีที่ถูกต้อง รวมถึงความ
ปลอดภัยทางสังคมภายใต้มาตรการควบคุมทางศุลกากร ด้วยเครื่องมือทันสมัยภายใต้หลักการ
บริหารความเสี่ยง
2. ผู้รับบริการ การดำเนินการข้อเสนอดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินการธุรกรรมของ
ผู้รับบริการ อาทิ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของได้รับการบริการทางศุลกากรสะดวก รวดเร็ว
โปร่ ง ใส และเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ซึ่ ง ส่ ง ผลที่ ดี ในการดำเนิ นธุ ร กิ จ ทั้ ง ในด้ า นต้ นทุ น ด้ า น
โลจิสติกส์ และระยะเวลา ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
3. ระดั บ ประเทศ ผลการดำเนิ นการตามข้ อ เสนอดั ง กล่ า วมี ผ ลที่ ดี ต่ อ ประชาชน
ผู้รับบริการตามที่กล่าวในข้อ 1 และ 2 แล้ว จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจ
ระบบสังคมของประเทศเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืนสามารถพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจในการ
ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับอาเซียนและระดับโลก ดังนี้ 
3.1 ด้านเศรษฐกิจ คาดว่าผู้ประกอบการ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเกิดความ
เชือ่ มัน่ และมีความต้องการประกอบธุรกิจ ลงทุนในประเทศมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ส่งผลดีตอ่ ระบบเศรษฐกิจ
ไทยให้มีความเข้มแข็งและเสถียรภาพอย่างยั่นยืน มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในระดับสากล
3.2 ด้านสังคม เมื่อระบบเศรษฐกิจที่ดีย่อมส่งผลให้ภาคสังคมมีความมั่นคงและ
เป็นสุข โดยประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณภาพการดำรงชีพที่มีมาตรฐานสากล
ปัญหาการว่างงานลดลง ส่งผลอาชญากรรมในประเทศลดลงด้วย 	
3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการสกัดกั้นสิ่งเสพติด อาวุธสงคราม และสิ่งที่เป็นภัย
ต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเข้าประเทศ ส่งผลต่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และลดมลภาวะใน
ภูมิอากาศ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ตามสภาพปัญหาทีพ่ บ กระบวนงานการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) กรณีเปิดตรวจสินค้า
(Red Line) มีความเสี่ยงโอกาสการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นจากการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ใน
การเปิดตรวจสินค้า และจากสาเหตุดังกล่าว กรมศุลกากรจึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในแต่ ล ะปั ญ หา โดยกำหนดกลยุ ท ธ์ ห ลั ก
3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย การออกแบบกระบวนงานใหม่ การพัฒนาบุคลากร และการเสริมพลัง
ประชาชนผู้รับบริการ (Empowerment) เพื่อให้การให้บริการทางศุลกากรเกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการผลักดันและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
อีกทั้งยังเสริมสร้างการส่งเสริมทุกภาคส่วนดำเนินธุรกรรมของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวย่อมเกิดจากความ
ร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินการทุกมาตรการ/โครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ
เอกชน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ในปัจจุบันนานาประเทศมีการเปิดเสรีทางการค้าและส่งผลให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เป็นผลให้เกิดความ
ตกลงระหว่างประเทศในรูปของอนุสัญญาเขตการค้าเสรี ข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ เป็นจำนวน
มาก ประกอบกับประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน จึงจำเป็นต้องดำเนินการ
มาตรการต่างๆ รองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทำให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้า คน แรงงาน และการลงทุนเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น 
กรมศุลกากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยความสะดวกทางการค้าจำเป็น
ต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับกับปริมาณการค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางที่จะอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรไทยให้มีความ
คล่องตัว รวดเร็ว ลดความซับซ้อน ลดขั้นตอนการดำเนินการ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขัน
ของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการติดตาม ทบทวน ปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ การนำนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การปรับปรุง แก้ไข
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และที่สำคัญการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ วัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้มาขอรับบริการ หน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่
ร่วมกัน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้ ก ารยกระดั บ องค์ ก รสู่ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ คู่ ข นานกั บ การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและความ
แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง
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ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน
ในการดำเนินการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการของกรมศุลกากร กระบวนงานการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) กรณีการเปิด
ตรวจสินค้า (Red Line) ซึ่งเป็นกระบวนงานบริการทางศุลกากรที่สำคัญต่อผู้รับบริการที่ส่งผล
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ ผู้ บ ริ ห ารในทุ ก ระดั บ ของส่ ว นราชการในสั ง กั ด กรม
ศุลกากร จึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใส เช่น หน่วยงานภายนอก ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ
เป็ นต้ น โดยมี ก ารกำหนดนโยบายส่ ง เสริ ม การสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ การเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและนำมาสู่การปฏิบัติ การกำหนดจรรยาบรรณของตัวแทนออกของ
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในการส่งออกไปนอกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการป้ อ งปรามการทุ จ ริ ต ที่ เป็ น รู ป ธรรม ตลอดจนการกำหนดบทลงโทษ
เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด ซึ่งจัดทำเป็นมาตรการ/โครงการกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน มอบหมายให้หน่วยงานโดยมีการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และนำกิจกรรมต่างๆ
ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปแนวทางหลักที่ได้จากการดำเนินงานซึ่งจะเป็นส่วน
สำคัญที่จะทำให้การสร้างความโปร่งใสในองค์กรประสบผลสำเร็จได้ ดังนี้
1. ด้านนโยบาย
1.1 มีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างชัดเจน
1.2 มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบาย มาตรการ ตลอดจนการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการมาตรการ/แนวทาง
2. ด้านการดำเนินงาน
ชัดเจน
ชัดเจน 

2.1 กำหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติและระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกิจกรรมที่ครอบคลุมและ
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3. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
3.1 มีระบบการสื่อสารทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกให้กับทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึงและทันท่วงที ตลอดจนการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นของทุก
ภาคส่วนทั้งในและนอกองค์กร
3.2 การใช้เทคโนโลยีสอื่ สารทีท่ นั สมัย อาทิ Telephone Intranet Web-Mail และ
ระบบ Internet : website เครื อ ข่ า ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
(http://customsnetwork2012.blogspot.com/ และ www.customs.go.th)
4. ด้านระบบการติดตามผล
ชัดเจน

4.1 มีการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่

4.2 มีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลทุกกิจกรรม/แผนงาน/โครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูง และ
สำนักงาน ก.พ.ร.ผ่านทางระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกเดือน
ปัญหาและอุปสรรค
ผลการดำเนินการกิจกรรม/แผนงาน/โครงการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร กระบวนงานการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Import) กรณีการเปิดตรวจสินค้า (Red Line) สามารถดำเนินการกิจกรรมย่อยได้ครบถ้วน
อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ แต่อาจไม่สามารถส่งผลต่อความคาดหวังหรือผลกระทบ
(Outcome) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากปัญหา และอุปสรรคที่สำคัญ
ดังนี้
1. การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ
กรมศุลกากร กระบวนงานการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) กรณีการเปิดตรวจสินค้า
(Red Line) ได้มีการวิเคราะห์ในทุกประเด็นและกำหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการเพือ่ เป็นการปิดช่อง
โหว่ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีม่ ใิ ห้เกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบ การปรับเปลีย่ นทัศนคติ ค่านิยม
กำหนดบทลงโทษ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าทีแ่ ละผูร้ บั บริการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและสร้างเครือข่ายการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและช่องทางในการร่วม
กำกับและตรวจสอบการให้บริการทางศุลกากรที่เป็นธรรมและโปร่งใส ภายใต้ระยะเวลาการ
ดำเนิ นการที่ จ ำกั ด ส่ ง ผลให้ ก ารดำเนิ นการกิ จ กรรมย่ อ ยใน 11 กิ จ กรรมอาจไม่ ส ามารถ
ดำเนินการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ความล่าช้าของการริเริ่มกิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่เป็นรูปธรรม
3. ขนาดองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก เนื่องจากกระบวนงานการนำเข้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) กรณีการเปิดตรวจสินค้า (Red Line) เป็นกระบวนงานที่ดำเนินการใน
หลายส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ด่านศุลกากร) ประกอบกับสินค้านำเข้าที่ให้
บริการมีจำนวนมากและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการบริการทางศุลกากรดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่
กำหนดในระยะแรกเริ่มและทันที จำเป็นที่เจ้าหน้าที่อาจต้องใช้ดุลยพินิจในการให้บริการที่อาจ
แตกต่างกันบ้าง
4. หน่วยงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง กระบวนงานการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import)
กรณีการเปิดตรวจสินค้า (Red Line) เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน อาทิ ส่วน
ราชการที่กำกับดูแลกฎหมายของต้องห้ามต้องกำกัด ตัวแทนออกของ เป็นต้น ดังนั้น หากส่วน
ราชการและตัวแทนออกของดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมือและมีเจตนาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามข้อเสนอฯ
ดังกล่าว ย่อมส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวัง
ข้อเสนอแนะ
เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร และเพื่อป้องกัน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในภาคราชการ กรมศุ ล กากรและส่ ว นราชการที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งควร
ดำเนินการ ดังนี้
1. มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรต่อการสร้างความ
โปร่งใสให้เกิดกับองค์กร รวมถึงการคำนึงถึงบทลงโทษผู้กระทำผิดหรือทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
ชัดแจ้ง
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2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จรรยาบรรณ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย
ศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. พัฒนาแนวทาง มาตรการที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด ตรวจสอบและเสนอ
ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของส่วนราชการ
4. จัดทำระบบการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนา
แนวทางในการสร้างความโปร่งใสอย่างทั่วถึงและทันท่วงที ตลอดจนมีโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น
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กระบวนงานระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษี เพื่อกำกับและตรวจสอบ
กรมสรรพากร
“เมื่อพูดถึงเรื่องการเสียภาษี ในด้านหนึ่งหลายคนจะคิดถึงความสะดวก รวดเร็ว คิดถึง
ระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ในขณะที่หลายคนยังคิดถึงการเลือกปฏิบัติ การใช้พวกพ้อง เพื่อ
หลีกเลี่ยงภาษี กรมสรรพากรจึงพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในระบบคัดเลือกผู้เสียภาษี เพื่อกำกับ
และตรวจสอบ ระบบนี้จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่และคัดเลือกผู้เสียภาษี
ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ด้วยระบบอัตโนมัติมาตรวจสอบ เป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่”
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพื่อ
นำไปใช้ จ่ า ยในรู ป งบประมาณรายจ่ า ยในแต่ ล ะปี ง บประมาณของภาครั ฐ โดยจำนวนเงิ น
ที่ ก รมสรรพากรจั ด เก็ บ มี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง กว่ า ร้ อ ยละ 70 ของรายได้ ที่ ก ระทรวงการคลั ง จั ด เก็ บ
ที่ผ่านมากรมสรรพากรได้รับการจัดสรรเป้าหมายการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่แนวโน้มของ
จำนวนข้าราชการของกรมสรรพากรลดลงอย่างต่อเนื่องตามโครงการลดขนาดอัตรากำลังของ
ภาครัฐ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมสรรพากรต้องใช้นโยบายการจัดเก็บที่ดี ในเรื่องระบบงานที่เป็น
มาตรฐานสากล การจัดเก็บภาษีอากรที่ทั่วถึง เป็นธรรม ให้ได้การยอมรับจากภาคประชาชนใน
เรื่องความโปร่งใส ด้วยการประกาศเป็นวิสัยทัศน์ของกรมสรรพากร รวมถึงการสื่อสารผ่านช่อง
ต่างๆ ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังนำแนวทางการบริหาร
จัดการบุคลากรที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยกรมสรรพากรได้
กำหนดไว้เป็นค่านิยมของข้าราชการกรมสรรพากรที่ต้องยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
เมื่อพิจารณาผลการจัดเก็บภาษีอากรในแต่ละปีงบประมาณพบว่า จำนวนเงินภาษี
ประมาณร้อยละ 70 ที่กรมสรรพากรจัดเก็บได้ เป็นการจัดเก็บจากผู้เสียภาษีกว่า 2 ล้านราย
จากผู้ เ สี ย ภาษี ทั้ ง หมดประมาณ 9 ล้ า นราย กรมสรรพากรมี ก ระบวนการกำกั บ ดู แ ลและ
ตรวจสอบภาษี เพื่อดูแลการชำระภาษีของกลุ่มดังกล่าวเป็นรายตัว ให้มีการยื่นชำระภาษีถูกต้อง
ตามสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งการยื่นแบบและชำระภาษีของกรมสรรพากร ใช้วิธีการ
ประเมินตนเองของผู้เสียภาษีว่ามีรายได้เท่าใด และต้องชำระภาษีเท่าใด หากยื่นแบบแสดง
รายการภาษีไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรจะแจ้งให้ผู้เสียภาษีปรับปรุงการยื่นแบบฯ ให้
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เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ ดังนั้น กระบวนงานการกำกับดูแลและตรวจสอบภาษี
จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการคัดเลือกรายชื่อผู้เสียภาษีหลังการยื่นแบบและการชำระภาษี โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกมาเปรียบเทียบกับแบบแสดงรายการภาษี เพื่อให้ทราบว่า
ผู้ เ สี ย ภาษี แ ต่ ล ะรายมี ก ารเสี ย ภาษี ไ ว้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นเพี ย งใด ซึ่ ง บางรายอาจมี ก าร
ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม โดยในปัจจุบนั ขัน้ ตอนการคัดเลือกรายชือ่ ดังกล่าวกระทำโดยเจ้าหน้าที่
ผู้กำกับดูแล ซึ่งเป็นช่องทางที่กรมสรรพากรคาดว่าอาจเกิดการทุจริตในการเลือกปฏิบัติ แสวงหา
ผลประโยชน์ เกิดความไม่โปร่งใส หรือเกิดความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
ขั้นตอนนี้อาจเกิดการทุจริตหรือความผิดพลาด

ผู้เสียภาษี
ประเมิน
ตนเอง

ผู้เสียภาษียื่น
แบบแสดง
รายการภาษี

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

ถูกต้อง

ผู้เสียภาษี
ชำระ /
ขอคืนภาษี

ไม่ถูกต้อง

แผนภาพที่ 1 กระบวนการชำระภาษี

เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและความผิดพลาดดังกล่าว กรมสรรพากรจึงนำระบบ
สารสนเทศและแนวคิดการตรวจสอบจากฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit Model : RBA)
มาใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกรายชื่อแทนการให้เจ้าหน้าที่ฯ ใช้ดุลยพินิจของตนเอง ทั้งนี้กรมสรรพากร
มีความเชื่อมั่นว่า หากขั้นตอนของกระบวนงานกำกับดูแลและตรวจสอบภาษีเสร็จสมบูรณ์จะ
ทำให้ผู้เสียภาษีมีความไว้ใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับหนึ่ง และมีความสมัครใจใน
การชำระภาษีอากรตามสภาพข้อเท็จจริงของการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้ยอดจัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพากรได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ลดการทุจริตและความผิดพลาดใดๆ ส่งผลให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในมุมมองของภาคเอกชน
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ระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษี เพื่อกำกับและตรวจสอบ...ระบบใหม่เพื่อความโปร่งใสและ
เป็นธรรม
“ระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษี เพื่อกำกับและตรวจสอบ” เชิงบูรณาการที่กรมสรรพากร
จัดทำขึ้น มุ่งเน้นแนวคิด Risk Based Audit Model : RBA เพื่อช่วยในการคัดกรองผู้เสียภาษี
ที่มีความเสี่ยงหรือมีความผิดปกติในการชำระภาษี ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแทนการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ กรมสรรพากรได้วิเคราะห์ปัญหาของการกำกับดูแลและตรวจสอบ
ภาษีในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและความผิดพลาด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เปิดโอกาสให้เกิดการเลือกปฏิบัติ/เรียกรับสินบน เจ้าหน้าที่ขาด
ความรอบรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ผู้เสียภาษีขาดความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร ไม่มีระบบการ
คัดเลือกผู้เสียภาษีที่เป็นมาตรฐาน เจ้าหน้าที่มีปริมาณงานมาก การนำเกณฑ์คัดเลือกรายมาใช้
แตกต่างกัน เกิดการเจรจาต่อรอง ทำให้มีการจ่ายเงินสินบน จากปัญหาของการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบภาษีในปัจจุบัน เป็นเหตุให้ผู้เสียภาษีขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้เสียภาษีไม่เกิดความยอมรับและสมัครใจในการชำระภาษีอากร มีผลทำให้การจัดเก็บภาษีอากร
ได้ต่ำกว่าสภาพข้อเท็จจริงของการประกอบการ
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จากปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการชำระภาษี กรมสรรพากรจึงกำหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาไว้ 4 แนวทาง ดังภาพ
1. ออกแบบ
กระบวนการใหม่

