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คํานํา 
 

 การทุจริตคอรรัปชันถือเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศ สงผลกระทบอยางรายแรงตอ

เสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย

สังคมไทยยังมีวัฒนธรรมและคานิยมท่ีเปนอุปสรรคในการตอตานการทุจริตประกอบกับมีการ

กระทําท่ีขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังขาดการสงเสริม

การศึกษาโดยตรงดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ขาดการปลูกจิตสํานึกและสงเสริม

คานิยมในความซ่ือสัตยสุจริตอยางตอเนื่อง จากปญหาดังกลาวขางตน จําเปนอยางย่ิงท่ีทุกภาคสวน

ตองตระหนักถึงภัยจากปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีสงผลตอประเทศไทย 
 

การดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนเร่ืองท่ีสังคมใหความสนใจ แต

มีความเปนนามธรรมคอนขางมาก ซึ่งจําเปนตองมีกระบวนการปลูกฝงจิตสํานึกของภาคสังคมท่ี

ยาวนาน  โดยเฉพาะอยางย่ิงในองคกรหนวยงานภาครัฐจําเปนท่ีจะตองมีการรณรงคกระตุนให

เจาหนาท่ีของรัฐมีคานิยมและรวมกันตอตานการทุจริต  มีการริเร่ิมสรางสรรคกิจกรรมท่ีเปน

ประโยชนและเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรมใหกับสังคมอยางตอเนื่อง ตลอดจน

รวมมือกันพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม 

ท้ังนี้ เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศชาต ิ
 

 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจึงดําเนินการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต    

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ข้ึน โดยมีเจตนารมณหลักเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการสรางองคความรูเพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
  ศูนยประสานราชการใสสะอาด 

มีนาคม 2552 
 

 
 
 

 
 



แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) 
และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
 

หลักการและเหตุผล 1. 

 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเปนภัยรายแรงตอประชาชนและ

ประเทศชาติ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 

ตลอดจนสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในปจจุบนั

ไดทวีความรุนแรงและขยายวงกวางข้ึนอยางรวดเร็ว รวมท้ังมีความสลับซับซอนจนยากแกการ

ปราบปรามใหหมดส้ินไปโดยงาย จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีทุกสวนราชการจะตองเรงดําเนินการแกไข

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดวยการสรางระบบการปองกันและควบคุมการปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหนวยงาน   
 
 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติ

การสรางราชการใสสะอาด ท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ โดยกําหนดใหเปนนโยบายสําคัญของทาง

ราชการ และประกาศเปนแผนระดับชาติ กําหนดใหการทุจริตคอรัปช่ันเปนภัยตอความม่ันคงของ

ประเทศ รวมท้ังใหกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานของรัฐตางๆ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การสรางราชการใสสะอาด สนับสนุนและใหความรวมมือในการดําเนินการใหบรรลุผลอยางจริงจัง

ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2547 เห็นชอบแผนปฏิบัติการเบื้องตนในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ประกอบกับการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 สงผลโดยตรงใหสวนราชการและ

หนวยงานรัฐ ตองเรงสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี รณรงคและสงเสริม

คานิยมเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต แกกฎ ระเบียบท่ีเอ้ือตอการทุจริต ใชวิธีบริหารงานบุคคลตาม

ระบบคุณธรรมอยางเครงครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี และ

สงเสริมใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุผลตามแนวนโยบายของ

รัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดใหสวนราชการ 

ทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธราชการใสสะอาด ใหสอดคลองกับมาตรการดังกลาว สํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะจึงมีคําส่ังสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ท่ี 55/2550 เร่ือง ศูนยประสาน

ราชการใสสะอาดสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ลงวันท่ี 26 เมษายน 2550 โดยกําหนด

องคประกอบและหนาท่ีความรับผิดชอบหลักท่ีสําคัญ ไดแก การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะใสสะอาด ประสานการทํางานกับสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานตางๆ ท่ี

เก่ียวของ รวมท้ังจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-

2555) และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 
 



  

 โดยศูนยประสานราชการใสสะอาดเปนหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบเร่ืองของการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรางจิตสํานึกใหแกขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ตลอดจนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ อีกท้ังในปงบประมาณ 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. 

ไดกําหนดใหการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปนตัวช้ีวัดหนึ่งของคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ดังนั้น ศูนยประสานราชการ      

ใสสะอาดสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ จึงไดมีการศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-

2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 โดยมีประเด็นในการศึกษา วิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนฯ ดังนี้ 
1)   ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
2)  ความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต ทบทวนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 2551  และวิเคราะหความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ตลอดจนการจัดทําแผนปฏิบัติการราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ 2552  ข้ึน เพ่ือให

ทราบถึงปจจัยเส่ียงท่ีอาจเปนเหตุทําให 
 -  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะ

ท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
 -  การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความ

มีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 

 -  การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตนและการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
3)  ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในป

ท่ีผานมา 
4)  ขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือท่ีมีการ

รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 
5)  วิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของโครงการสําคัญท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 จํานวน 3 โครงการ โดยการคัดเลือกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑท่ี

สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  

 
2.  วัตถุประสงค 
 
 2.1  เพ่ือสรางระบบเตือนและปองกันตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการ

สรางความโปรงใสในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ 



  

 2.2  เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี  และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
3. การจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) 

และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
 ในการจดัทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) 

และแผนปฏิบตัิการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะตองมีการศึกษา วิเคราะหในประเด็นตางๆ ดังนี ้

 
3.1  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต จากขอตกลงรวมกัน

กับภาคทุกภาคสวนอยางมีสวนรวม เปนขอตกลงเพ่ือใชเปนแนวทางรวมกันและสามารถสนับสนุน

การดําเนินงานซึ่งกันและกัน ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบ โดยมีสํานักงาน ป.ป.ช. เปนหลัก

ในการยกรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยทิศทางการพัฒนา

กระบวนการปองกันและปราบปรามตองมีการปลูกจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และวินัยเพ่ีอให

องคกรชุมชนและสังคมท่ีมีความรับผิดชอบ มีการปองกันไมใหมีผลประโยชนทับซอนจากการมี

คานิยมและจริยธรรมที่ถูกตองท้ังในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชน โดย

ในชวงแรกควรดําเนินการปลูกจิตสํานึกแกขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ และประชาชนใหมีความรู 

ความเขาใจ และประยุกตใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ในการปฏิบัติราชการและการ

ดําเนินชีวิตเพ่ือสรางภูมิคุมกันทางคานิยม วัฒนธรรม ท้ังนี้ ถาคนในสังคมมีคานิยมท่ีถูกตองและ

