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ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
เรื่อง  แนวทางและวธิีการในการด าเนนิงานโครงการความรว่มมือป้องกันการทุจรติในการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ  

แบบของข้อตกลงคุณธรรม  การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์  และการจดัท ารายงานตามมาตรา  17   
และมาตรา  18  แหง่พระราชบัญญัตกิารจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั  พ.ศ.  2560 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17  และมาตรา  18  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ.  2560  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  
(คณะกรรมการ  ค.ป.ท.)  จึงออกประกาศก าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือ 
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  แบบของข้อตกลงคุณธรรม  การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์  
และการจัดท ารายงาน  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต   
เรื่อง  แนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  แบบของข้อตกลงคุณธรรม  การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์  และการจัดท ารายงานตามมาตรา  17  
และมาตรา  18  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“ข้อตกลงคุณธรรม”  (Integrity  Pact:  IP)  หมายความว่า  ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการท่ีจะเขา้ยื่นข้อเสนอ  โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
และฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอได้ตกลงกันว่าจะไม่กระท าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง   
และให้มีผู้สังเกตการณ์  (Observer)  ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุด
โครงการ  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  
และให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท. 

“โครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม”  หมายความว่า  โครงการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีมติเห็นชอบ  
ให้จัดท าข้อตกลงคุณธรรม  ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่  1,000  ล้านบาทขึ้นไป   
(๒) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่สาธารณชนสนใจ  เช่น  โครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(๓) โครงการจัดซื้อจัดจ้างลักษณะอื่นที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  เห็นสมควรให้จัดท าข้อตกลง

คุณธรรม   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙o    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๖๑



“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยงานธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา  
หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ
หรือวิชาชีพ  เช่น  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  กิจการร่วมค้า   

“ผู้สังเกตการณ์”  หมายความว่า  บุคคลภายนอกหรือภาคประชาสังคมที่ได้รับการคัดเลือกจาก
องค์กรที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มอบหมาย  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ  มีความรู้  และประสบการณ์ที่จ าเป็น
ต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ  โดยจะต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ  
จัดซื้อจัดจ้างนั้น  และไม่ถือว่าผู้สังเกตการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

“องค์กรที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มอบหมาย”  หมายความว่า  องค์กรที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ให้เป็นหน่วยงาน  
ที่ด าเนินการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม   

“ศูนย์ประสานงานข้อตกลงคุณธรรม”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐ
ระหว่างประเทศ  กรมบัญชีกลาง  ซึ่งท าหน้าที่ประสานงาน  อ านวยการ  และแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินการโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  รวมทั้ง  ให้ค าแนะน าและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามข้อตกลงคุณธรรมจากฝ่ายต่าง ๆ   

ข้อ 4 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้แจ้งข้อมูลโครงการที่มีวงเงิน
ตั้งแต่  1,000  ล้านบาทขึ้นไป  ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ภายใน  15  วันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้จัดท าข้อตกลงคุณธรรม  ทั้งนี้  การแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้จัดท าตามแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  พิจารณาคัดเลือกโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม 
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   

(1) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่  1,000  ล้านบาทขึ้นไป 
(2) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือเป็นที่สนใจของประชาชน 
(3) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะเป็นโครงการที่ซับซ้อน 
(4) โครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริต 
(5) โครงการที่คาดว่าจะมีการด าเนินการแน่นอน 
(6) โครงการที่หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการพิจารณาเสนอโครงการให้จัดท าข้อตกลง

คุณธรรม 
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ข้อ 6 ในการด าเนินโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ  

จัดซื้อจัดจ้าง  เช่น  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference:  TOR)   
ที่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้  และอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์  
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

(๒) ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องไม่ให้เสนอให้  หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  อันเป็นประโยชน์ในการเสนอราคาและยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์ 
เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบโครงการได้ในทุกขั้นตอน   

(๓) ผู้สังเกตการณ์  (Observer)  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตลอดระยะเวลาและทุกขั้นตอน  ในกรณีที่พบเห็นพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตต้องรีบแจ้งหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของโครงการทราบ  เพ่ือให้มีการชี้แจงหรือแก้ไขในระยะเวลาที่ผู้สังเกตการณ์ก าหนด   
หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ชี้แจงหรือแก้ไข  ให้ผู้สังเกตการณ์แจ้งคณะกรรมการ  ค.ป.ท.   
หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มอบหมายพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือให้มี 
ข้อสั่งการต่อไป  โดยให้จัดท าข้อตกลงคุณธรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 7 เงื่อนไขการด าเนินงานที่ก าหนดเพิ่มเติม   
(๑) หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมในขอบเขตของงานและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  