สร้างระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษี เพื่อกำกับและตรวจสอบ

2. พัฒนาบุคลากร

สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับ
เกณฑ์ความเสี่ยงแต่ละเกณฑ์

3. เสริมพลังประชาชน
/ ผู้รับบริการ

จัดทำคู่มือแนะนำการชำระภาษี จัดสัมมนาผู้เสียภาษี

4. พัฒนาเครื่องมือ
ดำเนินการ

กำหนดเกณฑ์คัดเลือกรายชื่อให้เจ้าหน้าที่ ใช้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

“ระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษี เพื่อกำกับและตรวจสอบ”เป็นแนวทางหนึ่งของการ
ออกแบบระบบงานใหม่ โดยนำหลักการตรวจสอบจากฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit
Model : RBA) มาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบภาษี ซึง่ RBA ช่วยในการ
คัดกรองรายชื่อผู้เสียภาษีที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าชำระภาษีไม่สอดคล้องกับรายได้จากการประกอบ
กิจการ มีการดำเนินการดังแผนภาพที่ 2
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1. ปรับปรุง
ฐานข้อมูล

2. จัดทำระบบงาน
ให้เป็นมาตรฐาน

3. เลือกเกณฑ์การ
คัดกรองภาษี

5. จัดทำรายงาน
การปฏิบัติการ

4. แสดงประวัติ
รายตัวผู้เสียภาษี

แผนภาพที่ 2 ระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษี เพื่อกำกับและตรวจสอบ
รายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เป็นดังนี้
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีทั้งข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอก ได้แก่ ข้อมูลภาษีเงินได้
นิติบุคคล ข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อมูลภาษีธุรกิจเฉพาะ ข้อมูล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ข้อมูลภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ข้อมูลการชำระ
ภาษีอากรจากระบบ TCL ข้อมูลกรมศุลกากร ข้อมูลกรมสรรพสามิต ข้อมูลการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่เนื่องจากโครงสร้าง
ฐานข้อมูลในแต่ละระบบงานมีที่มาไม่เหมือนกัน ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลบางส่วนมีปัญหาและ
ข้อมูลขาดหายไป จึงต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ให้เหมือนกับฐานข้อมูลหลัก เพือ่ ให้สะดวกในการ
เชือ่ มโยงข้อมูลและนำไปใช้ในการประมวลผลต่อไป
2. จัดให้มรี ะบบงานทีเ่ ป็นมาตรฐานในการตรวจคัดกรองผูเ้ สียภาษีทมี่ ขี อ้ มูลบ่งชีว้ า่ ชำระ
ภาษีไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การประกอบกิ จ การ เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการกำหนดนโยบายของ
ผู้ บ ริ ห ารและสนั บ สนุ นการทำงานของเจ้ า หน้ า ที่ โดยใช้ ห ลั ก การตรวจจากฐานความเสี่ ย ง
(Risk Based Audit Model : RBA) มาพัฒนาเป็นเครื่องมือ ประกอบด้วยเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) เกณฑ์ความผิดปกติทั่วไป (เกณฑ์เสี่ยง) ซึ่งใช้กับทุกประเภทกิจการ 
		 1.1 เกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ผู้เสียภาษีหยุดยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี กิจการขาดทุนสุทธิติดต่อกันหลายรอบระยะเวลาบัญชี 
 		 1.2 เกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ไม่ยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษี 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

29

 		 1.3 เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ยอดซื้อมากกว่ายอดขาย 
(2) เกณฑ์ความผิดปกติเฉพาะประเภทกิจการ เป็นเกณฑ์ที่คำนึงถึงโครงสร้างของ
รายได้และรายจ่ายที่มีความแตกต่างกันตามประเภทกิจการ เน้นต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลักของ
แต่ละกิจการ เช่น กิจการโรงงานผลิตน้ำแข็ง ต้นทุนหลักคือ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ 
(3) เกณฑ์อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่สำคัญ เช่น อัตราการหมุนเวียนของ
สินค้า เป็นต้น 
3. ผู้ บ ริ ห ารเลื อ กเกณฑ์ ในการคั ด กรองรายผู้ เ สี ย ภาษี เพื่ อ ให้ ได้ เ กณฑ์ ที่ เหมาะสม
สำหรับใช้ทำงานของหน่วยปฏิบัติ ทั้งนี้ ระบบงานจะประมวลผลและแสดงข้อมูลผู้ประกอบการที่
มีความเสี่ยงสูงสุดลดหลั่นลงมาตามลำดับ ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลรายที่ผิดปกติตามเป้าหมาย
ดูปริมาณงานก่อนจัดส่งงานให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการ วิธีนี้จะเป็นการตัดปัญหาเรื่องการเลือก
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และปริมาณงานที่มากเกินกว่าความสามารถของเจ้าหน้าที่
4. การปฏิบัติงานทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปแสดงในประวัติรายตัวของผู้เสียภาษี และ
สามารถติดตามได้ว่าผู้เสียภาษีอยู่ในสถานะใด ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน เพราะระบบงานจะมีข้อมูลการปฏิบัติงานทุกประเภทการตรวจ รวมถึงข้อมูล
สนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งจะแสดงข้อมูลแบบ Real Time
5. จั ด ให้ มี ร ายงานซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถติ ด ตาม สื บ ค้ น
ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ ปรับปรุงนโยบาย แก้ไข
ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ เช่น รายงานจะ
แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานรวมทุกประเภทการ
ตรวจ รายงานงานค้างดำเนินการ เป็นต้น นอกเหนือจากรายงานปกติที่มีอยู่
ผลลัพธ์ต่อรัฐบาล ผู้เสียภาษี ผู้บริหารกรมสรรพากร และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
1. รัฐบาล
(1) ช่ ว ยกระตุ้ นการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรให้ ได้ ต ามข้ อ เท็ จ จริ ง ของการประกอบ
กิ จ การและได้ ต ามงบประมาณที่ ก รมสรรพากรได้ รั บ มอบหมาย (มาตรการป้ อ งปรามมี
ประสิทธิภาพมีผลให้การหลีกเลี่ยงภาษีลดลง)
(2) ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการส่งออกและการประกอบ
กิจการภายในประเทศ (ผู้ประกอบการรายใดที่ไม่ติดเกณฑ์ความเสี่ยงจะได้รับเงินภาษีคืนอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
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(3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระบบธรรมาภิบาล
(4) ยกระดับการทำงานโดยการใช้ระบบที่เป็นมาตรฐานสากล
2. ผู้เสียภาษี
(1) เกิดความเป็นธรรมในการกำกับดูแลและตรวจสอบภาษี เนื่องจากใช้ระบบฯ
ในการคัดกรองหาผู้เสียภาษีที่มีความเสี่ยงในการชำระภาษีที่ไม่สอดคล้องกับรายได้จากการ
ประกอบกิจการ
 	 (2) ผู้เสียภาษีมีความมั่นใจและเชื่อใจในกระบวนการทำงานของรัฐ อีกทั้งยังทำให้
เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ สามารถทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและไม่เลือกปฏิบัติ
3. ผู้บริหารกรมสรรพากร
(1) มี ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง สามารถนำไปใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ การกำหนด
นโยบายและการบริหารงานการกำกับดูแลและตรวจสอบภาษีได้ทันต่อเหตุการณ์ และปรับ
เปลี่ยนได้ตามสภาวการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) สามารถควบคุมติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ และพร้อมที่จะเข้าไปช่วยแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ทันท่วงที ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
(3) สามารถติ ด ตามงานได้ ใกล้ ชิ ด รวดเร็ ว และเป็ น ผู้ ให้ น โยบายโดยตรงต่ อ
ผู้ปฏิบัติงาน รู้ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ รู้ประเด็นความเสี่ยงของผู้เสียภาษีแต่ละราย และ
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงที่ระบบฯ ประมวลผล ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถเพิ่มประเด็นความเสี่ยงได้ ทำให้ลดข้อขัดแย้งอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถยุติเรื่องได้
ส่งผลให้มีปริมาณงานค้างอย่างมาก และเป็นความกังวลของทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
ปัญหาทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงถึงผู้เสียภาษี
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(1) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการนำ IT มาช่วย
ในด้านต่างๆ ดังนี้
		 (1.1) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน
และรวบรวมข้อมูลทุกระบบงานไว้ในจุดเดียว ทำให้การเข้าสูร่ ะบบการคัดเลือกผู้เสียภาษีสามารถ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบและการตรวจคืนภาษีได้จากการ Login เข้าสู่ระบบงานเดียว 
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		 (1.2) ลดเวลาในการคัดเลือกผู้เสียภาษีเพื่อนำไปปฏิบัติงานกำกับดูแลและ
ตรวจสอบภาษี และงานคืนภาษี
		 (1.3) ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากสามารถเชื่อมข้อมูลที่มีอยู่ไป
ใช้ได้ทันที กรณีที่มีการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันไม่ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง ทำให้ลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
		 (1.4) ลดภาระการทำงานด้วยกระดาษ (Paperless)
		 (1.5) ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 	 (2) สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบผูเ้ สียภาษีทมี่ อี ยูเ่ ป็นจำนวนมากได้ตามลำดับ
ความสำคัญของเกณฑ์ความเสี่ยง โดยสามารถเลือกรายที่ติดเกณฑ์ความเสี่ยงสูงมาดำเนินการได้
ก่อน
ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน
1. วั ฒ นธรรมองค์ ก รเป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ โดยเฉพาะในเรื่ อ งของการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กรแทนการดำเนินการด้วยตัวเอง (Manual) เพื่อให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ส่งผลให้หน่วยงานต้องปรับตัวให้เข้ากับการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ โดยจะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นถึงความสำคัญ
ของระบบ ทดลองใช้ระบบ และจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการปรับตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป จนกระทั่งเห็นว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
ภายในหน่วยงาน จึงทำการนำระบบจริงเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ เป็น
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดทำโครงการนี้ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ได้กลั่นกรองความรู้และ
ประสบการณ์มาสู่การกำหนดหลักเกณฑ์เหมาะสม และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจใน
ปัจจุบัน
3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารจากทั้งบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน ทำให้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำ
มาปรับปรุงพัฒนาระบบและองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
4. การดำเนินโครงการในลักษณะนำร่องก่อนเพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษี
เพื่อกำกับและตรวจสอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติระยะแรกนำร่องหน่วยงานของสำนักงาน
สรรพากรภาค 1-3 ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากผลการปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมาย กรม
สรรพากรจะนำระบบฯ นี้มาใช้ทุกหน่วยงานทั่วประเทศต่อไป
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กระบวนงานการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายซึ่งยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
“การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่นับวันทวีความรุนแรง และลุกลามไปสู่ทุกเพศ ทุกวัย
ทั้งในสังคมเมือง และสังคมชนบท โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของ
สังคมในอนาคต
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มียาเสพติดระบาดหนักขึ้น คือการแอบแฝงมาในยารักษาโรคที่มีส่วน
ผสมของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โดยเฉพาะสารซูโดเอฟฟริดรีน ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของ
ยาบ้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายจำเป็นต้องกำหนดแนวทางป้องกันมิให้มีการ
รั่วไหลของสารดังกล่าวออกสู่ภายนอกอย่างเคร่งครัด”
ในรอบหลายปี ที่ ผ่ า นมา มี ก ารแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด และวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต่ อ
จิตประสาท ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ สติปัญญา และครอบครัวที่
เป็นพื้นฐานของสังคมเสื่อมสลาย ความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการก่ออาชญากรรม 
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขพบว่า มาตรการในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายซึ่ง
ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โดยเฉพาะสารซูโดเอฟฟริดรีน (Pseudoephedrine)
และยาที่มีส่วนผสมของซูโดเอฟฟริดรีนมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จากหลักฐานพบว่า มีการนำ
สารสำคั ญ และยาเสพติ ด ไปใช้ อ ย่ า งไม่ ถู ก ต้ อ ง (Drug Abuse) หรื อ นำไปเป็ น สารตั้ ง ต้ น
ในการผลิ ต ยาเสพติ ด เช่ น ซู โดเอฟฟริ ด รี นซึ่ ง เป็ น สารตั้ ง ต้ น ในการผลิ ต เมทแอมเฟตามี น
(Methamphetamine) การแพร่ระบาดของยาเมทแอมเฟตามีนในหลายปีที่ผ่านมา มีผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน เป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรม และเนื่องจากความต้องการเสพมีมาก
ทำให้สารสำคัญและยาสำเร็จรูปที่จะนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตมีมูลค่าสูง ผลตอบแทนสูง
จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการ
จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งยกเลิกการจ้างและห้ามโรงงาน
ผลิตยาของเอกชนผลิตและจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Pseudoephedrine, และยา
ที่ มี ส่ ว นประกอบของ Pseudoephedrine) โดยอนุ มั ติ ให้ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมและโรงงาน
เภสัชกรรมทหารเท่านั้นที่สามารถผลิตยาและจำหน่าย Pseudoephedrine, และยาที่มีส่วน
ประกอบของ Pseudoephedrine ได้ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
มีหน้าที่ ผลิต จัดหา วิจัย วิเคราะห์ ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้และจำหน่ายในส่วนราชการ
ของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการอื่น และประชาชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ผลิตยาในกลุ่ม
Pseudoephedrine เพื่อลดปัญหาการรั่วไหล คือ การนำสารสำคัญและยาเสพติดไปใช้อย่างไม่
ถูกต้อง (Drug Abuse) หรือนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
กระบวนการควบคุ ม การผลิ ต และจำหน่ า ยซึ่ ง ยาเสพติ ด และวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต่ อ
จิตประสาท เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการครอบครอง การนำสารสำคัญของ
ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทมาทำการแปรรูปจนเป็นยาสำเร็จรูป จึงมีความเสี่ยง
อย่ า งมากต่ อ การรั่ ว ไหล การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เนื่ อ งจากมี แ รงจู ง ใจที่ เ กิ ด จากการเสนอ
ผลตอบแทนที่สูงมาก ดังแผนภาพที่ 1
ขั้นตอนนี้อาจเกิดการทุจริตหรือความผิดพลาด

กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ
ให้โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ผลิตและจำหน่ายซึ่งยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

โรงงานเภสัชกรรมทหารผลิต
และจำหน่ายซึ่งยาเสพติดและ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ส่งยาที่มีส่วนประกอบของวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ให้โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงกลาโหม

แผนภาพที่ 1 การผลิตและจำหน่ายซึ่งยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
เพราะฉะนั้ น การควบคุ ม การผลิ ต และจำหน่ า ยซึ่ ง ยาเสพติ ด และวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต่ อ
จิตประสาท จะต้องมีความรัดกุม เช่น มีระบบการรักษาความปลอดภัย มีสถานที่ผลิตและเก็บ
รักษาที่เหมาะสม ง่ายต่อการกำกับดูแล และการควบคุมบุคลากรที่ได้รับการอบรมและมีความ
เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีการจัดทำมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ (Standard of Procedure,
S.O.P.) ตามมาตรฐานและวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good manufacturing Practice, GMP)
สำหรับการผลิตยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นการเฉพาะ นอกจากนั้นจะต้องมี
ระบบการควบคุ ม และการตรวจสอบสิ ท ธิ์ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ไม่ มี ค วามผิ ด พลาดจากการส่ ง
ผลิ ต ภั ณฑ์ ให้ โ รงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ทำให้ โ รงพยาบาลมี ซู โดเอฟฟริ ด รี น ใน
ครอบครองเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
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การดำเนินการ
จากปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การควบคุมการผลิตและการจำหน่ายซึ่งยาเสพติดและวัตถุ
ออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสาท ตามที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจำหน่ า ยวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต่ อ
จิตประสาท (Pseudoephedrine, และยาที่มีส่ ว นประกอบของ Pseudoephedrine) จาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มี
ซูโดเอฟฟริดรีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) รั่วไหลไป
จากกระบวนการผลิตและจำหน่ายของโรงงานเภสัชกรรมทหาร ไม่มีความผิดพลาดจากการส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมทำให้โรงพยาบาลมีซูโดเอฟฟริดรีนในครอบครอง
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจึงกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ดังแผนภาพที่ 2  
การจัดทำ
มาตรฐาน
วิธีการปฏิบัติ

การจัดการ
สถานที่ผลิต
และเก็บรักษา

แนวทาง
การแก้ ไข
ปัญหา

การฝึกอบรม
บุคลากร

จัดหา
ระบบวางแผน
ทรัพยากร
ขององค์กร

แผนภาพที่ 2 แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการทุจริต
1.การจัดทำมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ (S.O.P.: Standard Operating Procedure) การ
ควบคุมการผลิตและจำหน่ายซึ่งยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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2. การฝึกอบรมบุคลากรด้านการผลิตและการจำหน่ายซึ่งยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท กฎหมาย และจริยธรรม 
3. การจัดหาระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning,
ERP): ระบบปฏิบัติการในการควบคุมการขาย ฐานข้อมูล อำนาจและสิทธิของผู้ซื้อและการตรวจ
สอบย้อนกลับ 
4. การจัดการสถานที่ผลิตและเก็บรักษาให้แยกออกจากสถานที่อื่นๆ การกำหนดสิทธิ์
เข้าถึง การตรวจสอบด้วยกล้องวงจรปิด
ผลการดำเนินงาน
1.1 ความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานในระดับกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 (ปรับปรุงมาตรฐาน กฎ ระเบียบ) และ กิจกรรมที่ 2 (เพิ่มพูนความรู้ให้
แก่บุคลากร) สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละความสำเร็จรายกิจกรรม เท่ากับ 100
กิจกรรมที่ 3 (สร้างระบบควบคุมและตรวจสอบกระบวนงาน) มีความล่าช้าในการ
ตรวจรับงาน เนื่องจากต้องมีการทดสอบและทดลองใช้งานระบบ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบให้เข้ากับการใช้งานจริง (อ้างอิง อนุมัติการขยายเวลาโครงการ) ร้อยละความสำเร็จราย
กิจกรรม เท่ากับ 100
กิจกรรมที่ 4 การจัดทำหนังสือรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน เป็นการขยายระยะ
เวลาตามการขยายระยะเวลาโครงการ สามารถดำเนินการได้ตามที่ได้รับอนุมัติ ร้อยละความ
สำเร็จรายกิจกรรม เท่ากับ 100
1.2 ความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานในระดับภาพรวม ระดับความสำเร็จในการ
เตรียมพร้อมในการผลิตและจำหน่ายยาซูโดเอฟฟริดรีนอยู่ในระดับ 5
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การอบรมและการประเมินผลการอบรม
การอบรมเรื่อง การปรับปรุงมาตรฐาน กฎ ระเบียบการควบคุมการผลิตและจำหน่าย
ซึ่งยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข
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การอบรมเรื่ อ ง การจั ด ทำหนั ง สื อ มาตรฐานวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ (S.O.P.: Standard
Operating Procedure) การควบคุมการผลิตและจำหน่ายซึ่งยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท ครั้งที่ 1 โดยพันเอกหญิง อิษฎา ศิริมนตรี ผู้อำนวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพ
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การอบรมและทดสอบความรู้ ความเข้ า ใจ การควบคุ ม การผลิ ต และจำหน่ า ยซึ่ ง
ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาท ครัง้ ที่ 2 โดย พันเอกหญิง อิษฎา ศิรมิ นตรี ผูอ้ ำนวยการ
กองวิจยั และประกันคุณภาพ
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ผลลัพธ์ตอ่ ประชาชน/ผูร้ บั บริการ/ประเทศ
โรงงานเภสัชกรรมทหารมีความพร้อมในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท (Pseudoephedrine, และยาที่มีส่วนประกอบของ Pseudoephedrine) มีมาตรการ
ในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีการนำสารสำคัญและยาเสพติดไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
(Drug Abuse) หรือนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด เช่น ซูโดเอฟฟริดรีนซึ่งเป็นสาร
ตั้งต้นในการผลิตเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine, ยาไอซ์) ลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน
การดำเนิ นงานตามข้ อ เสนอการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ
ราชการ กระบวนงาน การควบคุมการผลิตและการจำหน่ายซึ่งยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท สามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการได้เป็นอย่างดี มีการดำเนิน
โครงการตามลำดับขั้นตอน สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งสามารถนำไปพัฒนาใน
งานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไปได้ 
ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข
ข้อจำกัดด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กระบวนงาน การควบคุมการผลิตและการจำหน่ายซึ่งยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณสำหรับการเตรียมสถานที่ผลิต
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เก็บรักษา ตลอดจนเครื่องจักร ไม่ให้ปะปนกับสายการผลิตยาอื่นๆ เพื่อกำจัดโอกาสและความ
เสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น 
ทั้งนี้ แนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การแยกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทออกจากพื้นที่ที่มีกิจกรรมอื่นโดยเด็ดขาด เพื่อกำจัดโอกาสและความ
เสี่ยง แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ โรงงานเภสัชกรรมทหาร จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ด้วยการใช้ระบบการควบคุมด้วยระบบการจำกัดสิทธิในการเข้าถึง และการเฝ้าระวังด้วยระบบ
กล้องวิดีโอ 
ข้อเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ควรได้รับการแก้ไขจากสาเหตุที่เป็นรากฐานของ
ปัญหาหรือต้นตอของปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อน (Do the
right things) นัน่ คือ การแยกพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาทออกจาก
พืน้ ทีท่ มี่ กี ิจกรรมอื่นๆ อย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นการกำจัดที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นที่มี
อยู่เสียตั้งแต่ต้น
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กระบวนงานการบริหารทรัพยากร
ประเด็นการสนับสนุนงบรายจ่ายลงทุนเฉพาะรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อรายการขึ้นไป
กรมการแพทย์
“การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ละเทคโนโลยี ท างการแพทย์ ให้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานในการบำบัดรักษา ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่
สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะนำไปสู่การให้บริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง มักจะมีข้อร้องเรียน
ว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส
ได้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา กรมการแพทย์จึงกำหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป”
กรมการแพทย์ เป็นกรมวิชาการ ที่มีภารกิจหลักดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์และการ
แพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว
2. กำหนดและพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานในการบำบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ทางการแพทย์และการแพทย์เฉพาะทาง
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์เฉพาะทางแก่
สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ประเมิ นการใช้ เทคโนโลยี ท างการแพทย์ ข องสถานบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ ให้
เหมาะสมและคุ้มค่า
5. จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิ เฉพาะโรคหรือเฉพาะทาง
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6. ให้ ก ารเพิ่ ม พู นความรู้ แ ละทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบำบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
7. พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานของกรมการแพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันกรมการแพทย์เป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูง/สถาบัน
ระดับชาติ (Centers of Excellence/National Institutes) และระดับอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสถานบริการสุขภาพระดับภูมิภาคให้มีศักยภาพด้านบริการ
ระดับตติยภูมิ (Regional Referral Centers)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ดำเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ส ำคั ญ ตามบริ บ ทของกรม
การแพทย์และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาวิ ช าการ/บริ ก ารทางการแพทย์ ด้ า นการบำบั ด รั ก ษาฟื้ น ฟู
ผู้ติดยาและสารเสพติดอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
จากภารกิจ และยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทำให้กรมจำเป็นต้องพัฒนาทั้งบุคลากร และ
พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว และเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาลในระดั บ ตติ ย ภู มิ
และสูงกว่าแก่ประชาชน 
เนื่องจากความต้องการพัฒนาดังกล่าว กรมการแพทย์ได้จัดทำแผนคำของบประมาณ
ประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อผลักดันให้การ
บริหารจัดการบรรลุเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ ในแต่ละปีจะได้รับจัดสรรงบประมาณมากกว่า
100 ล้านบาท/20 รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งการใช้ครุภัณฑ์ที่มีราคา
สูงดังกล่าวมีผลกระทบต่องบประมาณของประเทศ และการคิดค่าบริการจากประชาชนในอัตราที่
สูงขึ้นด้วย 
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว กรมการแพทย์ได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีการเผยแพร่กฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง ดังแผนภาพที่ 1 
ขั้นตอนนี้อาจเกิดการทุจริตหรือความผิดพลาด

จัดทำคำขอ
งบประมาณ

กำหนดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์

ให้บริษัทเสนอราคา

พิจารณาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์

แผนภาพที่ 1 กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง
อย่างไรก็ตามในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง
และมี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งการกำหนดคุ ณ ลั ก ษณะของครุ ภั ณฑ์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ บริ ษั ท ใดบริ ษั ท หนึ่ ง
เป็นการเฉพาะ ทำให้มีบางบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ โดยมีสาเหตุของปัญหาคือ
1. ในการจัดทำคำของบประมาณมีข้อมูลที่จำเป็นประกอบการตัดสินใจไม่เพียงพอ
เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. หน่ ว ยที่ จั ด ทำคำของบประมาณไม่ มี ก ารตรวจสอบความคลาดเคลื่ อ นของ
กระบวนการจัดทำคำของบประมาณ
3. ขาดความเชี่ยวชาญในการกำหนดขอบเขตของงาน จึงเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง เพราะเป็นเครื่องมือจำเพาะ/เครื่องมือใหม่
ทั้งนี้ กรมการแพทย์ มีเป้าหมายในการดำเนินการจัดซื้อ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม โดยมีกระบวนงานดำเนินการจัดซื้อที่เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ และประชาชนผูร้ บั บริการ ดังนัน้ เพือ่ ให้กระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้างถูกต้องและสมบูรณ์ทสี่ ดุ กรมการแพทย์จึงจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ “กระบวนงานการบริหารทรัพยากรประเด็นการสนับสนุน
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งบรายจ่ายลงทุนเฉพาะรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อรายการ
ขึ้นไป”
การดำเนินงาน
เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เป็นไปอย่าง
โปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรมการแพทย์จึงกำหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ดังแผนภาพที่ 2 

แนวทาง
การแก้ ไขปัญหา

	

การออกแบบกระบวน
	 
งานจัดทำคำของบประมาณใหม่

การพัฒนาบุคลากร

แผนภาพที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหา
สำหรั บ แนวทางแก้ ไขปั ญ หา มาตรการและกิ จ กรรมที่ ด ำเนิ นการ มี ร ายละเอี ย ด
ดังตารางแนวทางการแก้ไขปัญหา มาตรการและกิจกรรม
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แนวทางแก้ไขปัญหา

มาตรการและกิจกรรม

การออกแบบกระบวนงานจัดทำ 1. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของการจัดซื้อ
คำของบประมาณใหม่
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาท
ขึ้นไปต่อรายการเพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณ
2. จัดตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ขอบเขตของงาน
3. ประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติของกรมการแพทย์ 
ในกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส
การพัฒนาบุคลากร
4. จัดทำโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยจัด
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานด้านการพัสดุ
กรมการแพทย์
5. จัดทำโครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำร่าง
ขอบเขตของงานให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาส
เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน โดยจัด
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานด้านการพัสดุ
และทักษะในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
กรมการแพทย์
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การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานด้านพัสดุกรมการแพทย์
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ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาท
ขึ้นไป มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานไว้ดังนี้
1. มีระบบฐานข้อมูลฯ ย้อนหลัง 3 ปี
2. จำนวนขอบเขตงานของครุภัณฑ์ กรมการแพทย์ที่มีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. มีการประกาศแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาท 
4. เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ได้รับการอบรม
5. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน
การดำเนิ นการตามข้ อ เสนอการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ
ราชการ: กระบวนงานการบริ ห ารทรั พ ยากรประเด็ นการสนั บ สนุ นงบรายจ่ า ยลงทุ น เฉพาะ
รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อรายการขึ้นไป ทำให้กรมการแพทย์
มีการพัฒนาองค์กรในหลายด้าน ดังนี้
1. นำระบบ IT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้งานมีมาตรฐานถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยใช้ข้อมูลในการเปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจในการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า
3. มี ฐ านข้ อ มู ล กลางเพื่ อ ใช้ เป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง ทั้ ง หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงาน
ภายนอกกรมการแพทย์
4. ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ และเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล
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กระบวนงานการก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง
กรมทางหลวงชนบท
“ความเจริญของชุมชนจะมาพร้อมกับถนนหนทาง ดังนั้น เมื่อมีการก่อสร้างถนนที่ใด
ย่อมทำให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเกิดความหวังว่าอีกไม่นานเมื่อถนนเสร็จ ความสะดวก รวดเร็ว
ในการเดินทาง การไปมาหาสู่ การปฏิบัติภารกิจต่างๆ จะดีขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้น แต่แทบ
ทุกครั้งที่มีการก่อสร้าง ประชาชนก็มักจะตั้งคำถามต่างๆ เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ ใคร
เป็นผู้รับเหมา ญาติใคร จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากถนนเส้นนี้กันอย่างไร ถนนจะใช้ได้
นานไหม เป็นต้น กรมทางหลวงชนบทจึงกำหนดแนวทางและมาตรการในการตรวจสอบและ
ควบคุมการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก และการดำเนินงานของหน่วยงานภายในให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น”
กรมทางหลวงชนบท สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มี
ภารกิจหลักคือการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงชนบท เพือ่ ให้
ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ปัจจุบนั มีถนนในความรับผิดชอบ
กว่า 49,000 กม. ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ จะได้รับงบประมาณ (งบลงทุน) มากกว่า 20,000 30,000 ล้านบาท 
เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทมีข้อจำกัดในด้านความไม่เพียงพอของเครื่องจักร และ
ด้านบุคลากรที่มีจำนวนจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องจัดจ้างผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการก่อสร้างและ
บำรุงรักษาทาง ซึ่งหากขาดแนวทางในการสร้างความโปร่งใสที่เป็นรูปธรรม หรือไม่มีมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ จะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับจ้างร่วมกัน
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาหลัก คือ “ถนนที่ก่อสร้างและการบำรุง
รักษาทางมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด” แนวทางในการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง
ชนบท แสดงได้ในแผนภาพที่ 1
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โดยหน่วยงาน
ภายในกรม
ทางหลวงชนบท
การก่อสร้างและ
บำรุงรักษา
ทางหลวงชนบท

ขั้นตอนนี้อาจเกิดการทุจริตหรือความผิดพลาด

งบประมาณร้อยละ 10
โดยผู้รับเหมา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การควบคุมงาน
และตรวจ
รับงาน

งบประมาณร้อยละ 90

แผนภาพที่ 1 การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น กรมทางหลวงชนบทจึงจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางหรือมาตรการในการสร้าง
ความโปร่ ง ใสในกระบวนการก่ อ สร้ า งและบำรุ ง รั ก ษาทางของกรมทางหลวงชนบทให้ มี ก าร
ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ปัญหาของกระบวน
งานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการทุจริต และระบุปัญหาของกระบวนงานที่อาจจะส่งผลให้การ
ก่อสร้างและบํารุงรักษาทางไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สรุปได้ดังนี้
ปัญหาที่อาจทำให้การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
1.ปั ญ หาผู้ รั บ จ้ า งเสนอให้ ผ ลประโยชน์ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ให้ ล ะเว้ นการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานงานก่อสร้าง 
 	