รังเกียจผูท่ีกระทําทุจริต ก็จะทําใหผูท่ีกระทําทุจริตเกิดความละอาย ไมสามารถอยูในสังคมได 

สงผลใหเกิดการทุจริตลดลง นอกจากนี้ ยังควรสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการพัฒนาและสรางองคความรูดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเปนส่ิงท่ีจําเปนและสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน บุคลากรใน

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตควรไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ มี

องคความรู กลาวโดยสรุป ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
 ยุทธศาสตรที่ 2  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 4  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 



  

3.2  ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต ทบทวนการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ 2551 และวิเคราะหความเสี่ยงที่กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ตลอดจนการจัดทําแผนปฏิบัติการราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ 2552 ขึ้น เพ่ือให

ทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 
 

-  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาด

หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
-  การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมี

คุณธรรม ความมีจริยธรรม 

-  การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนและการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไดดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงในแตละดาน ดังนี้ 
 
การดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในปงบประมาณ 2551 ศูนยประสาน

ราชการใสสะอาดสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามการสรางราชการ    

ใสสะอาด เพ่ือสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติ เก่ียวกับเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากบุคคลท่ี

ไดรับบริการหรือเคยติดตอหรือมีสวนไดเสียกับ สบน. และนําขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามมา

วิเคราะหความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนําผลการวิเคราะหมาใช

ในการทบทวนมาตรการ และ/หรือวางแนวทางหรือมาตรการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 
  ศูนยประสานราชการใสสะอาดสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เห็นวาการวิเคราะห

ความเส่ียงท่ีกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการนั้น นอกจากใชขอมูลท่ีไดรับ

จากแบบสอบถาม ควรนําขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะหดวย ดังนั้นรายงานการวิเคราะห

ความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ จึงไดนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาใชในการวิเคราะหความเส่ียง ดังนี้ 
 
   1.  ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามการสรางราชการใสสะอาด 
   2.  ขอมูลจากการดําเนินการของศูนยประสานราชการใสสะอาด 
 
 1. ขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามราชการใสสะอาด 
 

      1.1  วิธีการสรางแบบสอบถามการสรางราชการใสสะอาด พิจารณาจากฐานขอมูลตางๆ 

ดังนี้ 
 



  

    1.1.1  การทุจริตของเจาหนาท่ี มีสาเหตุจากปจจัยใดบาง เชน 
-  การประพฤติมิชอบในดานการเงินการคลัง หรือการเบิกจายงบประมาณ 
-  การรับผลประโยชนจากการท่ีดํารงตาํแหนง 
-  การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 
-  การใชขอมูลความลับของทางราชการ เพ่ือประโยชนแกตนเอง 

    1.1.2  การจัดลําดับความรายแรงของพฤติกรรมท่ีนําไปสูการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    1.1.3  การจัดลําดับมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

       1.2  การพิจารณากําหนดกลุมบุคคลท่ีดําเนินการจัดสงแบบสอบถาม พิจารณาจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ผูรับบริการหรือมีสวนไดเสียกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไดแก หนวยงาน

ราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  สถาบันการเงิน และบริษัทเอกชน 

 
       1.3   สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามการสรางราชการใสสะอาด 

 

     จากการวิเคราะห พบวา 
       

     1.3.1  ลักษณะงานของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ติดตอสามารถเอื้อให

เกิดการทุจริตคอรรัปช่ันไดหรือไม 
 

     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาลักษณะงานของสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ ท่ีติดตอไมเอ้ือใหเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน เนื่องจากมีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน มี

กฎหมายท่ีเก่ียวของรองรับ การปฏิบัติท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปช่ันจึงทําไดยาก แตมีผูตอบ

แบบสอบถามสวนนอย ท่ีเห็นวาลักษณะงานที่ติดตอเอ้ือใหเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งอาจเกิดจาก

การเอ้ือประโยชนใหกับกลุมใดกลุมหนึ่งโดยมีผลประโยชนแอบแฝง 
 
          1.3.2   ขาราชการ/เจาหนาท่ีท่ีติดตอ เคยเสนอความชวยเหลือในการติดตอ

หนวยงาน โดยการเรียกรองผลตอบแทน ในลักษณะเขาขายการทุจริตคอรรัปช่ันหรือไม 
 
      ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาขาราชการ/เจาหนาท่ีท่ีติดตอไมเคย

เสนอความชวยเหลือในการติดตอหนวยงาน โดยการเรียกรองผลตอบแทนในลักษณะเขาขายการ

ทุจริตคอรรัปช่ัน  
 

      1.3.3  ขาราชการ/เจาหนาท่ีท่ีติดตอ เคยแสดงเจตนาในทางที่จะใชหรือละเวน

การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือผลประโยชนของตนเองหรือพวกพองหรือไม 
 
     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาขาราชการ/เจาหนาท่ีท่ีติดตอไมเคย

แสดงเจตนาในทางท่ีจะใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือผลประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 



  

    1.3.4  ผูตอบแบบสอบถามพอใจในความซื่อสัตยสุจริตของขาราชการ/เจาหนาท่ี

เพียงใด 
   
     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ   พอใจกับความซื่อ สัตย สุจ ริตของ

ขาราชการ/เจาหนาท่ีของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 
 

  1.3.5  ลําดับความรายแรงของพฤติกรรม    
 

  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพฤติกรรมท่ีมีความรายแรงมากท่ีสุด ในลําดบัท่ี 

1 และลําดับท่ี 2 คือ  
 
  ลําดับท่ี 1  พฤติกรรมในการรับผลประโยชนจากการดํารงตําแหนง 

     ลําดับท่ี 2  พฤติกรรมในเร่ืองการประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจาง 
 

  1.3.6  ลําดบัความสาํคัญของมาตรการในการสงเสริมการสรางสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะใสสะอาด 
 

     ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคญัของมาตรการในการเสริมสราง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมากท่ีสุด ในลําดบัท่ี 1 และลําดบัท่ี 2 คอื 
 
     ลําดับท่ี 1  มาตรการในการสรางมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมแก

ขาราชการและเจาหนาท่ี 
     ลําดับท่ี 2  มาตรการในการมีระบบเฝาระวังและรับขอมูลทุจริตในวง

ราชการ 
 

2.  ขอมูลจากการดําเนินการของศูนยประสานราชการใสสะอาด 
 

      ศูนยประสานราชการใสสะอาดสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การบริหารงานการสรางราชการใสสะอาด โดยมีกลุมงานประจําศูนยประสานราชการใสสะอาด 3 กลุม

งานประกอบดวย 
 

   1.  กลุมงานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทํางาน  
   2.  กลุมงานสงเสริมแผนการสรางราชการใสสะอาดและจริยธรรม 
   3.  กลุมงานตรวจสอบความโปรงใสและประเมินความใสสะอาด 
 
 
 



  

       โดยการดําเนินงานของศูนยประสานราชการใสสะอาด  มีดังนี้ 
 

• การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสีย่งตอการทุจริตหรือประพฤติ      

มิชอบ  ประกอบดวย 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงิน และมีชองทางที่จะทํา

ประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซึ่งมี

โอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การ

สรางอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมี

สวนเก่ียวของ ซึ่งสงผลทางลบตอผูอ่ืนที่เก่ียวของ 
 

• โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- การรับ – จายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบญัชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ 
- การกําหนดคณุลักษณะวัสด ุครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัตผิูท่ี

จะเขาประมูลหรือขายสินคา  
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ  
- การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง 
- การคัดเลือกบคุคลเขารับราชการ 

     
• ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 
- ทําใหผูปฏิบัตใิชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 
- เสียช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของหนวยงาน 

 
• แนวทางการปองกัน 

    1.  การเสริมสรางราชการใสสะอาดใหกับขาราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจางของสํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ เชน 
 -  การสงเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของขาราชการและ

ลูกจางสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ  
 -  เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 

-  จดัโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
 -  การสงเสริมใหผูบังคบับญัชา เปนตัวอยางท่ีด ี
 



  

2.  การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภยัตอหนวยงาน เชน 
 -  การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบคุคลท่ี

โปรงใสและเปนธรรม 
 -  การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด   

โดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
 -  มีการตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
 -  จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

3.  สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียงที่กอใหเกิดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 
  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดกําหนดพฤติกรรมท่ีนําไปสูการทุจริตประพฤติมิชอบ 

จํานวน 8 พฤติกรรม  ดังนี้ 
 

1)   การรับผลประโยชนจากการที่ดํารงตาํแหนง 

2)   การประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจาง 

3)   การสมยอมในการประมูล โดยมีผลประโยชนรวมกัน 

4)   การประพฤติมิชอบในดานการเงิน การคลัง หรือการเบิกจายงบประมาณ 

5)   การใชขอมูลความลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนเอง 

6)   การชวยญาติมิตรใหไดงานอยางไมเปนธรรมในหนวยงานท่ีตนมีอํานาจ 

7)   การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 

8)   การใหของขวัญ/สินน้ําใจ เพ่ือหวังความกาวหนา 
   
  ในการวิเคราะหความเส่ียงท่ีกอใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบตามแนวทางการ

วิเคราะหความเส่ียง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจึงไดวิเคราะหถึงโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิด

การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะหจากพฤติกรรมท้ัง 8 พฤติกรรมดังกลาวขางตน โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 
  3.1   โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เกณฑการวิเคราะหโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง 

 
โอกาสท่ีจะเกดิขึ้น ระดับคะแนน  
เกิดข้ึนประจํา 5  

 เกิดข้ึนบอยคร้ัง 4 
 เกิดข้ึนบาง 3 
 เกิดข้ึนนอย 2 
 

เกิดข้ึนยาก 1 
 



  

  3.2  ระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เกณฑผลกระทบตอปจจัยความความเส่ียง 
 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คะแนน 
รุนแรงมาก 5 
รุนแรง 4 
ปานกลาง 3 
นอย 2 

นอยมาก 1 
 

3.3 ตารางวิเคราะหความเสี่ยง 
 

ปจจัยเส่ียง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเส่ียง 

การจัดลําดับ 
ความเส่ียง 

1. การรับผลประโยชนจากการที่ดํารงตําแหนง 2 5 10 1 
2. การประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจาง 2 5 10 1 
3.การสมยอมในการประมูล โดยมีผลประโยชน

รวมกัน 
1 4 4 4 

4. การประพฤติมิชอบในดานการเงินการคลงั 

หรือการเบิกจายงบประมาณ 
1 5 5 3 

5. การใชขอมลูความลับของทางราชการ เพือ่

แสวงหาประโยชนแกตนเอง 
1 5 5 3 

6. การชวยญาติมิตรใหไดงานอยางไมเปนธรรม

ในหนวยงานทีต่นมีอํานาจ 
3 3 9 2 

7. การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือ

ประโยชนสวนตัว 
3 1 3 5 

8. การใหของขวัญ /สินนํ้าใจ เพื่อหวัง

ความกาวหนา 
3 1 3 5 

 
 
3.4  การวิเคราะหระดับของความเสี่ยง 

 
5 O      
4 O O O     มีความเส่ียงสูงมาก 

3 X X O O   O มีความเส่ียงสูง 
2 - X X O O  X มีความเส่ียงปานกลาง

1 - - X X O  - มีความเส่ียงต่ํา 
 1 2 3 4 5    

ผลกระทบของ

ความเส่ียง 

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 
 



  

 
 
 จากตารางวิเคราะหความเส่ียง สามารถจําแนกระดบัความเส่ียงออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก 

สูง ปานกลาง ต่ํา ต่าํมาก โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหดานการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาํป

งบประมาณ 2551 มี 8 ปจจัยเส่ียง ดังนี ้
 
  1. มีความเส่ียงสูงมาก  จํานวน      2 ปจจัย 
  2. มีความเส่ียงสูง  จํานวน     1  ปจจัย 
  3. มีความเส่ียงปานกลาง  จํานวน     2 ปจจัย 
  4. มีความเส่ียงต่ํา  จํานวน     1 ปจจัย 
  5. มีความเส่ียงต่ํามาก  จํานวน     2 ปจจัย 
 
  3.5  มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
   ในการจัดทําแบบสอบถามการสรางราชการใสสะอาด  เพ่ือสํารวจความ

คิดเห็นในเร่ืองความสําคัญของมาตรการในการสงเสริมการสรางสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ       

ใสสะอาด จํานวน 6 มาตรการ เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบวามาตรการใดท่ีคิดวาสํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะควรมี  ดังนี้ 
1)   จัดชองทางการรองเรียน หรือใหเบาะแส 

2)   มีระบบเฝาระวัง และรับขอมูลทุจริตในวงราชการ 

3)   ใหความรูแกขาราชการ/เจาหนาท่ี เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 

4)   สรางมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมแกขาราชการ/เจาหนาท่ี 

5)   เพ่ิมบทบาทการลงโทษ 

6)   ใหรางวัลแกขาราชการ/เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริต 
 

 ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามไดใหคะแนนความสําคัญของ

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมากท่ีสุด 2 ลําดับแรก คือ 
 
   ลําดบัท่ี 1  มาตรการดานการสรางมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมแก

ขาราชการและเจาหนาท่ี 
   ลําดับท่ี 2  มาตรการในการมีระบบเฝาระวังและรับขอมูลทุจริตในวงราชการ 
  
3.3  ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

จากการประเมินผลในภาพรวมของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการราชการใสสะอาด

ประจําปงบประมาณ 2551 พบวาสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีศูนยประสานราชการใสสะอาด   

เปนหนวยงานหลักในการทําหนาท่ีเปนกลไกผลักดันการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ



ทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีความเช่ือมโยงและ

สอดคลองกับแนวทาง การดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2547 และแผนปฏิบัติการสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ     ใสสะอาด พ.ศ. 2548 - 2551 ซึ่งสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดครบถวนทุกกิจกรรม และบรรลุผลตามเปาหมาย 
โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

  1.  การสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ไดสงขาราชการและเจาหนาท่ีของ สบน. 

เขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสุขของประชาชนนอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ซึ่งจัดโดยสํานักงาน ก.พ. เพ่ือสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงการสงขาราชการเขารวมโครงการรณรงคเขาวัดวันธรรมสวนะ ไหวพระสวด

มนตในชวงเขาพรรษา  
  
  2.  จัดโครงการอบรมหลักสูตรความรูเก่ียวกับระเบียบการเงินและพัสดุ และการ

เสริมสรางจริยธรรมในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรของ สบน. รวมถึงการจัดโครงการฝกอบรม

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานใหกับบุคลากรในสังกัดของ สบน. รวมถึงเจาหนาที่ใน

สังกัดกระทรวงการคลัง ภาคประชาชนและเครือขายท่ีเก่ียวของดานการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหความรูและเสริมสรางจิตสํานึกราชการใสสะอาด สรางจิตสํานึกดาน

คุณธรรมจริยธรรม  ช้ีใหเห็นความสําคัญของการยึดม่ันทําในส่ิงท่ีถูกตอง รวมท้ังนําความรูท่ีไดรับ

จากการอบรมไปใชในการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมในการสรางราชการใสสะอาด 
 
  3. การสรางเครือขายหนวยงานใสสะอาด ซึ่งเช่ือมโยงระหวางหนวยงานในสังกัด

กระทรวงการคลัง นอกจากนั้นไดมีการมอบหมายผูแทนของหนวยงานในการเขารวมประชุม

เครือขายภาคราชการและภาคประชาสังคม 84 องคกร  ตามยุทธศาสตรการเสริมสรางจิตสํานึก

ดานคุณธรรม สําหรับสังคมไทย เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นดานการเสริมสรางจิตสํานึกดาน

คุณธรรม และรวมกันขับเคล่ือนสังคมท่ีปราศจากการทุจริตคอรรัปช่ัน  
 
  4.  การจัดทําระบบรับฟงขอรองเรียน สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดจัดใหมี

ระบบรับฟง ขอรองเรียน โดยจัดทํากลองรับความคิดเห็นหรือขอรองเรียนไวท่ีศูนยขอมูลท่ีปรึกษา

ไทย และบริเวณหนาลิฟท และรองเรียนผานเวปไซตของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

(www.pdmo.mof.go.th)  
  
 
 
 

http://www.pdmo.mof.go.th/


  

  5. การเสริมสรางจิตสํานึกท่ีถูกตองใหกับบุคลากร ดังนี้ 
 
   - มอบหนังสือดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับหนวยงานตางๆ ใน สบน. 

เพื่อใหเจาหนาท่ีในหนวยงาน  นําขอคิดท่ีไดรับจากหนังสือไปประยุกตใชกับการทํางานและ

ชีวิตประจําวัน  ซึ่งเปนหนังสือที่มีคติขอคิดหลายมุมมอง เปนประโยชนในการดําเนินชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย หนังสือ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว” หนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?” และหนังสือ “การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา”   
 
   - ประชาสัมพันธราง พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. …. ใหกับขาราชการ พนักงานราชการ และ

ลูกจางของ สบน.  
 
   -  ดําเนินการจัดซื้อหนังสืออุบายคลายเครียด ของพระธรรมวิสุทธิกวี 

(พิจิตร  ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสวิหาร มอบใหกับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สบน. 

ซึ่งหนังสือดังกลาวเปนหนังสือท่ีมีประโยชนมาก ผูอานสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอาน

หนังสือไปประยุกตใชในการทํางานและในชีวิตประจําวัน 
 
   -  ดําเนินการขอเอกสารเผยแพร  เพ่ือประชาสัมพันธการสรางจิตสํานึก
ราชการใสสะอาดจากศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. โดยขอหนังสือคุณธรรมจริยธรรม

ของผูบริหาร ของศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกให

บุคลากรในหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม และนํามาประยุกตใชในการ

ทํางานและในชีวิตประจําวัน 
 
   -  ดําเนินการขอเอกสารเผยแพรเพ่ือประชาสัมพันธการสรางจิตสํานึก

ราชการใสสะอาดจากศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. โดยไดมอบหนังสือประมวลจริยธรรม

และจรรยาขาราชการพลเรือน เพื่อใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สบน. ไดมี

แนวทางการประพฤติปฏิบัติในการเปนขาราชการท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี ปฏิบัติราชการอยางมี

คุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
  
3.4  ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรองเรียนผาน

ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 
 
ในการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะในปงบประมาณ 2551 ซึ่งสามารถ

รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก



นายกรัฐมนตรี  และระบบการรับฟงเร่ืองรองเรียนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ผานกลองรับความคิดเห็นและผานเวปไซต (www.pdmo.mof.go.th) ของหนวยงาน ซึ่งจากการ

ตรวจสอบ ไมพบวามีขอกลาวหาหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 
3.5  วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 จํานวน 3 โครงการ โดยการคัดเลือกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่

สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  

 
 เพ่ือใหการวิเคราะหความเส่ียงของโครงการสําคัญของหนวยงานมีประสิทธิภาพและ

เปนไปตามหลักเกณฑการวิเคราะหความเสี่ยง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจึงไดมีการจัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบริหารความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ระหวางวันท่ี 19 – 21 มีนาคม 2552 เพ่ือใหความรูดานการวิเคราะห
ความเสี่ยง โดยมี ดร.อรัญ โสตถิพันธุ และคณะ เปนวิทยากรใหความรู โดยในการคัดเลือก

โครงการสําคัญท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีโครงการท่ีนํามา

วิเคราะหความเส่ียง ดังนี้ 
 
 (1)  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร 

(2)  โครงการจางท่ีปรึกษาเร่ืองกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ 
และพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ 

 (3)  แผนงานการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdmo.mof.go.th/


(1)  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร 
 
 วัตถุประสงค    เพื่อจัดซื้อและปรับปรุงอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับการใชงานให 

เหมาะสม สอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

 ผลผลิต/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย  รอยละความพึงพอใจของผูใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยงภายใน โอกาส