2.เจ้ า หน้ า ที่ บ างส่ ว นขาดความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในการควบคุมงานก่อสร้างทางให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ำหนดไว้
3. เจ้าหน้าทีบ่ างส่วนขาดความตระหนักรูแ้ ละละเลยต่อบทลงโทษของการทุจริตคอร์รปั ชัน่  
4. ระบบตรวจสอบการก่อสร้างไม่มคี ณ
ุ ภาพ 
5. ระบบตรวจสอบการทํางานโดยภาคประชาชนและกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียยังไม่เข้มแข็ง 

52

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

6. บุคลากรควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
7. ผูร้ บั จ้างบางส่วนมีศกั ยภาพไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
จากปัญหาดังกล่าวซึง่ อาจส่งผลต่อการก่อสร้างและบํารุงรักษาทางไม่ได้คณ
ุ ภาพหรือต่ำกว่า
มาตรฐานทีก่ ำหนดไว้ กรมทางหลวงชนบทจึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ไว้ 5 แนวทาง ดังแสดงในแผนภาพที่ 2

1. ใช้กฎหมาย
กฎระเบียบ
5. การพัฒนา
เครื่องมือ
ดำเนินการ

4. การเสริมพลัง
ประชาชน/
ผู้รับบริการ

แนวทาง
การแก้ ไข
ปัญหา

2. การออกแบบ
กระบวนการใหม่

3. การพัฒนา
บุคลากร

แผนภาพที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหา
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แนวทางแก้ไข
ปัญหา
1. กฎหมาย กฎ
ระเบียบ

มาตรการ/กิจกรรม

1. กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ อย่างเคร่งครัด
2. กำกับให้มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. การออกแบบ 3. ออกแบบกระบวนงานให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจ สอบมาตรฐานการก่อสร้างมากขึ้น
กระบวนงานใหม่
4. ออกแบบระบบงานตรวจสอบ (คส.) ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ดำเนินการได้ครอบคลุม ทั่วถึง
3. การพัฒนา
5. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
บุคลากร
6. ฝึกอบรมช่างผู้ควบคุมงานฯ (ด้านมาตรฐานควบคุมงาน) อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง
7. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษ ข้อพึงระวังที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ และให้ความรู้ในข้อบกพร่องที่ควรระมัดระวังแก่ทุก
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การเสริ ม พลั ง 8. เปิดโอกาสและมีช่องทางในการให้ความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน
ประชาชน/ผู้ รั บ
เกี่ยวกับการก่อสร้างแก่ประชาชน
บริการ
9. เสริมบทบาทให้ช่างควบคุมงานฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
(Empowerment)
ด้านการก่อสร้างถนน (พื้นฐาน) แก่ประชาชน
10. นำกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเข้ามาเป็นขั้นตอนสำคัญใน
กระบวนงานก่อสร้างทาง
5. การพัฒนา
11. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกระบวนงานก่อสร้างทาง
เครื่องมือดำเนิน
12. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษของการทุจริตคอร์รัปชั่น
การ
13. จัดทำเอกสารสรุปประเด็นข้อบกพร่องที่ควรระมัดระวัง 
14. จัดทำคู่มือในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างเพื่อจดทะเบียนเป็น
ผู้รับจ้างของกรม
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การถ่ายทอดความรู้ด้านการก่อสร้างทางให้แก่ประชาชน

การเปิดโอกาสประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการก่อสร้าง
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ตัวอย่างแผ่นพับให้ประชาชนร่วมตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างถนน
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การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง
ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวไว้ 5 ตัวชี้วัด คือ
1. การร้องเรียนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการของประชาชน
2. การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการก่ อ สร้ า งและบำรุ ง รั ก ษาทาง
(โครงการที่มีงบประมาณมากกว่า 2 ล้านบาท) 
3. เรื่องที่ สตง. แจ้งให้ส่วนราชการสอบสวนข้อเท็จจริง
4. ความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพของถนน
5. ความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างทาง
การประเมินผลความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพของถนน
ในส่ ว นของการประเมิ น ผลความเชื่ อ มั่ นของประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ
คุณภาพของถนนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลของแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านการเสริมพลัง
ประชาชน/ผู้รับบริการ (Empowerment) ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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1. เปิดโอกาสและมีช่องทางให้ความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างให้แก่
ภาคประชาชน 
2. เสริมบทบาทให้ช่างควบคุมงานฯ ทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการก่อสร้าง
ถนน (พื้นฐาน) แก่ภาคประชาชน 
3. นํากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาเป็นขั้นตอนสําคัญในกระบวนงาน
ก่อสร้างทาง
จากการประเมิ น ผลความเชื่ อ มั่ นของโครงการ ทั้ ง หมด 146 โครงการ จาก 73
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 18 สํานักทางหลวงชนบท โดยมี
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นประชาชนทั่วไป จํานวน 4,354 คน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 377 คน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เป็นผู้ประกอบการ จํานวน 291 คน สรุปผลว่า โดยภาพรวมคะแนนความเชื่อมั่น
เฉลี่ยของโครงการบํารุงรักษาและโครงการก่อสร้างทาง มีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง
สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่กรมดำเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใส ได้รับการยอมรับ และ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะ
ในด้านการเสริมพลังประชาชน/ผู้รับบริการ เพราะจากการสุ่มตัวอย่างสํารวจเพื่อประเมินผล
ทั้งหมด พบว่ามีประชาชนที่เคยมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นหรือประชุมชี้แจงโครงการ
จํ า นวน 3,488 คน จากจํ า นวนผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ น ประชาชนทั่ ว ไป จํ า นวน
4,354 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.11 ประกอบกับผลการประเมินความเชื่อมั่นจากประชาชน
ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะมีส่วนช่วยให้ถนนมีคุณภาพมากขึ้น
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.88 แสดงให้ เห็ นถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการออกแบบกระบวนงานใหม่ ที่ ให้
ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม และกรมทางหลวงชนบทให้ ค วามสํ า คั ญ ในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
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คะแนนความเชื่อมั่นของโครงการบํารุงรักษาและโครงการก่อสร้าง
จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากที่สุดในประเด็นการ
ดําเนินโครงการมีประโยชน์ ช่วยให้เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว มากขึ้นกว่าเดิม คิดเป็นร้อยละ
85.16 เพราะเป็นประเด็นคําถามที่เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์โดยตรงจากการใช้งบประมาณเพื่อ
การบํารุงรักษาและการก่อสร้างทาง
ส่วนประเด็นความเชื่อมั่นต่อคุณภาพถนน ในด้านสภาพถนนที่มีความปลอดภัย และ
ด้านถนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ถือว่ามีความเชื่อมั่นในภาพรวมที่สูง คิดเป็นร้อยละ 79.88 และ
ร้อยละ 78.19 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่ามาตรการต่างๆ ในแนวทางการพัฒนาบุคลากร และ
การพัฒนาเครื่องมือดําเนินการที่ได้ดําเนินการสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อ
คุณภาพถนนได้
ส่วนมาตรการต่างๆ ที่ได้ดําเนินการในแนวทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการ
พัฒนาบุคลากร ก็ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด และความเชื่อมั่นด้านความรู้ ความชํานาญ ในการ
ดําเนินโครงการของเจ้าหน้าที่ มีความเชื่อมั่นในภาพรวมที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน โดยคิดเป็นร้อยละ
79.57 และร้อยละ 80.13 ตามลําดับ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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การลงพื้นที่สำรวจประเมินผลความเชื่อมั่นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพของถนน
สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์จะช่วย
ให้การดําเนินโครงการมีความโปร่งใส เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบางโครงการอาจ
จะยังไม่เพียงพอและเข้าถึงประชาชนไม่ทั่วถึง จึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลมากขึ้น ประกอบกับภาพลักษณ์ด้านลบในเรื่องความโปร่งใสใน
การใช้งบประมาณของภาครัฐทําให้ประชาชนไม่มั่นใจที่จะให้ความเชื่อมั่นในระดับสูงที่สุด ดังนั้น
การดําเนินมาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งใสควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง อันจะส่งผลให้ประชาชนเชื่อว่ากรมทางหลวงชนบทและบุคลากรดำเนินงานอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทําให้ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ส่วนความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท. มี
ระดับความเชื่อมั่นโดยรวมต่ำกว่าประชาชนเล็กน้อย โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นต่ำ คือ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และการติดต่อประสานงาน เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชน และได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเป็น
ประจํ า รวมถึ ง ความสั บ สนของประชาชนในเรื่ อ งหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ เพราะ
ประชาชนบางส่วนเข้าใจว่าโครงการเป็นความรับผิดชอบของ อปท. 
ดังนั้น กรมควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ อปท. อย่างใกล้ชิด และมีการประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลล่วงหน้าเพิ่มขึ้น รวมถึงดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของ อปท.
อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในส่วนนี้ 
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จากการประเมินผลความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพของ
ถนนของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแนวทางการแก้ไข
ปัญหาตามมาตรการ และกิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดขึ้น และดําเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสใน
กระบวนงาน พบว่าผลลัพธ์ในภาพรวมของประชาชนมีความเห็นในเชิงที่สนับสนุน และมีความ
พึงพอใจในการดําเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรมค่อนข้างสูง และควรมี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและอย่างจริงจังเพื่อนําไปสู่การวัดผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกระตุ้น
ให้องค์กรและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการดําเนินงานการให้บริการ
ของภาครัฐเพื่อนําไปสู่ความโปร่งใส 
อีกนัยหนึ่งจากผลลัพธ์การประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาตามมาตรการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่กําหนดขึ้น รวมทั้งการเสริมสร้างพลังประชาชนในการพัฒนาและตรวจสอบการดําเนิน
งานการให้บริการของภาครัฐเพื่อนําไปสู่ความโปร่งใสนั้น ยังแสดงถึงแนวการปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กล่าวคือประโยชน์
จากการดําเนินงานการเสริมพลังประชาชน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ได้
แสดงถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในด้านทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ผู้ใช้ทางหรือ
ผู้ใช้บริการได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยลดช่องว่างและพยายามขจัดการดําเนินงานที่อาจ
นําไปสู่ความไม่โปร่งใส เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ การดําเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง ยัง
นําไปสู่การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในกระบวนงานดังกล่าว ว่ามีผลสัมฤทธิ์และ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนตามงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารกิจการบ้านเมือง
ในด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอีกด้วย
การกำหนดแนวทางและมาตรการในแก้ไขและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีการประเมินผลและตรวจสอบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ยั ง ใช้ ในการชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน และการพั ฒ นากระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง อันนําไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป
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ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน
ในการดำเนินการ ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการกำกับ
ติดตามผลการสร้างความโปร่งใส โดยมีการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและนำมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งจัดทำเป็นมาตรการ/โครงการกำหนดเป็นตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน มอบหมายให้หน่วยงานโดยมีการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานรับทราบและนำ
กิจกรรมต่างๆ ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปแนวทางหลักที่ได้จากการดำเนินงาน ซึ่ง
จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การสร้างความโปร่งใสในองค์กรประสบผลสำเร็จได้ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านนโยบาย / ผู้บริหาร
1.1 มีกำหนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจน 
1.2 มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
2. ด้านการดำเนินงาน
 	 2.1 กำหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจน
2.2 จัดทำแผน (Action Plan) ในการสร้างความโปร่งใส
3. ด้านประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
3.1 มีการสื่อสารให้กับทุกหน่วยงานรับทราบอย่างทั่วถึง
3.2 การใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย					
4. ด้านระบบการติดตามผล
4.1 อธิบดีเป็นผู้นำต้นแบบในการกำกับ ติดตามผล
4.2 มีการนำมาตรการโครงการไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
		 ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/ป้องกันความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคราชการ 
1. มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมทางหลวงชนบทให้มีทัศนคติ ค่านิยมต่อการ
สร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงการคำนึงถึงบทลงโทษผู้กระทำผิด หรือทุจริต
คอร์รัปชั่น
2. พัฒนาแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนงานก่อสร้างและบำรุงรักษา
ทาง
	 3. การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนาแนวทางใน
การสร้างความโปร่งใส รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีผลการดำเนินโดดเด่น
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กระบวนงานการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
“ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม มี
คุณประโยชน์หลากหลายต่อวิถชี วี ติ แต่การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ นับวันจะทวีความรุนแรงขยาย
พื้นที่การทำลายมากขึ้น แม้บางครั้งจะมีการจับกุมผู้บุกรุกทำลายป่า แต่ก็หลุดพ้นจากการดำเนิน
คดีหรือรับโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยมีผลมาจากการปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้มาตรฐานและ
ขาดความรัดกุมที่เพียงพอ ทำให้ผู้กระทำผิดยังคงลอยนวลทำลายทรัพยากรของส่วนรวมต่อไป  
ดังนั้น  เพื่อปกป้องรักษาผืนป่ามิให้ทำลายเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น”
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั นธุ์ พื ช มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ป้ อ งกั น
คุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ซึ่ง
พื้นที่ป่า ต้นน้ำลำธารให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน
ปัจจุบันมีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 73 ล้านไร่ ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ จำนวน
148 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 60 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 70 แห่ง และ
วนอุทยาน จำนวน 111 แห่ง ซึ่งภารกิจด้านป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์จึงเป็นการปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
ซึ่งเป็นการดำเนินงานกระทบซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นการดำเนินการดังกล่าว
พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องกระทำอย่างรอบคอบและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ 
ปัจจุบันสถานการณ์การบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ นับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ทำให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศถูกบุกรุกทำลายในแต่ละปีเป็นเนื้อที่กว่า 20,000
ไร่ แม้ว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
บุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดตลอดมา แต่การดำเนินการป้องกัน
และปราบปรามในบางพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านอัตรากำลัง
เจ้าหน้าที่ ทำให้การลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ของ
เจ้าหน้าที่กระทำได้ไม่ครอบคลุม และเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดข้อมูล แนวทาง และขั้นตอนที่
ชัดเจนในการปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและปราบปรามสำหรับประกอบการใช้ดลุ ยพินจิ ในขั้นตอน
ตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีในขณะพบการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หากขาดแนวทางในการสร้างความ
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โปร่งใสที่เป็นรูปธรรมหรือไม่มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จะเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยการปล่อยปละละเลยหรือมีพฤติการณ์ช่วยเหลือ
ผู้ ก ระทำผิ ด ให้ ไม่ ถู ก ดำเนิ นคดี ห รื อ รั บ โทษน้ อ ยลง ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ พื้ นที่ ป่ า ถู ก บุ ก รุ ก ทำลาย
เพิ่มมากขึ้น
ขั้นตอนนี้อาจเกิดการทุจริตหรือความผิดพลาด