(1-5)

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการ

จัดการ 
ปจจัยเสี่ยง

ภายนอก 
โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ 

การลงนามสัญญา

วาจางไมเปนไป    

ตามแผน 

ขาดการประสานงาน

เรื่องการลงนามสัญญา

วาจางที่ชัดเจนระหวาง

ผูบริหารกับบริษัท 

2 3 6 เรงรัด

กระบวนการ

ประกวดราคา 

- - - - - 

สงงานไมครบถวน

ไมตรงตาม

ขอกําหนด 

ขาดการติดตามบริษัท

เกี่ยวกับความครบถวน

ของระบบเครือขายและ

คอมพิวเตอรใหเปนไป

ตามขอกําหนดใน

สัญญาจาง 

- - - -  1 5 5 กํากับดูแลอยาง

ใกลชิด 

เบิกจายเงินไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

ขาดการเรงรัดและ

กํากับงานอยางใกลชิด 
 

2 4 8 เรงรัดและกํากับ

งานอยางใกลชิด 
- - - - - 

 
 



  

(2)  โครงการจางที่ปรึกษาเรื่องกองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
 
 วัตถุประสงค    เพื่อจัดทํารางระเบียบและกรอบหลักเกณฑการลงทุนของกองทุนฯ เพื่อใหไดผลตอบแทนภายใตความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งแผนการบริหาร 

ความเสี่ยง หลักเกณฑการจางและการประเมินผลงานผูบริหารสินทรัพย 

 ผลผลิต/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
 
ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยงภายใน โอกาส

(1-5)

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ ปจจัยเสี่ยง

ภายนอก 
โอกาส

(1-5)

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ 

ที่ปรึกษาไม

สามารถสงมอบงาน

ไดตรงตามขอบเขต

ของงาน 
 

ขอบเขตและ

รายละเอียดของงาน 
ไมชัดเจน 

2 2 4 รางขอบเขตและ

รายละเอียดของงาน

จางที่ปรึกษาให

ชัดเจน 
 

ขาดที่ปรึกษาที่มี

ความเชี่ยวชาญ

ดานการลงทุน

ของกองทุนฯ   

ซึ่งจดทะเบียนกับ

ศูนยขอมูลที่

ปรึกษาไทย 

3 5 15 อาจมีความ

จําเปนตองจาง  

ที่ปรึกษาโดยวิธี

ตกลงราคา 

งานที่สงมอบไม

สามารถนาํมาใช ได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

ขาดการประสานงานที่

ดีระหวางที่ปรึกษากับ

เจาของโครงการ ทําให

ไมสามารถสงมอบงาน

ไดตามวตัถุประสงค

ของโครงการ 
 

2 2 4 จัดใหมีการประชุม 

หารือกับที่ปรึกษา

อยางสม่ําเสมอ 

เพื่อใหงานบรรลุ

วัตถุประสงคของ

โครงการ 

- - - - - 

 



  

 
(3)  แผนงานการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล 
 

วัตถุประสงค    เพื่อการชําระหนี้ใหถูกตองตามกําหนดเวลาและเปนไปตามเงื่อนไขของแหลงเงิน 

 ผลผลิต/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
 

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

ภายใน 
โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ ปจจัยเสี่ยง

ภายนอก 
โอกาส

(1-5)

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ 

อาจเกิดความผันผวน

ทางดานอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ และอัตรา

ดอกเบี้ย ซึ่งสงผล

กระทบตองบประมาณ

รายจายชําระหนี้ของ

รัฐบาล 

- - - - - ภาวะความผนั

ผวนของเศรษฐกิจ

โลกซึ่งสงผลระทบ

ตอเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

2 5 10 มีการติดตามภาวะ

เศรษฐกิจอยาง

ตอเนื่อง เพื่อ

เตรียมการประมาณ

การงบชําระหนี้ให

สอดคลองกับภาระ

หนี้ที่ผูกพันและ

ศึกษาพรอมเตรียม

แผนรองรับการใช

เงินคงคลังเพื่อชําระ

หนี้กรณีเกิดเหตุ

สุดวิสัย 
 



  

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

ภายใน 
โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ ปจจัยเสี่ยง

ภายนอก 
โอกาส

(1-5)

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ 

การตั้งงบประมาณ

รายจายชําระหนี้

ประจําปงบประมาณ 

อาจจะไมสอดคลอง

กับแผนการบริหารหนี้

สาธารณะ เนือ่งจาก

การตั้งงบประมาณ

ตองดาํเนินการ

ลวงหนา 

ขาดการ

ประสานงาน

ระหวาง

หนวยงานที่ดู

และเรื่องการ 

กอหนี้กับ

หนวยงานที่ดแูล

เรื่องการชําระ

หนี้ของรัฐบาล 

2 4 8 กําหนดขั้นตอน

การทํางานระหวาง

หนวยงานอยาง

ชัดเจน และถือ

ปฏิบัติอยาง

เครงครัด 

ระดับนโยบาย : 
รับแรงกดดนัจาก

ภาคการเมือง 

4 4 16 ชี้แจงขอเท็จจริง

เกี่ยวกับภาระหนี้

ของรัฐบาลตอ

คณะกรรมการและ

ระดับนโยบาย 

อาจเกิดการชําระหนี้

ลาชา ซึ่งสงผลตอการ

จายคาปรับและตอ

ความนาเชื่อถือของ

ประเทศ 

ขาดการ

ประสานงานของ

เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของหรือ

ปฏิบัติงานดาน

ชําระหนี้

ผิดพลาด 

2 5 1o กําหนดขั้นตอน

การทํางานอยาง

ชัดเจน พรอมรับ

การตรวจสอบโดย

ถือปฏิบัติอยาง

เครงครัดและ

สงเสริมให

เจาหนาที่เรียนรู

งานซึ่งกันและกัน 

เพื่อใหสามารถ 
ทํางานทดแทนกัน 

- แหลงเงินกูสง
ใบแจงหนี้ลาชา

หรือไมถูกตอง

ตามสัญญาที่

กําหนดไว 
 

1 4 4 - ตรวจสอบวันครบ
กําหนดชะระหนี้

วงเงิน และ

ประสานงานกับ

แหลงเงินกูอยาง

ใกลชิด 
 



 

ประเด

 

็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

ภายใน 
โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ ปจจัยเสี่ยง

ภายนอก 
โอกาส

(1-5)