จับกุมผู้บุกรุกพื้นที่
ป่าอนุรักษ์

บันทึกรายละเอียด
การจับกุม

จัดทำบัญชี
ของกลาง

รวบรวมพยานหลักฐาน
ส่งดำเนินคดี

แผนภาพที่ 1  ขั้นตอนการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี
ดังนั้น การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความโปร่งใสควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานใน
กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลด
ความเสี่ยงของปัจจัยที่จะทำให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่น
การดำเนินการ
ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กระบวน
งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จั ด ทำขึ้ น โดยการวิ เคราะห์ ปั ญ หา/ความเสี่ ย งในการเกิ ด ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ นของกระบวนงาน
ดังกล่าว โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงของผลกระทบในการป้องกันและปราบ
ปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์พบว่า ขั้นตอนการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดมี
ปัญหาคือเจ้าหน้าที่ขาดข้อมูล แนวทาง และขั้นตอนที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน สำหรับ
ประกอบการใช้ดุลยพินิจในการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
เลือกใช้ดุลยพินิจในทางช่วยเหลือผู้กระทำความผิด เป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เกิดการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น เช่นเจ้าหน้าที่บางส่วนใช้ดุลยพินิจเลือกที่จะปล่อยปละละเลยหรือละเว้น
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ในการตรวจยึดจับกุมเปิดโอกาสให้มีการเรียกหรือรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดเพื่อแลกเปลี่ยน
กับการที่ไม่ต้องถูกจับกุมดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญและไม่มีแนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนด้านการป้องกันและปราบปราม ทำให้การตรวจยึดจับกุมและการรวบรวม
พยานหลักฐานฟ้องร้องคดีตามกฎหมายไม่รัดกุม เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดเสนอผลประโยชน์ให้
เจ้าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่างๆ เช่น บันทึกรายละเอียดการตรวจยึดจับกุม
ไม่ครบถ้วน จัดทำบัญชีของกลางในคดีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือดำเนินการอื่นๆ อันเป็นการช่วย
เหลือไม่ให้ผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดีและได้รับโทษน้อยลง 
จากปัญหาดังกล่าวหากไม่มีแนวทางในการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อการคุ้มครองดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้
การดำเนินงาน
ในการดำเนินงานดังกล่าวมีการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดการทุจริตของกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไว้ 3 แนวทาง
ดังแผนภาพที่ 2 	

การออกแบบ
กระบวนงานใหม่

แนวทาง
การแก้ไขปัญหา

การเสริมพลังประชาชน/
ผู้รับบริการ

การพัฒนาเครื่องมือ
การดำเนินการ

แผนภาพที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหา
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แนวทางการแก้ไขปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา

การออกแบบกระบวนงานใหม่

การเสริมพลังประชาชน/ผู้รับบริการ
(Empowerment)

มาตรการ/กิจกรรม
1. วางระบบการตรวจสอบให้รัดกุม
โดยให้หน่วยงานในสังกัดจัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอน
ความถูกต้องการตรวจยึดจับกุม
ดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 

1 ครั้ง/คดี โดยออกแบบขั้นตอนการ
ตรวจสอบจัดทำเป็น Checklist ให้
ผู้ปฏิบัติสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอน
การตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีทาง
เว็บไซต์
3. ประสานงานกับทุกจังหวัดเพื่อขอ
ความร่วมมือช่วยเผยแพร่ข้อมูลทาง
หอกระจายข่าวและป้าย
ประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านเพื่อให้
ประชาชนเข้ามาตรวจสอบขั้นตอน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หาก
ประชาชนพบการทุจริตสามารถแจ้ง
ให้กรมทราบทางโทรศัพท์สายด่วน
1362 ตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 
24 ชั่วโมง
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แนวทางการแก้ไขปัญหา

มาตรการ/กิจกรรม
4. จัดทำคู่มือมาตรฐานการตรวจยึด
จับกุมดำเนินคดีการกระทำผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

การพัฒนาเครื่องมือการดำเนินการ

5. แจกจ่ายคู่มือมาตรฐานการตรวจ
ยึดจับกุมดำเนินคดีการกระทำผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้แก่
หน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่า
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
วนอุทยาน หน่วยป้องกันรักษาป่า
ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าทั่ว
ประเทศ
6. เผยแพร่คู่มือมาตรฐานการตรวจ
ยึดจับกุมดำเนินคดีการกระทำผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ลงบน
เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช ให้เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ
ดาว์นโหลดไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
7. จัดทำแผ่นพับสรุปแนวทางปฏิบัติ
การตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีการ
กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ให้เจ้าหน้าที่
ดาว์นโหลดไปใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
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ตัวอย่างแผ่นพับสรุปแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี

ตัวอย่างคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี
การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

69

แผนผังแสดงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สำหรับการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี
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ตัวอย่างแบบรายงานการรับแจ้งกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนทางโทรศัพท์สายด่วน 1362

ทั้งนี้ ในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตในกระบวนงานป้องกัน
และปราบปรามการบุ ก รุ ก พื้ นที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ มี ก ารกำหนดตั ว ชี้ วั ด และผลการดำเนิ นงานไว้
ดังตาราง
ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการดูแลป้องกัน ไม่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อเปรียบเทียบ
กับพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น
โดยจำนวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกลดลงคิดเป็นร้อยละ 50.21 (จำนวนป่าไม้ที่ถูกบุกรุก
ณ 30 เม.ย. 56 จำนวน 6,045 ไร่)
2. หน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่ามีคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีการ
กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ลดลง
4. สถิติคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25.50
		 (จำนวนคดี ณ 30 เม.ย. 56 จำนวน 2,147 คดี) 
5. หน่วยงานทีม่ กี ารมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนความถูกต้องของการตรวจ
ยึดจับกุมดำเนินคดีอย่างน้อย 1 คน
6. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และตรวจสอบขั้นตอนการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีการ
กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
• มี ก ารจั ด ทำผั ง หรื อ แผนภู มิ ขั้ นตอนการตรวจยึ ด จั บ กุ ม ดำเนิ นคดี ก ารกระทำผิ ด
		 กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
• มีการเผยแพร่ขั้นตอนการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
		 การป่าไม้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
• มีการประสานทุกจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้
		 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้านการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี
• มีการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน อย่างน้อย 1 ช่องทาง รวมทั้งแจ้ง
		 เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ดำเนินการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้รบั รายงานผูบ้ งั คับบัญชาและ
		 แจ้งผูร้ อ้ งเรียนทราบ
ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงาน
การดำเนิ นการตามข้ อ เสนอการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ
ราชการในกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังจะช่วยให้เจ้าหน้าทีม่ ี
ข้อมูลเกีย่ วกับแนวทางและขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั งิ านป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้มากขึ้น ทำให้ลดการใช้ดุลยพินิจในการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี และ
ลดช่องว่างของการเปิดโอกาสให้มีการเรียกหรือรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่และผู้กระทำผิด
ควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงระบบควบคุมการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้รดั กุม ไม่วา่ จะ
เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองและจากการสอดส่องดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการตรวจยึดจับกุมของประชาชน/ผู้รับบริการ 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวประชาชน/ผู้รับบริการจึงมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของเจ้าหน้าทีก่ รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะ
เป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส ไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบของกฎหมาย และ
ประชาชน/ผู้รับบริการ สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกขั้นตอน 
สำหรับปัจจัยความสำเร็จที่แท้จริงอันนำไปสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบ
ปรามการบุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และลดการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ประสบผลสำเร็จเป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืนในอนาคตนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของจากทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน ให้ช่วยกันอนุรักษ์
ป้องกัน และปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ รวมทัง้ ช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมที่
สุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐโดยแจ้งข้อมูลเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้าไปลักลอบแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศไทย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับทัศนคติและส่งเสริมให้บุคลากรของภาครัฐทุกระดับให้มีจิตสำนึกที่ดี และ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความโปร่งใส ละเว้นการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งมีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง 
2. ควรมีแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดย
มุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบจากทั้งประชาชนและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
3. ควรบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำ
แนวทางสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่เห็นว่ามีความโดดเด่น เป็นประโยชน์ และ
เหมาะสม นำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กระบวนงานการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร
กรมชลประทาน
“น้ ำ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ในภาคการเกษตร การบริ ห ารจั ด การน้ ำ ที่ ดี จ ะส่ ง ผลให้
เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดี ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ แต่หากเกิดกรณีปริมาณน้ำ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร บางพื้นที่มีน้ำเพียงพอ บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ก็อาจ
ทำให้เกษตรกรไม่เข้าใจ เคลือบแคลงใจถึงการเลือกปฏิบัติ ความไม่โปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานจึงกำหนดแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติ รวมถึงการ
ตรวจสอบการดำเนิ นงานของหน่ ว ยงานภายในให้ เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใสเป็ นธรรม ลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น”
กรมชลประทาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
ในการเป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตร ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ รายได้ ค รั ว เรื อ นของเกษตรกรและ
เศรษฐกิ จ ของประเทศ การดำเนิ นงานตามภารกิ จ เหล่ า นั้ น มี ก ระบวนงานหลายกระบวน
งาน จากการพิจารณาพบว่ากระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อความไม่โปร่งใส มีความเกี่ยวข้อง
กั บ เกษตรกรโดยตรง และส่ ง ผลกระทบต่ อ ความพึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจของเกษตรกร คื อ
กระบวนการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกร กระบวนงานดังกล่าวใช้หลักการบริหารจัดการ
น้ำแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือคณะกรรมการจัดการชลประทาน แต่หากเกิดกรณีที่
ปริมาณน้ำไม่เป็นไปตามแผนการส่งน้ำ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการน้ำ
ให้เหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรที่ไม่โปร่งใส
ส่งผลให้การส่งน้ำแก่เกษตรกรไม่ทั่วถึงและเป็นธรรม ดังแผนภาพที่ 1 
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ขั้นตอนนี้อาจเกิดการทุจริตหรือความผิดพลาด
การบริหาร
จัดการน้ำให้
เกษตรกร

มีปริมาณน้ำ
ตามแผนการส่งน้ำ

ไม่

เจ้าหน้าที่พิจารณา
การส่งน้ำ

มีเพียงพอ

ส่งน้ำให้
เกษตรกร
ส่งน้ำให้
เกษตรกร

แผนภาพที่ 1 การบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกร
เพื่ อ ให้ ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ให้ เ กษตรกร มี ค วามโปร่ ง ใสและเป็ นธรรม
กรมชลประทานจึ ง พั ฒ นากระบวนการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ให้ เ กษตรกร ด้ ว ยการให้ ค วามรู้ แ ก่
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ให้ มี ทั ก ษะความสามารถในการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ก ลุ่ ม ผู้ ใช้ น้ ำ และ
เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ปลูกจิตสำนึกให้กับเกษตรกรในการปฏิบตั ติ ามมติและข้อบังคับของกลุม่ ผูใ้ ช้นำ้
พัฒนากระบวนการจัดทำแผนการส่งน้ำ แผนการระบายน้ำ การควบคุมการส่งน้ำ การติดตามและ
ประเมินผลการส่งน้ำ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารจัดการน้ำ ลดการใช้
ดุลยพินิจในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอย่าง
ทั่วถึง ทำให้การผลิตภาคการเกษตรมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรและ
เศรษฐกิจของประเทศ
การดำเนินการ
จากปัญหาของความไม่โปร่งใสและเป็นธรรม ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการบริหาร
จัดการน้ำให้เกษตรกร กรมชลประทานจึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้วยการพัฒนา
โครงการต้นแบบกระบวนการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานหลัก 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
• การคัดเลือกหน่วยงานนำร่อง เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบกระบวนการ
บริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร
• การพัฒนาโครงการต้นแบบกระบวนการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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การคัดเลือกหน่วยงานนำร่อง กรมชลประทานคัดเลือกหน่วยงานนำร่องเพื่อเข้าร่วม
โครงการต้ น แบบกระบวนการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ให้ เ กษตรกร จำนวน 8 หน่ ว ยงาน จาก 4
ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 หน่วยงาน โดยเน้นโครงการที่ผ่านการประกวดฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ดีเด่นประจำภาค จากโครงการชลประทานจังหวัด 1 โครงการ และโครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษา 1 โครงการ ดังแผนภาพที่ 2
โครงการชลประทานจังหวัด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

• โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
• โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
• โครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี
• โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา

• โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
• โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม
• โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย
• โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง

แผนภาพที่ 2 หน่วยงานนำร่องทีเ่ ข้าร่วมโครงการต้นแบบกระบวนการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร
การพั ฒ นาโครงการต้ น แบบกระบวนการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ให้ เ กษตรกร
กรมชลประทานกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการต้นแบบกระบวนการบริหารจัดการน้ำให้
เกษตรกร โดยมีกระบวนการดังแผนภาพที่ 3
		
1. พัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะบุคลากร

การพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากร ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ
พนักงานส่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำประจำพื้นที่ให้มีความรู้การปฏิบัติ
งานตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน ด้านหลักเกณฑ์/มาตรฐานการใช้
ดุลยพินิจการส่งน้ำ

2. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการน้ำ

ประชาสั ม พั นธ์ ให้ ข้ อ มู ล ด้ า นการบริ ห ารจั ด การน้ ำ แผนการส่ ง น้ ำ
ให้ทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบที่มีขนาดใหญ่เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร
และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกรให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ในกระบวนการบริหารจัดการน้ำ

3. ดำเนินการส่งน้ำ

ดำเนินการส่งน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นำร่องจำนวน 8 หน่วยงาน ตาม
กระบวนการ 14 ขั้นตอน
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การดำเนินงานและรายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ
พนักงานส่งน้ำ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำประจำพื้นที่ ให้มีความรู้การปฏิบัติงานตามกระบวนการ
14 ขั้นตอน ด้านหลักเกณฑ์/มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจการส่งน้ำ เพื่อเป็นการให้ความรู้และปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากร ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยดำเนินการกับบุคลากรในพื้นที่โครงการนำร่องทั้ง 8 หน่วยงาน ดังตารางที่ 1 		
ตารางที่ 1 บุคลากรในพื้นที่โครงการนำร่อง 8 หน่วยงาน
หน่วยงานนำร่อง
สถานที่
1) โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา
2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง
3) โครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
5) โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
จ.อุบลราชธานี
6) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย
7) โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
8) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม
	 
กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ด้านการบริหารจัดการน้ำ แผนการส่งน้ำ
ให้ทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบที่มีขนาดใหญ่เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการบริหารจัดการน้ำ 

ภาพแสดงกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ทั่วถึง เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
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กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินการส่งน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นำร่อง 8 หน่วยงาน ครอบคลุม
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษานำร่อง ตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน 
ผลการดำเนินงานส่งน้ำให้แก่เกษตรกรตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน ในพื้นที่นำร่อง 8
หน่ ว ยงาน ครอบคลุ ม ฝ่ า ยส่ ง น้ ำ และบำรุ ง รั ก ษานำร่ อ ง ได้ 474,808 ไร่ (ข้ อ มู ล ณ เดื อ น
พฤษภาคม 2556) ซึ่งมีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 116 	 
ความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม 
ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานในภาพรวมตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องข้ อ เสนอการ
เปลี่ยนแปลงฯ 
1) มีคู่มือกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 14 ขั้นตอน เพื่อ
สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม ด้วยการจัดทำข้อตกลงการส่งน้ำ
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ส่งผลให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการส่งน้ำลดลง
2) บุ ค ลากรร้ อ ยละ 96 ตามแผน ได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ สมรรถนะด้ า น
กระบวนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ
บุคลากร ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) เกษตรกรมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ทั่วถึง เพื่อสร้างความ
เข้าใจข้อตกลงการส่งน้ำร่วมกันร้อยละ 80.89 จากการแจ้งข้อตกลงการส่งน้ำแก่หัวหน้าองค์กร
ผู้ใช้น้ำแต่ละระดับและการส่งน้ำตามแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขกระบวนงานที่เป็น
ช่องว่างที่ทำให้เกิดความไม่โปร่งใส
4) พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถเพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ 116 ของพื้นที่ตามแผน เพื่อให้
เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถเพาะปลูกได้ตามเป้าหมาย
82.16

5) เกษตรกรมี ค วามพึ ง พอใจในการบริ ห ารจั ด การน้ ำ โดยมี ค วามพึ ง พอใจร้ อ ยละ

การดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
• ควรขยายผลให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยเกษตรกรมี

ส่วนร่วม 14 ขั้นตอนทั่วทั้งองค์การ
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• ควรกำหนดให้ ก ารดำเนิ น การตามคู่ มื อ กระบวนการส่ ง น้ ำ และบำรุ ง รั ก ษาโดย