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ 

      กรมบัญชีกลาง

เกิดความ

ผิดพลาดในการสั่ง

จายเงินตามระบบ 

GFMIS ทําใหไม
สามารถโอนเงิน

ไดภายในกําหนด

วันชําระหนี ้

1 5 5 แจงแผนการชําระ

หนี้รัฐบาลให

กรมบัญชีกลาง

ทราบลวงหนา 1 

เดือน และตดิตาม

ประสานงานอยาง

ใกลชิดทุกขั้นตอน

จนกระทั่งยืนยันการ

รับเงินของธนาคาร

พาณิชย 
งบประมาณรายจาย

ชําระหนี้ที่ไดรับอาจจะ

ไมเพียงพอตอการ

ชําระหนี้ของรัฐบาล

ตามภาระที่เกิดขึ้นจริง 

- - - - - ภาวะความผนั

ผวนของเศรษฐกิจ

โลก ซึ่งสงผล

กระทบตอ

เศรษฐกิจของ

ประเทศ   

2 5 10 ติดตามภาวะ

เศรษฐกิจอยาง

ตอเนื่อง เพื่อ

เตรียมการประมาณ

การงบชําระหนี้ให

สอดคลองกับภาระ

หนี้ที่ผูกพัน 

      สํานักงบประมาณ

ไมอนุมัติ

งบประมาณในการ

5 3 15 ชี้แจงขอเท็จจริง

เกี่ยวกับภาระหนี้

ของรัฐบาลตอสํานัก



 

ประเด

 

็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

ภายใน 
โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ ปจจัยเสี่ยง

ภายนอก 
โอกาส

(1-5)

ผลกระทบ

(1-5) 
ดัชนี 

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ 

      ภาวะความผนั

ผวนทางการเมือง   

ซึ่งสงผลตอ

เสถียรภาพทาง

การเงินของ

ประเทศ 

4 4 16 มีการบริหารความ

เสี่ยงของคาเงิน เพื่อ
การชําระหนี้ เชน 
การทํา (cross 
currency swap) 

ขาดแคลนธนาคาร

พาณิชยที่มี

ประสบการณชําระหนี้

แหลงเงินกู

เชนเดียวกับ

กระทรวงการคลัง 

ขาดการ

ปรับปรุงขอมูล

ประสบการณ

ของธนาคาร

พาณิชยที่มี

ศักยภาพ

ดําเนนิการชําระ

หนี้เงินกู 

2 2 4 ควบคุมโดยการ

ปรับปรุงขอมูล

ของธนาคาร

พาณิชย 

สถาบันการเงิน

ขาดประสบการณ

ในการโอนชําระ

หนี้ใหกับแหลง

เงินกูของ

กระทรวงการคลัง 

2 3 6 ควบคุมโดยการ

ประสานงานกับ

สถาบันการเงินอยาง

ใกลชิดใหสงขอมูล

ประสบการณให

ทันสมัย เพื่อ

ประโยชนของ

ธนาคารพาณชิยใน

การเขารวมธุรกรรม

การซื้อเงินตรา

ตางประเทศ 
 
 



แนวทางการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) 

และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  กระทรวงการคลัง 

 
 
  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดรวบรวมขอมูลจากการประมวลผลในภาพรวมของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการใสสะอาดของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขอมูลการรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตจากระบบรับฟงขอรองเรียน

เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขอมูลจากการจัดทําแบบสอบถามการสรางราชการ    

ใสสะอาด รวมถึงการวิเคราะหเปนขอมูลประกอบในการจัดทําแนวทาง/ขอเสนอแนะปรับปรุงแผน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 
  การประมวลผลจากแหลงขอมูลตางๆ ขางตน สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดมีแนวคิด

ท่ีจะเสนอแนะ กําหนดแนวทางและมาตรการที่จะปรับปรุงการดําเนินการสรางราชการใสสะอาดให

สอดคลองกับแนวทางของการสรางความโปรงใสในการบริหารงานของสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  นอกจากนี้ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะยัง

ตระหนักถึงภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินการสราง

ราชการใสสะอาด การปองกันและปราบการทุจริต เนื่องจากเห็นวาในการดําเนินการเร่ืองดังกลาว

เปนเร่ืองท่ีสังคมใหความสนใจ แตมีความเปนนามธรรมคอนขางมาก ซึ่งจําเปนตองมีกระบวนการ

ปลูกฝงจิตสํานึกของภาคสังคมท่ียาวนาน  โดยเฉพาะอยางย่ิงในองคกรหนวยงานภาครัฐจําเปนท่ี

จะตองมีการรณรงคกระตุนใหเจาหนาท่ีของรัฐมีคานิยมและรวมกันตอตานการทุจริต  มีการริเร่ิม

สรางสรรคกิจกรรมท่ีเปนประโยชนและเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรมใหกับสังคม

อยางตอเนื่อง ตลอดจนรวมมือกันพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐให

บังเกิดผลเปนรูปธรรม ท้ังนี้ เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และประเทศชาติ  
 
  ดังนั้น สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการท่ีจะเปนหนวยงาน

ของรัฐท่ีรวมขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในหนวยงานราชการไทย และดําเนินการสรางราชการใสสะอาดอยางจริงจัง โดยมี

กระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้     
 
 
 



  

   1.  สงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหกับขาราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจางของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะใหท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังหนวยงาน โดยผาน

กระบวนการฝกอบรม และการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การเผยแพร

ประชาสัมพันธกิจกรรมดานการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึกใหมีคานิยมและ

ทัศนคติท่ีถูกตองสอดคลองตามจรรยาบรรณของขาราชการและลูกจางของสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ  
 

2.  รณรงคสรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และ

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับเจาหนาท่ีในสังกัดทุกระดับอยางตอเนื่อง รวมท้ัง

รวมกันสรางมาตรการใหเจาหนาท่ีไดรับทราบเกี่ยวกับภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีความเหมาะสม 
 

   3.  สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายราชการใสสะอาดทั้งจากหนวยงาน

ราชการรวมถึงภาคประชาชนในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    

มิชอบของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการใหครอบคลุมและ

ท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน รวมท้ังการรวมมือกับหนวยงานตางๆ และเครือขายภาคประชาชน เพ่ือสราง

แนวทาง/มาตรการในการเสริมสรางราชการใสสะอาด เพ่ือทําใหกระบวนการตรวจสอบมีความ

รัดกุม ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน ลดโอกาสกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบใหนอยลง อีกท้ังเปน

การสรางความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนและหนวยงานของรัฐใหดีย่ิงข้ึน 
 
  4.  ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย หรือกระบวนการ/ข้ันตอนการทํางาน เพ่ือลด

โอกาสการทุจริต โดยกําหนดหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เขาใจงาย เพ่ือใหเกิดความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน โดยเฉพาะในดานการใหบริการท่ีมีความเส่ียงตอการ

กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบสูง ท้ังนี้ เพ่ือกอใหเกิดความเช่ือม่ันในการใหบริการที่