เกษตรกรมีส่วนร่วม 14 ขั้นตอน เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับสำนักชลประทานและระดับโครงการ
ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน
การดำเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการในกระบวนการบริหาร
จัดการน้ำของกรมชลประทาน ตั้งแต่การคัดเลือกกระบวนการซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนสูง
วิธีการและกระบวนการที่นำมาใช้สร้างความโปร่งใส สามารถสรุปเป็นประสบการณ์และบทเรียน
ที่ได้จากการดำเนินงาน ดังนี้
1) การใช้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กับการมีส่วนร่วมในการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ในกระบวนการบริหารจัดการน้ำ มาพัฒนาเป็นคู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน ทำให้สามารถลดช่องว่างในการใช้ดุลยพินิจ และสร้าง
ความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการน้ำ
2) การอบรมเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อให้ทราบแนวทางการ
บริหารจัดการน้ำ การจัดหลักสูตรอบรมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเน้นการสร้างวิทยากรตัวคูณ ทำให้สามารถเผยแพร่ความรู้ได้
ต่อเนื่อง
3) การอบรมเกษตรกรให้รู้จักใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทำให้
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตาม
กระบวนการ 14 ขั้นตอน และมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการส่งน้ำและบำรุงรักษา มีพนักงานส่งน้ำเป็น
ตัวแทนของกรมชลประทาน มีอาสาสมัครชลประทานเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น้ำ และกลุ่ม
บริหาร มีคณะกรรมการเขตคลองและหัวหน้าคูช่วยดูแล ทำให้ไม่มีการปฏิบัตินอกเหนือข้อตกลง
หรือกติกาที่ทำไว้ร่วมกัน ทำให้สามารถสร้างกระบวนการ มาตรฐาน กฎเกณฑ์ และการควบคุม
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกรในการส่ ง น้ ำ รวมทั้ ง จั ด ทำคู่ มื อ ส่ ง น้ ำ และบำรุ ง รั ก ษาโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม 14 ขั้นตอน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องตามข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควร
ดำเนินการดังนี้
1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยดำเนินการภายในพื้นที่
ของโครงการเพื่อความสะดวกในการเดินทางของทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
2) สำรวจความต้องการโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ในโครงการต่างๆ ให้
เหมาะสมและเพียงพอ และควรพิจารณาชุดอุปกรณ์ที่สะดวกในการขนย้าย หากอุปกรณ์ชำรุด
ก็ควรจัดซื้อทดแทน 
3) มีข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินการก่อนและหลังการใช้กระบวนการส่งน้ำ
และบำรุ ง รั ก ษา โดยเกษตรกรมี ส่ ว นร่ ว ม 14 ขั้ นตอน เพื่ อ แสดงความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และ
รายบุคคลเพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันและเป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผล
รวมทั้งการขยายผลในอนาคตต่อไป
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กระบวนงานสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน
“ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการทำการเกษตร คือ มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำที่
เพียงพอ และมีการบริหารจัดการภายในพื้นที่ทำการเกษตรอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การให้
ความรู้กับเกษตรกรและส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือให้เกษตรกรมีการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน
และมีแหล่งน้ำของตนเอง ก็สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตรได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แต่หากการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐเกิด
ความไม่โปร่งใสและเป็นธรรม เลือกปฏิบัติ หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง ก็อาจก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายต่อประชาชนและงบประมาณแผ่นดิน กรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดแนวทาง
และมาตรการในการปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก และ
การดำเนินงานของหน่วยงานภายในให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น”
กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน
การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ และการปรั บ ปรุ ง บำรุ ง ดิ น จากภารกิ จ ข้ า งต้ น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น
มีกระบวนงานหลักที่สำคัญคือ การอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน เนื่องจากเป็น
กระบวนงานที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีดินและน้ำที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม
ภายใต้กระบวนงานดังกล่าวมีกระบวนงานย่อยคือ กระบวนงานการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอก
เขตชลประทาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
และกรมพัฒนาที่ดิน ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมพัฒนาที่ดินมีเป้าหมายดำเนินการ
จำนวน 80,000 บ่อ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรและเพียงพอต่อความต้องการใช้แหล่งน้ำ
ของเกษตรกร
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ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการโดยให้
เกษตรกรผู้ต้องการแหล่งน้ำมาแสดงความจำนงขอรับสระน้ำประจำไร่นาของตนเอง จากนั้น
กรมพัฒนาที่ดินพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดทำแผนของบประมาณ และให้เกษตรกร
ออกค่าใช้จ่ายสมทบจำนวน 2,500 บาท ต่อ 1 สระ โดยสระเก็บน้ำมีความจุอย่างน้อย 1,260
ลูกบาศก์เมตร ในระหว่างการก่อสร้างกรมพัฒนาที่ดินจะทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างสระน้ำและ
ตรวจรับงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ในกระบวน
งานการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนงาน
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน พบว่า ขั้นตอนการควบคุมการก่อสร้างและการ
ตรวจรับ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการ
บริหารจัดการที่ไม่โปร่งใส ส่งผลให้อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังแผนภาพที่ 1
ขั้นตอนนี้อาจเกิดการทุจริตหรือความผิดพลาด

การก่อสร้างแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขต
ชลประทาน

การรับแจ้งความประสงค์
ขอรับสระน้ำประจำไร่นา
จากเกษตรกร

การจัดทำแผนของบ
ประมาณ (เกษตรกร
จ่ายเงินสมทบ
2,500 บาท/1 สระ)

การควบคุม
การก่อสร้างและ
การตรวจรับงาน

แผนภาพที่ 1 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
การดำเนินการ
กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อการแก้ไข
และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นข้างต้น โดยมีกระบวนการดำเนินงาน
ดังแผนภาพที่ 2
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เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการดำเนินงาน
โครงการแหล่งน้ำในไร่นา
นอกเขตชลประทาน
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โครงการแหล่งน้ำใน
ไร่นานอกเขตชลประทาน
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจขั้นตอนการ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
นอกเขตชลประทาน
แก่เกษตรกรและหมอดินอาสา

แผนภาพที่ 2 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
สรุปผลการดำเนินการ
แนวทางการดำเนิ นงานเพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใสโครงการแหล่ ง น้ ำ ในไร่ น านอกเขต
ชลประทาน แสดงดังแผนภาพที่ 3
การตรวจรับ
และควบคุมงานก่อสร้าง

จัดทำคู่มือและหนังสือ
ซักซ้อมความเข้าใจ

ประเมินความรู้เจ้าหน้าที่
(เป้าหมายร้อยละ 80)

การให้ความรู้เจ้าหน้าที่

จัดทำคู่มือการดำเนินงาน

ประเมินความรู้เจ้าหน้าที่
(เป้าหมายร้อยละ 80)

การให้ความรู้เกษตรกร/         
หมอดินอาสา

จัดทำแผ่นพับและกำหนด
หลักสูตรอบรมให้ความรู้
เกษตรกร/หมอดินอาสา

ประเมินความพึงพอใจ
ของเกษตรกร
(เป้าหมายร้อยละ 80)

แผนภาพที่ 3 แนวทางการดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายละเอียดแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใส โครงการแหล่งน้ำในไร่นา
นอกเขตชลประทาน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แนวทางแก้ไขปัญหาและมาตรการ/กิจกรรมการดำเนินงานโครงการแหล่ง
น้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ปัญหาใน
กระบวนงาน

แนวทางแก้ไขปัญหา

มาตรการ/กิจกรรม

การตรวจรับและ
ควบคุมงาน
ก่อสร้างที่ยังไม่มี
ระบบรัดกุม
เพียงพอ

จัดทำกลไกการตรวจสอบที่ • ออกแบบขั้นตอนการตรวจรับและ	

รัดกุม
ควบคุมงานก่อสร้างที่รัดกุมและ
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
• จัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตรวจรับและควบคุม
การก่อสร้างแหล่งน้ำ

การให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ ที่ยัง
ขาดความเข้าใจ
แนวทางและ
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน
ก่อสร้างแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขต
ชลประทาน

• จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางและ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ กำหนดแนวทาง และ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงานที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนิน
งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่
นานอกเขตชลประทาน
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ปัญหาใน
กระบวนงาน
การให้ความรู้
เกษตรกร/หมอ
ดินอาสาที่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการ
ก่อสร้างแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขต
ชลประทาน

แนวทางแก้ไขปัญหา

มาตรการ/กิจกรรม

การให้ความรู้เกษตรกรและ • จัดทำแผ่นพับให้ความรู้แก่เกษตรกร	
หมอดินอาสาเกี่ยวกับ
และหมอดินอาสาให้เข้าใจหลักเกณฑ์
ขั้นตอนการดำเนินการ
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
ก่อสร้างแหล่งน้ำ
นอกเขตชลประทาน
• กำหนดหลักสูตรการอบรมหมอดิน
อาสา ให้มีความรู้เรื่องโครงการ
ก่อสร้างแหล่งน้ำ ในไร่นานอกเขต
ชลประทาน

ภาพคู่มือและแผ่นพับโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
!

!
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ภาพการ์ตูนภายในคู่มือ/แผ่นพับ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

!

ภาพการให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการดำเนินการ
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ภาพการให้ความรู้หมอดินอาสาเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำ

ผลลัพธ์ต่อประชาชน ผู้รับบริการ และประเทศ
1. เกิดความโปร่งใสในกระบวนงานการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
2. เกษตรกรได้รับแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม
การดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
กรมพัฒนาที่ดินได้จัดประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอก
เขตชลประทาน เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินโครงการนี้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนี้
1. ลักษณะของสระน้ำในไร่นาที่เข้าประกวด เป็นสระน้ำในไร่นาขนาด 1,260
ลบ.ม. ที่ขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่เริ่มโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ใน
ปี พ.ศ. 2549-2556 และมี ก ารนำน้ ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ม ากที่ สุ ด เช่ น การปลู ก พื ช รอบบ่ อ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ เพาะกล้าข้าว หรือใช้ทำนาข้าวในระยะฝนทิ้งช่วง หรือพัฒนาไปสู่การใช้
ประโยชน์สระน้ำในไร่นาแบบเกษตรผสมผสาน
2. คุณสมบัติของแหล่งน้ำที่ส่งเข้าประกวด
• ด้านกายภาพ
1. เป็นสระน้ำที่มีการขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2556 
2. มีความเหมาะสมของดินในการกักเก็บน้ำ เช่น มีดินเหนียวปนอยู่ในเนื้อดิน 
3. มีความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะใช้ในการขุดสระน้ำ เช่น เป็นที่ลุ่มและมีทางให้น้ำ
		 ไหลเข้ามาได้
4. มีการปลูกแฝกรอบขอบสระน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
5. มีการดูแลรักษาสระน้ำอย่างสม่ำเสมอ
• 	ด้านการใช้ประโยชน์
1. มีการใช้ประโยชน์จากสระน้ำโดยการนำน้ำมาใช้เพื่อการปลูกพืชผักบริเวณ
		 รอบบ่อตามความเหมาะสมของชนิดพืช ปลูกพืชหลังนา ใช้น้ำจากบ่อในการ
		 ทำนา เพาะกล้าข้าว หรือใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและเป็นระยะที่ต้นข้าวจำเป็นต้อง
		 ใช้น้ำเพื่อการเจริญเติบโต เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย
2. มีรายได้จากการใช้ประโยชน์จากสระน้ำ เช่น เลี้ยงปลาเพื่อขาย/บริโภค มี
		 รายได้จากการปลูกพืชผัก
3. รางวัลในการประกวด แบ่งเป็นสามพื้นที่ ดังนี้ 
1. ภาคกลางและภาคใต้ 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภาคเหนือ
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โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศของแต่ละพื้นที่ๆ ละ 1 รางวัล 
2. รางวัลรองชนะเลิศแต่ละพื้นที่ๆ ละ 1 รางวัล 
3. รางวัลชมเชยแต่ละพื้นที่ๆ ละ 1 รางวัล
4. ผลการประกวดคัดเลือก		
ผลการประกวดผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ปี พ.ศ. 2556
พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้

พื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

พื้นที่ภาคเหนือ

รางวัลชนะเลิศ		
นายช่วง สิงโหพล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชนะเลิศ		
นายสุนวรี พรมจันทร์ 
จังหวัดยโสธร

รางวัลชนะเลิศ		
นายสวัสดิ์ พรมน้อย 
จังหวัดเชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศ	
นายสมนึก ทองปรุง 
จังหวัดตรัง

รางวัลรองชนะเลิศ	
นายนิมิต ทักลา 
จังหวัดอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศ	
นายสำเริง แพงเพชร 
จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลชมเชย 
นางณัฐกานต์ พาริหาญ 
จังหวัดลพบุรี 
นายบุญลือ ทวีคูณ 
จังหวัดระยอง 
และนางชนิดา ทองแคล้ว 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลชมเชย 		
 รางวัลชมเชย 		
นายถนอม รุ่งเป้า 
นายฉลาด คำกาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดลำพูน 
นายสำราญ 
โพธิ์พินิจ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

 	
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ภาพตัวอย่างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี พ.ศ. 2556
ของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 รางวัล

รางวัลชนะเลิศพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้
นายช่วง สิงโหพล จังหวัดนครศรีธรรมราช
! "!
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รางวัลชนะเลิศพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสุนวรี พรมจันทร์ จังหวัดยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รางวัลชนะเลิศพื้นที่ภาคเหนือ
นายสวัสดิ์ พรมน้อย จังหวัดเชียงราย
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กระบวนงานการรับชำระเงินสมทบผ่านไปรษณีย์ (ธนาณัติ)
สำนักงานประกันสังคม
“การประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมทำให้ลูกจ้างและผู้ประกอบการมั่นใจว่า 

เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรง จะได้รับการดูแลรักษา ได้รับเงินทดแทนกรณีพิการ
ไม่สามารถทำงานได้ รวมทั้งได้รับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุการทำงานแล้วจากกองทุนประกัน
สังคมและกองทุนเงินทดแทน
เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเกิดความมั่นใจว่า เงินสมทบที่นำส่งให้สำนักงานประกัน
สังคมเป็นประจำทุกเดือนมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างครบถ้วนและคุ้มค่า
จึงกำหนดแนวทางและมาตรการในการตรวจสอบการรับชำระเงินสมทบทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)
เพื่อป้องกันการทุจริตมิชอบในการดำเนินงาน”
สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ให้ บ ริ ก ารและสร้ า งหลั ก ประกั นชี วิ ต ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกั นตน ปั จ จุ บั น มี ผู้ ป ระกั นตนที่ จ ะต้ อ งดู แ ล
รับผิดชอบ จำนวน 11.963 ล้านคน และมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกัน
สังคม จำนวน 412,459 แห่ง 
ภารกิจหลัก คือ การบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง โดยการจัดเก็บเงินสมทบจาก
นายจ้างและผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างความโปร่งใสให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเชื่อถือศรัทธาให้เกิดแก่
ผู้ประกันตน และนายจ้างว่าเงินที่จ่ายเข้ามาในกองทุนเพื่อการรับสิทธิประโยชน์เมื่อเกิดความ
เดือดร้อนมีการนำไปใช้อย่างคุ้มค่า รอบคอบ โปร่งใส และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
ปั จ จุ บั น สำนั ก งานประกั น สั ง คมมี ช่ อ งทางการรั บ ชำระเงิ น สมทบหลายช่ อ งทาง 

ดังแผนภาพที่ 1
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ช่องทางการชำระเงินสมทบผู้ประกันตน
1. ชำระเงินสมทบ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
ขั้นตอนนี้อาจเกิดการ
ทุจริตหรือความผิดพลาด

2. ชำระเงินสมทบทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)
3. ชำระเงินสมทบทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
4. ชำระเงินสมทบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอิเล็กทรอนิกส์
5. ชำระเงินทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส

แผนภาพที่ 1 ช่องทางการชำระเงินสมทบผู้ประกันตน
สำหรับช่องทางการรับชำระเงินสมทบทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) ที่ผ่านมามีผลการ
ดำเนินงานดังนี้
• ปี 2553 จำนวน
เป็นจำนวนเงิน 	
• ปี 2554 จำนวน 	
เป็นจำนวนเงิน 	
• ปี 2555 (มกราคม – มิถุนายน) จำนวน 	
เป็นจำนวนเงิน 	
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235,067
433.14
190,128
416.124
92,551
139.674