โปรงใส เปนธรรม และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 
    5.  เปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และเขาถึงขอมูลขาวสารที่มีความถูกตองและครบถวนสมบูรณ   
 
   6.  จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสรางราชการใสสะอาด

ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ใหเปนไปอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินการ 

เพ่ือใหบรรลุผลตามที่กําหนด   
 
   7.  จัดกิจกรรมใหรางวัล ยกยองเชิดชูคนดี เพ่ือกระตุนและเสริมสรางให

ขาราชการ มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน  สรางแบบอยางท่ีดีใหกับเจาหนาท่ีในหนวยงานได

ทราบวาบุคคลท่ีประพฤติดีและถูกตองนั้น ควรมีลักษณะเชนใด ซึ่งเปนการปลุกกระแสให



เจาหนาท่ีในหนวยงาน เกิดความตื่นตัวและหันมาใสใจการทําความดี มีคุณธรรมและจริยธรรมกัน

มากข้ึน  
 
 เพ่ือใหการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

- 2555)  มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. จึงไดกําหนดยุทธศาสตรดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 4 ดาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
 ยุทธศาสตรที่ 2  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 4  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
ยุทธศาสตรที ่1  ปลูกจิตสาํนึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
วัตถุประสงค     เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยใหกับ

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ใหมีจิตสํานึก

รับผิดชอบ มีคานิยมท่ีถูกตองตอมุมมอง ทัศนคติและตอปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ัง

การรณรงคใหมีวินัย เคารพกฎระเบียบ โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
 
  1. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

-  สงเสริมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
-  ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

  2.  สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัตติามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
   -  สงเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของขาราชการ และลูกจางของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
   -  การสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการแกเจาหนาท่ี 
 
  3.  ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และรังเกียจการทุจริต

เปนคานิยมรวมกันของหนวยงาน 
   -  จัดใหมีการยกยอง เชิดชูคนดีของหนวยงาน โดยการคัดเลือกและ

ประกาศเกียรติคุณ เผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบ 
   -  สงเสริมบทบาทผูบังคบับญัชาใหเปนตัวอยางท่ีด ี

   
 
 
 



  

ยุทธศาสตรที่ 2   รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค    เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการ

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริต การประชาสัมพันธ 

เผยแพรขอมูลดานการทุจริตอยางท่ัวถึง และการสรางความเขมแข็งแกเครือขายตอตานการทุจริต 

โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
  1. ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต  

-  มีการประชาสัมพันธเร่ืองการทุจริตประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

-  รวบรวมขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ่ือใหเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารท่ี

เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
   -  ประกาศแนวทางการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวน

ตนและผลประโยชนสวนรวม  
   -  การประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับเร่ืองการรับของขวัญสินน้ําใจ            

โดยเผยแพร ประชาสัมพันธใหกับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง รวมถึงประชาชนทราบโดย

ท่ัวกัน 
   - การกําหนดหรือปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการ

ปฏิบัติราชการท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 

  2.  เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม 
   -  จัดทําชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลดานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และพัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบให

สะดวก  
  3.  การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
   -  เสริมสรางศักยภาพเครือขายใหเขมแข็งและย่ังยืน รวมท้ังมีการกํากับ 

ติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานของเครือขายอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
   -  การพฒันาเครือขายราชการใสสะอาด 
 
ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีระบบและกลไกในการตรวจสอบที่เขมแข็ง โดยมีมาตรการ ดังนี ้

  1. เสริมสรางการตรวจสอบใหมีความเขมแข็ง  
-  เสริมสรางการตรวจสอบใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนาบุคลากร

ของกลุมตรวจสอบภายในใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึน และพิจารณาปรับแผนการตรวจสอบ แผนบริหาร

ความเส่ียง และแผนควบคุมภายในใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน 

-  ไมสนับสนุนและไมใหความรวมมือกับเอกชนท่ีมีประวัติทุจริต 
 



  

ยุทธศาสตรที่ 4  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค   เพ่ือพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เสริมสรางองคความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โดยมีมาตรการ ดังนี ้
1.   จัดทําหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 
2.  สงเสริมการสรางองคการจัดการความรูดานการตอตานการทุจริตประพฤติ   

มิชอบอยางเปนระบบ และตอเนื่อง   

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเสริมสรางความรูแกบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานดานดานการเงิน ดานพัสดุ และดานงานบริหารงานบุคคลใหมีความโปรงใส เปนธรรม 

และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
จัดทําโดย : ศูนยประสานราชการใสสะอาดสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
วันท่ี 31 มีนาคม  2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

1.  ปลูกจิตสาํนึก คานิยม คุณธรรม 

จริยธรรม และสรางวินัยแกทกุภาคสวน 
 
 

1.1  สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2  สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย

แกขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ 
1.3  ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และรังเกียจการ

ทุจริตเปนคานิยมรวมกันของหนวยงาน 

รอยละของขาราชการ  พนักงานราชการ และลูกจางของ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ผานกระบวนการปลูก

จิตสํานึก มีความเขาใจและประยุกตใชหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติราชการและการดําเนิน

ชีวิต 

2.  รวมพลังแผนดินปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
 

2.1  ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต  
2.2  เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม 
2.3  การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
 

- รอยละของโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตที่ประชาชนมีสวนรวมใน

กระบวนการดําเนินงาน 
- จํานวนเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต

เพิ่มขึ้น 
3.  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงาน

ตอตานการทุจริต 
 

3.1 เสริมสรางการตรวจสอบใหมีความเขมแข็ง โดยการพฒันาบุคลากร
ของกลุมตรวจสอบภายในใหมีศักยภาพเพิม่ขึ้น และพิจารณาปรับ

แผนการตรวจสอบ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในให

สอดคลองกับเหตุการณปจจบุัน 
3.2 ไมสนับสนุนและไมใหความรวมมือกับเอกชนที่มีประวัติทุจริต 

-  มีรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน/โครงการที่
ชัดเจนเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ ์
-  สบน. ไมดําเนินการจัดซื้อจัดจางกับเอกชนที่มี
ประวัติการทุจริต 

4.  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

4.1  จัดทําหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและ 
เปนธรรม 
4.2  สงเสริมการสรางองคการจัดการความรูดานการตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 
4.3  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ และเสริมสรางความรูแกบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานดานการเงิน พัสดุ และดานงานบริหารงานบุคคลใหมีความ

โปรงใส เปนธรรม และมีประสทิธิภาพ 

- รอยละของเจาหนาที่ซึ่งรับทราบหลักเกณฑการเลื่อน

ตําแหนง การพจิารณาความดีความชอบของหนวยงาน 
-  รอยละของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางที่

เขารวมโครงการจัดการความรูดานการตอตานการทุจริต 



  
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 

1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  
    -  สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    - ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 

-  ความถี่ในการเผยแพรเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

 
-  รอยละของเจาหนาที่ที่รับทราบเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหขาราชการ พนักงานราชการ

และลูกจางของสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะมีความรู ความเขาใจที่

ถูกตองตามหลักการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ศูนยประสานราชการ 
ใสสะอาด 

1.2  สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ 
   -  สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ขาราชการ และลูกจางของสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ 
   -  การสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาขาราชการแกบุคลากรในหนวยงาน 
 

-  ความถี่ในการเผยแพรจรรยาบรรณ
ของขาราชการและลูกจางสํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ 
 
-  สัดสวนของเจาหนาที่ซึ่งรับทราบ
จรรยาบรรณของขาราชการและลูกจาง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เจาหนาที่ของ สบน. รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการ

และลูกจาง สบน. 