ราย
ล้านบาท
ราย
ล้านบาท
ราย 
ล้านบาท 

ทั้งนี้การรับชำระเงินสมทบทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น เนื่องจากตามขั้นตอนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ต้องนำธนาณัติไปขึ้นเป็นเงินสดและ
นำส่งให้ฝ่ายการเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งให้นายจ้างภายหลัง หากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติจะทำให้เกิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่หาผลประโยชน์จากทางราชการโดย
มิชอบ ดังแผนภาพที่ 2
ขั้นตอนนี้อาจเกิดการทุจริตหรือความผิดพลาด

ผู้ประกันตน/นายจ้าง
ชำระเงินสมทบทาง
ไปรษณีย์ (ธนาณัติ)

เจ้าหน้าที่นำธนาณัติ
ไปขึ้นเป็นเงินสด

นำเงินสดไปส่ง
ให้ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายการเงิน
ออกใบเสร็จรับเงิน

ฝ่ายการเงินส่ง
ใบเสร็จ
รับเงิน ให้นายจ้าง

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการชำระเงินสมทบทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)
ดังนั้น การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ของสำนั ก งานประกั น สั ง คม เรื่ อ ง “กระบวนงานการรั บ ชำระเงิ น สมทบผ่ า นทางไปรษณี ย์
(ธนาณัติ)” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการสร้างความ
โปร่งใสในกระบวนงานการรับชำระเงินสมทบผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) เพื่อให้มีขั้นตอนการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในความถูกต้องพร้อมรับการตรวจสอบ โอกาสที่จะ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบก็จะน้อยลง และในที่สุดก็จะทำให้เกิดความเชื่อถือเป็นที่มั่นใจของ
นายจ้าง ผู้ประกันตน และสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดต่อองค์กรได้ นำไปสู่องค์กรภาครัฐที่มี
ความโปร่งใสต่อไป
การดำเนินการ
ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กระบวน
งานการรับชำระเงินสมทบผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) ที่สำนักงานประกันสังคมจัดทำขึ้น โดย
การวิเคราะห์ความสำคัญ ผลกระทบ และความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนงานดังกล่าว
ซึ่งหากมีการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่จะส่งผลกระทบสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่
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1. ด้ า นประชาชน คื อ ลู ก จ้ า ง ผู้ ป ระกั นตนได้ รั บ ผลกระทบโดยตรง คื อ ลู ก จ้ า ง
ผู้ประกันตนไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับเนื่องจากต้องรอตรวจสอบสิทธิการจ่ายเงินสมทบให้ครบตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงจะมีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆ ส่งผลกระทบทำให้
ผู้ประกันตนไม่ได้รับสิทธิ หรือได้รับสิทธิประโยชน์ล่าช้า 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ มีช่องทางการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางที่กำหนด ทำให้
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองได้
3. ด้านกองทุนประกันสังคม ส่งผลให้กองทุนสูญเสียโอกาสในการนำเงินไปลงทุน
เพิ่มขึ้น และขาดความเชื่อมั่นจากนายจ้างและผู้ประกันตน 
สำหรั บ ผลการวิ เคราะห์ ปั ญ หาของกระบวนงานการรั บ ชำระเงิ น สมทบผ่ า นทาง
ไปรษณีย์ (ธนาณัติ) ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการทุจริต พบปัญหาสำคัญดังต่อไปนี้
1. ปั ญ หาผู้ รั บ ธนาณั ติ ล งทะเบี ย นคุ ม ไม่ ค รบถ้ ว น อาจทำให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ใน
ขั้นตอนการส่งธนาณัติให้ฝ่ายเงินสมทบ
2. ปัญหาการส่งธนาณัติไม่ครบ ผู้รับมอบไม่ตรวจรับและไม่ลงหลักฐานเซ็นรับใน
ทะเบียนคุม
3. ปัญหาฝ่ายเงินสมทบส่งธนาณัติกลับคืนฝ่ายอำนวยการไม่ครบถ้วนตาม
ทะเบียนคุม ธนาณัติอาจสูญหายได้
4. ปัญหากรณีรับเงินสด เงินอาจหายระหว่างทาง 
5. ปัญหาฝ่ายอำนวยการส่งเงินให้ฝา่ ยการเงินไม่ครบถ้วน ทำให้กองทุนเสียหาย 
6. ปัญหาฝ่ายการเงินออกใบเสร็จไม่ครบถ้วนตามจำนวนเงิน
7. ปัญหาฝ่ายการเงินส่งใบเสร็จรับเงินให้นายจ้างโดยตรง ทำให้ฝ่ายอำนวยการ
ไม่สามารถตรวจสอบทะเบียนคุมธนาณัติได้ว่า ที่นำไปขึ้นเงินแล้วปรากฏเลขที่ใบเสร็จหรือไม่ใน
ทะเบียนคุม
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ผลการดำเนินการ
ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสี่ยงของกระบวนงานการ
รั บ ชำระเงิ น สมทบผ่ า นทางไปรษณี ย์ (ธนาณั ติ ) มี แ นวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา 3 แนวทาง
ดังแผนภาพที่ 3 

การปรับปรุง
กระบวนการ

การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติ
แนวทาง
การแก้ไขปัญหา

การพัฒนาบุคลากร

 
แผนภาพที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสี่ยง 
ทั้งนี้ การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตในการชำระเงินสมทบผ่าน
ทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) มีการกำหนดตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แนวทางแก้ไขปัญหา การกำหนดตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน
แนวทาง
แก้ไขปัญหา
การปรับปรุง
กระบวนการ

มาตรการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

1.ปรับปรุงวิธีการรับเงินธนาณัติ
จากเงินสดเป็นแคชเชียร์เช็คกับ
ไปรษณีย์

-มีแนวปฏิบัติการรับ
เงินสมทบทาง
ธนาณัติ

-สำนักงานประกันสังคม โดยสำนัก
บริหารการเงินการบัญชีและการลงทุน
ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการในการ
รับเงินสมทบทางธนาณัติ

-ไม่มีการร้องเรียน
จากผู้ประกันตน
-มีบันทึกข้อตกลง 
1 ฉบับ

-ไม่มีการร้องเรียนจากผู้ประกันตน

การปฏิบัติตาม 3. มีหนังสือแจ้งเวียนให้มีการ
กฎ ระเบียบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนว
แนวทางปฏิบัติ ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด

-จำนวนหน่วยงานที่
ได้รับหนังสือเวียน
ซักซ้อมแนวปฏิบัติ
ร้อยละ 100

-สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการ
แจ้งเวียนซักซ้อมแนวปฏิบัติไปยัง
หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ

การพัฒนา
บุคลากร

4. เพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรการ
อบรมสัมมนาของหน่วยงานใน
หัวข้อแนวปฏิบัติการรับเงินทาง
ไปรษณีย์ (ธนาณัติ)

-จำนวนบุคลากรที่
ได้รับความรู้เรื่อง
แนวปฏิบัติการรับ
เงินทางไปรษณีย์
(ธนาณัติ) ไม่ต่ำกว่า
170 คน

-ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
บริหารงานการเงิน การบัญชี 
การคลัง และพัสดุ โดยมีเนื้อหา
หลักสูตรเกี่ยวกับระเบียบและแนว
ปฏิบัติด้านบัญชี จำนวน 170 คน

5. ส่งเสริมจริยธรรม

-แจ้งเวียนเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
เดือนละ 1 ครั้ง 

-มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานทั่ว
ประเทศเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการ
กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรม
ของข้าราชการ รวมถึงปฏิบัติให้
ถูกต้อง และสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน

6.แจ้งบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่
ทุจริตให้ทุกหน่วยงานรับทราบ

-แจ้งเวียนโทษ/
บทลงโทษ กรณี
เจ้าหน้าที่ทุจริต
ให้ได้รับทราบ 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

-มีหนังสือแจ้งเวียนในเรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และ
แนวทางการลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่
ทุจริตให้แก่หน่วยงานทั่วประเทศ
ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับข้าราชการ

2.เพิ่มช่องทางให้ไปรษณีย์เป็น
ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมรับ
ชำระเงินสมทบได้โดยตรง
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-อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อตกลงกับ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตรับเงินธนาณัติเป็นแคชเชียร์เช็คและหนังสือขอรับเงินธนาณัติ
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การดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
สำนักงานประกันสังคมมีแนวทางในการนำผลการดำเนินงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือขยายต่อ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงาน ซึ่งเมื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการแล้วเสร็จ
สำนักงานประกันสังคมจะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการรับเงินสมทบทาง
ธนาณัติให้หน่วยบริการทั่วประเทศและผู้ประกันตนทราบ และตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง
และโปร่งใสยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และ
ป้องกันความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคราชการ ได้แก่
1. พัฒนาแนวทางและมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
มีระบบการทำงานที่รัดกุม โดยปรับปรุงวิธีการรับเงินธนาณัติจากเงินสดเป็นแคชเชียร์เช็ค ทำให้
เงินสดไม่ผ่านมือเจ้าหน้าที่ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการที่เจ้าหน้าที่นำธนาณัติไปขึ้นเงินก่อน
และลงทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน 
2. มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
3. การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาแนวทางในการสร้างความ
โปร่งใส โดยการเพิ่มช่องทางให้ไปรษณีย์เป็นผู้แทนสำนักงานประกันสังคมรับชำระเงินสมทบ
โดยเรียกข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานประกันสังคมสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้
ผู้ประกันตนได้ทันที ทำให้ข้อมูลไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่
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กระบวนงานการจัดการศาสนสมบัติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
“ประเทศไทยเป็ น เมื อ งพุ ท ธศาสนา มี วั ด วาอารามมากมาย ทั้ ง ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค และแน่นอนว่า มีศาสนสมบัติมากมายเช่นกัน โดยเฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ทางพระพุทธศาสนา เช่น ที่ดิน/อาคาร ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทำสัญญาเช่า
เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ระบบบริหารจัดการที่มีอยู่อาจมีความเสี่ยงต่อความโปร่งใส
และเป็นธรรมในการจัดการศาสนสมบัติ เช่น ระบบการจัดเก็บค่าเช่าที่ไม่ถูกต้องครอบคลุม 

การเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคนบางกลุ่ม เป็นต้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนด
แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภายในให้
เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น”
สำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายก
รัฐมนตรี  มีอำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริม พัฒนาพระพุทธศาสนา และดูแล
รักษาศาสนสมบัติ ตามกฎหมายคณะสงฆ์ (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
มูลค่าทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องดูแลรักษา
และจัดเก็บรายได้ประมาณ  266,343,685 บาทต่อปี (ข้อมูลจากงบประมาณศาสนสมบัติกลาง
ประจำปี พ.ศ. 2554) ได้แก่
1. ทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นที่ดินและอาคาร
รวม 52 รายการ มีประชาชนและส่วนราชการเป็นผู้รับบริการ ประมาณ 12,000 ราย
2. ทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีที่ดินและอาคารที่ทำการจัด
ประโยชน์ฯ แล้ว จำนวน 2,187 แปลง มีประชาชนและส่วนราชการเป็นผู้รับบริการ ประมาณ
14,000 ราย 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วพบว่ากระบวนงานจัดการศาสน
สมบัติ เป็นกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
การอนุมัติ/อนุญาต การเช่าอสังหาริมทรัพย์ทางพระพุทธศาสนา (ที่ดิน/อาคาร) ที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิของประชาชน หรือก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้เกิด
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสเป็นธรรม และทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการชำระค่าเช่า/ค่าธรรมเนียม
ตามมา ดังแผนภาพที่ 1
ขั้นตอนนี้อาจเกิดการทุจริตหรือความผิดพลาด

แผนภาพที่ 1 การจัดการศาสนสมบัติ
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงจัดทำข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยจัดทำ “โครงการสร้างความ
โปร่ ง ใสในกระบวนงานจั ด การศาสนสมบั ติ ”   เพื่ อ กำหนดเป็ น แนวทางหรื อ มาตรฐาน
การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนลดความ
เคลือบแคลงใจของประชาชนต่อการจัดการศาสนสมบัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
การดำเนินการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการ
จัดการศาสนสมบัติ เพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้างต้น โดยมีกระบวนการดำเนินงาน ดังแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 โครงการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดการศาสนสมบัติ
รายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เป็นดังนี้
1. สร้างความตระหนักรู้ รับผิดชอบในหน้าที  ่ เป็นการจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจัดผลประโยชน์ โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติเชิงบวก ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบพื้นที่เช่า ลักษณะการเช่า ตามกฎ ระเบียบ/
มาตรฐาน เพื่อให้คิดอัตราค่าเช่าได้ถูกต้อง และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตาม
กฎ ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยการคัดเลือก
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจั ด การศาสนสมบั ติ ต้ น แบบ  เพื่ อ เป็ นตั ว อย่ า งการปฏิ บั ติ ต นที่ ดี ข อง
เจ้าหน้าที่ 
2. จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่เช่า เป็นการสรุป
ข้อมูลการเช่าในสมุดทะเบียนรายตัวผู้เช่าและสัญญาเช่า ให้ถูกต้องตามการใช้ประโยชน์ โดย
ใช้ข้อมูลในสัญญาเช่าเป็นหลักเกณฑ์ดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริงพร้อม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รูปถ่ายประกอบ สรุปเรื่องนำเสนอขออนุมัติปรับปรุงสัญญาเช่าและข้อมูลการเช่า คำนวณเงิน
เพื่อเรียกเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ตามสภาพการใช้สอยพื้นที่เช่า จัดทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง บันทึกข้อมูลการเช่าที่ถูกต้องในสมุดทะเบียนรายตัวผู้เช่า เป็นต้น
3. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง เป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโดยให้ผู้เช่ามีส่วนร่วม
(Empowerment) ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และร่วม
ตรวจสอบการเช่าในชุมชนของตนเอง 
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการเช่าให้ประชาชนทราบ เป็นการประชาสัมพันธ์
และชี้แจงให้ประชาชนทราบขั้นตอนการให้บริการด้านจัดการเช่า อัตราค่าเช่า และเวลาที่ใช้ใน
การดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงานฯ และทาง
เว็บไซต์ www.onab.go.th
สรุปผลการดำเนินงานและรายละเอียดผลดำเนินงานแต่ละโครงการ
การดำเนินงานโครงการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดการศาสนสมบัติ ของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถสรุปผลการดำเนินงานและรายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการ
จัดการศาสนสมบัติ
ลำดับ
กระบวนการ
1. สร้างความตระหนักรู้
รับผิดชอบในหน้าที่  
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รายละเอียดผลการดำเนินงาน
• อบรมเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เพื่อสร้างความ		

ตระหนักรู้รับผิดชอบในการลงตรวจสอบพื้นที่เช่า 

ให้กับเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์จากส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ลำดับ
กระบวนการ
รายละเอียดผลการดำเนินงาน
2. จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
• จัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบสภาพการใช้สอย
ตรวจสอบสภาพ
พื้นที่เช่ากับสัญญาเช่าให้ถูกต้องตรงกัน 			
การใช้ประโยชน์พื้นที่เช่า   
 โดยนำข้อมูลในสัญญาเช่าเดิมไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
• ศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) จำนวน 5 แห่ง
		 -ศบก.วัดหลวง ศบก.นางสมร วิจิตรจร 
		 ศบก.วัดนาค ศบก.วัดสี่บาท
• ศาสนสมบัติวัด (ศบว.) จำนวน 8 แห่ง
		 -ศบก.วัดคูหาสวรรค์  ศบว.วัดจันทราราม 	
		 ศบว.วัดกัลยาณมิตร ศบว.วัดหงส์
		 รัตนาราม  ศบว.วัดสุวรรณาราม 

		 ศบว.วัดเทวราชกุญชร ศบว.วัดใหม่อมตรส 	
		 ศบว.วัดนรนาถ
• ปรับปรุงข้อมูลการเช่าให้ถูกต้องตรงตาม
		 การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่า และนำเสนอ
		 ขออนุมัติปรับปรุงสัญญาเช่าและข้อมูล
		 การเช่า คำนวณเงินเพื่อเรียกเก็บค่าเช่า 
		 ค่าธรรมเนียมตามสภาพการใช้สอยพื้นที่
3.

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

• ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้เช่า/ผู้มีส่วนได้	
ส่วนเสีย ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเช่า
ในชุมชนตนเอง

4.

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แผ่นพับ 
การเช่าให้ประชาชนทราบ 
แผนผังขั้นตอนกระบวนงานจัดการเช่า
• แจกคู่มือประชาชนฯ ในการติดต่อราชการ 
เกี่ยวกับศาสนสมบัติ  
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่า

                   
ภาพตัวอย่างแผ่นพับอธิบายการจัดเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการดำเนินการ
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ปัจจัยความสำเร็จ

ชัดเจน

1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการที่ชัดเจน
2. เปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ
3. กำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน และแผนงานด้านความโปร่งใส

4. สื่ อ สารข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ในการดำเนิ น โครงการให้ ท ราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร
5. มีระบบติดตามผลการดำเนินโครงการ มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
6. เปิดเผยข้อมูลเรื่องที่ดิน (ศาสนสมบัติ) ที่ว่างจากการใช้ประโยชน์ จัดทำเอกสาร
เผยแพร่กระบวนงานขั้นตอน ระบุเวลาแล้วเสร็จใน website ของสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ www.onab.go.th 
   
การดำเนินงานเพื่อให้ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
โครงการสร้างความโปร่งใสในการจัดการศาสนสมบัติ เป็นเครื่องมือที่ดีในการป้องกัน
ปัญหาความไม่โปร่งใสในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเช่าของพระพุทธศาสนา ที่มีความสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงมี
แผนการนำแนวทางการดำเนินงานในโครงการนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานกับผู้เช่าครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน
ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการ
จัดการศาสนสมบัติ สรุปได้ดังนี้
1. ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ความสำคัญและให้นโยบายที่ชัดเจน
ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถมุ่งเน้นการดำเนินโครงการสู่ความโปร่งใสและสร้างความเป็นธรรมได้อย่าง
ชัดเจนเป็นระบบ 
2. การส่งเสริมและการเปิดโอกาสให้ผู้เช่า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อคิด
แนวทางการดำเนินโครงการ นำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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3. การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินโครงการที่ชัดเจน ทำให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นในภาคราชการ ควรดำเนินการดังนี้
1. สร้างเสริมบุคลากรในองค์การให้มีจิตสำนึก ตระหนักถึงความรับผิดชอบและรัก
เกียรติภูมิในความเป็นข้าราชการ
2. มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน
งานจัดการศาสนสมบัติในลักษณะของการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
3. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในด้าน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา และเพิ่มการดำเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบที่ถูกต้อง
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รายชื่อกระบวนงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (กรม)
ลำดับที่

หน่วยงาน

กระบวนงาน

1
2
3

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจ้าท่า
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

4
5

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6

กรมการแพทย์

7

กรมการกงสุล

8
9

กรมการขนส่งทางบก
กรมการข้าว

10

กรมการค้าต่างประเทศ

11

กรมการค้าภายใน

12

กรมการจัดหางาน

13

กรมการท่องเที่ยว

14

กรมการบินพลเรือน

15
16

กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน

กระบวนงานเจรจาการค้า
กระบวนงานการตรวจควบคุมเรือในเมืองท่า
กระบวนงานการกำกับการผลิตและซื้อขาย
ปิโตรเลียม
กระบวนงานตรวจสอบโรงมหรสพ
กระบวนงานการรับแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า –
ส่งออกวัตถุอันตราย
กระบวนงานการบริหารทรัพยากรประเด็นการ
สนับสนุนงบรายจ่ายลงทุนเฉพาะรายการครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อ
รายการขึ้นไป
กระบวนงานรับรองเอกสารกองสัญชาติและ
นิติกรณ์
กระบวนงานการออกใบอนุญาตขับรถ
กระบวนงานกระจายเมล็ดพันธุ์ : บริการออก
หรือต่อใบอนุญาตการเป็นตัวแทนจำหน่าย
เมล็ดพันธุ์พืช
กระบวนงานการให้บริการออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกำเนิดสินค้า
กระบวนงานตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่ง
รถยนต์และมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง
กระบวนงานการขอรับใบอนุญาตทำงาน
ของคนต่างด้าว
กระบวนงานการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
กระบวนงานการออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่
นักบินพาณิชย์
กระบวนงานขออนุญาตซื้ออาวุธปืน
กระบวนงานส่งเสริมช่องทางการตลาด
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ลำดับที่
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หน่วยงาน

17

กรมการศาสนา

18

กรมควบคุมโรค

19

กรมควบคุมมลพิษ

20

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

21
22
23

กรมคุมประพฤติ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

24

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

25

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

26

กรมทรัพยากรธรณี

27
28

กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

29
30
31

กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมที่ดิน

32

กรมธนารักษ์
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กระบวนงาน
กระบวนงานการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
กระบวนงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ในการสนับสนุนวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรค
กระบวนงานตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและ
บังคับการตามกฎหมาย
กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหา
ในชั้นสอบสวนคดีอาญา
กระบวนงานตรวจพิสูจน์
กระบวนงานการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร
กระบวนการดำเนินการตามระบบมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC)
กระบวนงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา
กระบวนการคุม้ ครอง ป้องกัน และกำกับดูแล
ทรัพยากรป่าชายเลน
กระบวนงานคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ : การตรวจ
สอบซากดึกดำบรรพ์ที่มีการแจ้งพบ ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
กระบวนงานอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ
กระบวนงานการสำรวจและพัฒนาแหล่ง
น้ำบาดาลกรณีสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่ว
ประเทศ
กระบวนงานการก่อสร้างทางหลวง
กระบวนงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง
กระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภท ขาย
กระบวนงานการประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (กรณีไม่มีการ
ชดเชยให้แก่หน่วยงาน)

ลำดับที่

หน่วยงาน

33

กรมธุรกิจพลังงาน

34
35

กรมบังคับคดี
กรมบัญชีกลาง

36

กรมประชาสัมพันธ์

37

กรมประมง

38

กรมปศุสัตว์

39

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

40

กรมป่าไม้

41

กรมพลศึกษา

42
43

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาที่ดิน

44

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระบวนงาน
กระบวนงานการออกใบอนุญาตและการต่ออายุ
ใบอนุญาตร้านจำหน่ายก๊าซและโรงเก็บก๊าซ
กระบวนงานการขายทอดตลาด
กระบวนงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
กระบวนงานการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ระดับ
พื้นที่
กระบวนงานการอนุญาตและตรวจสอบการ
นำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ
กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อ
การส่งออก
กระบวนงานการใช้เงินทดรองราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ข้อ
5.1 ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งกำหนดตาม
ความในข้อ 27 แห่งระเบียบของกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
กระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขต
กรุงเทพมหานคร
กระบวนงานการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียน
เพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ
กระบวนงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
กระบวนงานสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน
กระบวนงานการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน / บริษัท
จำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด
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ลำดับที่
45

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

46

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
กรมราชทัณฑ์
กรมราชองครักษ์

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

112

หน่วยงาน

กระบวนงาน
กระบวนงานการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
กระบวนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดหาพลังงาน

กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค
กระบวนงานการปฏิบัติงานคดีด้านการกำกับ
ปกครอง
กระบวนงานการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
กระบวนงานมีไว้ซึ่งสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ
กรมราชองครักษ์ในการตอบสนองต่อพันธกิจ
กรมวิชาการเกษตร
กระบวนงานตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรอง
สุขอนามัยสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
(ผักผลไม้สด)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระบวนงานบริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระบวนงานการทดสอบ สอบเทียบ
กรมศิลปากร
กระบวนงานการอนุรักษ์โบราณสถานและ
ศิลปกรรม
กรมศุลกากร
กระบวนงานการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Import) กรณีการเปิดตรวจสินค้า (Red Line)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระบวนงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระบวนงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระบวนงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระบวนงานสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ลำดับที่
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

หน่วยงาน

กระบวนงาน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์

กระบวนงานการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
กระบวนงานการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระบวนงานฝึกอบรม กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระบวนงานการการควบคุม กำกับ การโฆษณา
สถานพยาบาล
กรมสรรพสามิต
กระบวนการออกใบอนุญาตจำหน่าย สุรา ยาสูบ
และไพ่
กรมสรรพากร
กระบวนงานการคัดเลือกผู้เสียภาษี เพื่อกำกับและ
ตรวจสอบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระบวนงานการตรวจความปลอดภัย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ
การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสุขภาพจิต
กระบวนงานระบบบริหารจัดการคลังยา
กรมหม่อนไหม
กระบวนงานส่งเสริมการผลิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยีหม่อนไหม
กรมอนามัย
กระบวนงานวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
กระบวนงานใบอนุญาตขนแร่
การเหมืองแร่
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระบวนงานการพยากรณ์อากาศและประกาศ
เตือนภัยธรรมชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
กระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
และพันธุ์พืช
พื้นที่ป่าอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช
กองทัพเรือ
กระบวนงานการเตรียมความพร้อมด้านองค์บุคคล
องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี (การจัดหากำลังพลโดย
การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียน
จ่าทหารเรือ)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ลำดับที่
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

114

หน่วยงาน
กองทัพบก

กระบวนงาน

กระบวนงานการพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมรบ
ด้านกำลังพล ด้วยการจัดหากำลังพลประเภท
ทหารกองประจำการ จากการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(การเกณฑ์ทหาร)
กองทัพอากาศ
กระบวนงานการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ (กำลังพล
พิเศษ)
กองบัญชาการกองทัพไทย
กระบวนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
กระบวนงานการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและ
ภายในราชอาณาจักร
สวัสดิการเรื่องการออกหนังสือรับรองเวลา
ราชการเป็นทวีคูณ
ราชบัณฑิตยสถาน
กระบวนงานส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านช่องทางต่างๆ
(การจ้างผลิตรายการโทรทัศน์)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
กระบวนงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ชายแดนภาคใต้
ผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระบวนงานการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางชีววิทยา
และการสืบค้นฐานข้อมูลสารพันธุกรรมเพื่อใช้
ระบุตัวบุคคลกระทำผิด
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม รายงานแผนการติดตามแผนการดำเนินงานของ
แห่งชาติ
คณะทำงานประจำสภาที่ปรึกษา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กระบวนงานการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี
สู่สาธารณชน (ภายใน 1 วันทำการ)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กระบวนงานด้านการประสานราชการ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
กระบวนงานด้านข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง
ภายในประเทศ ต่างประเทศและการสื่อสาร
สำนักงบประมาณ
กระบวนงานการจัดทำงบประมาณ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระบวนงานขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับปรับปรุง) แบบโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ลำดับที่

หน่วยงาน

88

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

89

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

90

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

91

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม

92
93
94
95

96
97
98

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระบวนงาน
กระบวนงานการจัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเกษตร
กระบวนงานเสนอแนะและออกแบบนโยบาย
แผนและมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบ
การเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
และการพัฒนาตลาดทุน : กฎบัตรป้องปรามการ
ใช้ประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วน
รวมของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ....
กระบวนงานการจ้างที่ปรึกษาและ
การตรวจรับงาน
กระบวนงานติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้ง
ที่ดินของรัฐ ที่ดินเอกชน และที่ดินพระราชทาน
กระบวนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กระบวนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้

กระบวนงานเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ทางกฎหมายมหาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา กระบวนงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ขั้นพื้นฐาน
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค. (2) และการสอบคัดเลือกตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ
กระบวนงานการบริหารงานพัสดุแบบธรรมาภิบาล
การอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ
กระบวนงานการติดตามประเมินผลระบบบริหาร
การอุดมศึกษา
จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานคณะกรรมการ
กระบวนงานบริหารจัดการกรณีข้าราชการทุจริต
ข้าราชการพลเรือน
คอร์รัปชั่น
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ลำดับที่

หน่วยงาน

กระบวนงาน

99

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

กระบวนงานจัดการปัญหาของผู้บริโภคเพื่อสร้าง
ความโปร่งใส
กระบวนงานการคัดสรรบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ
กระบวนงานการไต่สวนข้อเท็จจริงการทุจริต
ในภาครัฐ
กระบวนงานการตรวจสอบ สืบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงิน
กระบวนงานการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

100
101
102

103
104
105

106
107
108
109
110

116

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กระบวนงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ
1) กระบวนงานการวิเคราะห์การปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 2) กระบวน
งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
3) กระบวนงานการให้คำปรึกษาแนะนำแก่
ส่วนราชการ
กระบวนงานวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
กระบวนงานบริหารแผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้า
กระบวนงานการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้น/
ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร
กระบวนงานออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทราย
ไปนอกราชอาณาจักร
กระบวนงานต่ออายุใบอนุญาตอาหาร

ลำดับที่

หน่วยงาน

111

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

112

สำนักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร

113

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

กระบวนงาน
กระบวนงานการรักษาห่วงโซ่วัตถุพยานการ
พิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์
กระบวนงานวิเคราะห์เสนอแนะนโยบาย ซึ่งได้
จากผลการศึกษาของที่ปรึกษาที่ สนข.มอบหมาย
ให้ดำเนินการ (การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก)
กระบวนงานการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

กระบวนงานการกำหนดนโยบาย มาตรการ และ
กฎระเบียบด้านพลังงาน
กระบวนงานบริหารหนี้กลุ่มหนี้รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ (โครงการรับจำนำผลผลิตทาง
การเกษตร)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระบวนงานการออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
และใช้ รวมทั้งการนำเข้าหรือการส่งออกซึ่งวัสดุ
กัมมันตรังสี
สำนักงานประกันสังคม
กระบวนงานการรับชำระเงินสมทบผ่านไปรษณีย์
(ธนาณัติ)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ กระบวนงานการช่วยเหลือเกษตรกร
สหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี กระบวนงานการจัดทำเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์
สารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระบวนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (การบริการ
ประชาชนทั่วไปในส่วนของศูนย์บริการประชาชน
ส่วนแยก)
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระบวนงานการผลิตและจำหน่ายยาเสพติดและ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวและกีฬา
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ลำดับที่

หน่วยงาน

กระบวนงาน

124

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กระบวนงานการกำกับติดตามตรวจสอบ
การทำงานของหน่วยงานในองค์กร
กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวง
คมนาคม
กระบวนงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
ที่ดินของรัฐ

125
126
127

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

128
129

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

130

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

131

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

132

สำนักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

133
134
135
136
137

118

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดสำนักนายก
รัฐมนตรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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กระบวนงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจุก๊าซ LPG ณ สถานีบรรจุก๊าซ และสถานี
บริการก๊าซ
กระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
กระบวนงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
ขอความช่วยเหลือ
กระบวนงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. 2551
กระบวนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี)
กระบวนงานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(MOENet)
กระบวนงานจัดจ้างการก่อสร้างโรงพยาบาล
กระบวนงานการกำกับ อนุญาต
สถานประกอบการในภูมิภาค
กระบวนงานจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางตู้ ปณ.1111
กระบวนงานจัดการศาสนสมบัติ

ลำดับที่

หน่วยงาน

138

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

139
140
141
142
143
144

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กระบวนงาน
กระบวนงานรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระบวนงานการรับรองระบบงาน
กระบวนงานการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัยรุ่นเยาว์
กระบวนงานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ(กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ)
กระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เยาวชน (การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็ก
และเยาวชน)
กระบวนงานผลิตข้อมูลสถิติ
กระบวนงานจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการด้าน
ความมั่นคงจากส่วนราชการ
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