ศูนยประสานราชการ 
ใสสะอาด 

1.  ปลูกจิตสํานึก คานิยม 

คุณธรรม จริยธรรม และ

สรางวินัยแกทุกภาคสวน 
 

1.3  ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย

สุจริต และรังเกียจการทุจริต เปนคานิยมรวมกัน

ของหนวยงาน 
-  จัดใหมีการยกยอง เชิดชูคนดีของหนวยงาน  

โดยการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ เผยแพร

และประชาสัมพันธใหทราบ 
-  สงเสริมบทบาทผูบังคับบัญชาใหเปนตัวอยางที่ดี 
 

-  จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของบุคลากรใน

หนวยงาน โดยเฉพาะของผูบังคับบัญชา

ในฐานะผูนํา 
 
 

ผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดีของการ

ประพฤติดี ประพฤติชอบ 
ศูนยประสานราชการ 
ใสสะอาด และสํานักงาน

เลขานุการกรม 



  
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 

2.1 ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต  
     -  มีการประชาสัมพันธเรื่องการทุจริตประพฤติ
มิชอบอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

      -  รวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเครือขาย

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

รับทราบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 
      -  ประกาศแนวทางการปองกันความขัดแยง

กันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม  
      -  การประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับเรื่อง

การรับของขวัญสินน้ําใจ โดยการเผยแพร 

ประชาสัมพันธ ใหกับขาราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจาง รวมถึงประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
      -  การกําหนดหรือปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ 

ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการที่เอื้อตอ

การปฏิบัติงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 

ความถี่ในการเผยแพร ประชาสัมพันธ

เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เจาหนาที่ของ สบน. รับทราบและมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

ศูนยประสานราชการ 
ใสสะอาด 

2.  รวมพลังแผนดินปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 
 
 

2.2  เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม 
        -  จัดทําชองทางการรองเรียน แจงเบาะแส

ขอมูลดานการทุจริต  และประพฤติมิชอบ และ

พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสเรื่องการทุจริต

และประพฤติมิชอบใหสะดวก  รวดเร็ว 
 
 
 
 

มีชองทางใหผูรับบริการ/ประชาชนแจง
ขอมูล หรือรองเรียนกรณีทุจริตประพฤติ

มิชอบ 

ผูรับบริการ/ประชาชนทราบถึงการ

ดําเนินการดานขอมูลขาวสารเรื่องการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศูนยประสานราชการ 
ใสสะอาด 



  
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 

 2.3  การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
      -  เสริมสรางศักยภาพเครือขายใหเขมแข็ง
และยั่งยืน รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง 
     -  การพัฒนาเครือขายราชการใสสะอาด 

มีการจัดทําทําเนียบเครือขายราชการ  

ใสสะอาด เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดาน

การสรางราชการใสสะอาด 

สบน. มีการแลกเปลี่ยนความรูดาน

การสรางราชการใสสะอาด และดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบระหวางหนวยงาน 

 

ศูนยประสานราชการ 
ใสสะอาด 

3. เสริมสรางความแข็งแกรง

แกหนวยงานตอตานการ

ทุจริต 
 

3.1 เสริมสรางการตรวจสอบใหมีความเขมแข็ง  
-  สงเสริมใหมีการสรางความเขมแข็งใหแก
หนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการวางระบบ

ควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ 

-  ไมสนับสนุนและไมใหความรวมมือกับเอกชนที่มี

ประวัติทุจริต 
 

-  มีรายงานผลการปฏิบัติงานของ         
หนวยงาน/โครงการที่ชัดเจนเชื่อมโยง
กับผลสัมฤทธิ์ 
-  มีการตรวจสอบประวัติของเอกชนที่จะ

วาจางกับกรมบัญชีกลางกอนการวาจาง 

-  เพื่อให สบน. มีระบบตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเชื่อมโยง

กับผลสัมฤทธิ์ 
-  สบน. ไมดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
กับเอกชนที่มีประวัติการทุจริต 

กลุมตรวจสอบภายใน/

สํานักงานเลขานุการกรม 

4.1  จัดทําหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล
ที่โปรงใสและเปนธรรม 
 

-   รอยละของเจาหนาที่ที่รับทราบ

หลักเกณฑการเลื่อนตําแหนง การ

พิจารณาความดีความชอบของ

หนวยงาน 
 
-   จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการ

เลื่อนตําแหนง หรือพิจารณาความดี

ความชอบที่ไมเปนธรรม  

 

เพื่อให สบน. มีหลักเกณฑการ

บริหารงานบุคคลที่เปนธรรม เพื่อให

ไดคนดี  มีความสามารถ  มุงมั่น
ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ยุติธรรม  

เห็นแกประโยชนสวนรวม 

สํานักงานเลขานุการกรม 4.  สรางบุคลากรมืออาชีพ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
 

4.2. สงเสริมการสรางองคการจัดการความรูดาน
การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ 

และตอเนื่อง 

-  รอยละของขาราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจางที่เขารวมโครงการ

จัดการความรูดานการตอตานทุจริต 

เพื่อใหขาราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจางที่เขารวมโครงการมีความรู 

ความเขาใจในดานการตอตานการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 

ศูนยประสานราชการ 
ใสสะอาด 



  
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 

 4.3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ

เสริมสรางความรูแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน

การเงิน ดานพัสดุ และดานงานบริหารงานบุคคลให

มีความโปรงใส เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ 
 

สัดสวนของการรองเรียนเนื่องมาจากการ

บริหารงานดานการเงิน ดานพัสดุและ

ดานงานบริหารงานบุคคลไมโปรงใส 

เพื่อใหเจาหนาที่ของ สบน. มีความ

เขาใจที่ถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ

ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานเลขานุการกรม 

 
 
จัดทําโดย : ศูนยประสานราชการใสสะอาด สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
วันที่ 31 มีนาคม 2552 
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