ว่าผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมจะต้องลงนามในข้อตกลง
คุณธรรมซึ่งเป็นเอกสารที่ยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา  หากไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม  
จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการนั้น 

(๒) หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดท าข้อตกลง
คุณธรรม  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  แจ้งต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ทุกเดือน   

ข้อ 8 แนวทางการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมสามารถกระท าได้  2  วิธี  ดังนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการเชิญผู้ประกอบการที่คาดว่าจะเข้าร่วมในการเสนอราคา

มาร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม  3  ฝ่าย  กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์   
(2) หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์ลงนามร่วมกันในข้อตกลงคุณธรรม

ก่อนในเบื้องต้น  เพ่ือให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขตการด าเนินงาน  (Terms  of  Reference:  TOR)  ส าหรับในส่วน
ของผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ด าเนินการ  ดังนี้   

 (2.1) ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement:  e-GP)  
ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการเผยแพร่ข้อตกลงคุณธรรมพร้อมกับประกาศและเอกสารประกวด
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ราคาอิเล็กทรอนิกส์  และให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกรายลงนามและยื่นข้อตกลงคุณธรรม  เพ่ือใช้เป็น
เอกสารประกอบการเสนอราคา  โดยหากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดมิได้ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม 
จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการเสนอราคา   

 (2.2) ในกรณีที่มิได้ด าเนินการผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement:  e-GP)  
ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการแนบข้อตกลงคุณธรรมพร้อมกับเอกสารประกวดราคาหรือเอกสาร 
ซื้อหรือจ้าง  และให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกรายลงนามและยื่นข้อตกลงคุณธรรมเพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการเสนอราคา  โดยหากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดมิได้ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิ
เข้าร่วมในการเสนอราคา  โดยให้น าข้อตกลงคุณธรรมที่ได้ลงนามแล้วแนบไว้กับสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อ 9 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์ให้ด าเนินการตามแนวทาง  
ดังต่อไปนี้   

(๑) การสรรหา  การคัดสรรบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและเหมาะสมที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์ 
ในโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม  สามารถด าเนินการได้  2  วิธี  ได้แก่ 

 (๑.๑) การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมเข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อโดยให้องค์กร 
ที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มอบหมายเป็นผู้พิจารณาเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ  
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์  โดยคัดเลือกมาจากองค์กรต่าง ๆ  ดังนี้ 

   (๑.๑.๑) สมาคมวิชาชีพ  เช่น  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา  
แห่งประเทศไทย  และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   (๑.๑.๒) องค์กรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน   
   (๑.๑.๓) สมาคมธุรกิจ   
   (๑.๑.๔) ภาคประชาสังคม  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ  โดยอาจมีการขอความร่วมมือ

ช่วยด าเนินการในบางเรื่อง  เช่น  การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน  การตรวจสอบด้านการเงิน  เป็นต้น 
 (๑.๒) การเปิดรับสมัครเป็นการทั่วไป  โดยให้มีการเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้  

ความสามารถในด้านต่าง ๆ  เพ่ือเข้าร่วมอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์  โดยประกาศรับสมัคร 
เป็นการทั่วไปผ่านกรมบัญชีกลาง  หรือองค์กรที่ด าเนินการเกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน   
ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครที่มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   (๑.๒.๑) รายละเอียดส่วนบุคคล  เช่น  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  
ที่อยู่  ต าแหน่งหน้าที่หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ  เป็นต้น 

   (๑.๒.๒) บุคคลอ้างอิงส าหรับการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร 
   (๑.๒.๓) ประวัติการศึกษา  ตั้งแต่  มัธยมตอนต้น - ปริญญาเอก 
   (๑.๒.๔) หลักสูตรพิเศษที่เคยผ่านการอบรม 
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   (๑.๒.๕) ประวัติการท างาน   
   (๑.๒.๖) ผลงานที่ได้รับการยกย่อง 
   (๑.๒.๗) สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ 
   (๑.๒.๘) การรับรองคุณสมบัติ 
(๒) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์  เมื่อได้รายชื่อผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้สังเกตการณ์  

องค์กรที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มอบหมายจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและความเหมาะสมให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์  
โดยแบ่งตามรายสาขาความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้สังเกตการณ์จะต้องมี
คุณสมบัติ  ดังนี้   

 (๒.๑) มีสัญชาติไทย   
 (๒.๒) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสม 
 (๒.๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายเพราะการทุจริต 
 (๒.๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่   

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือพ้นโทษหรือ  
พ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอก าหนดโทษ   

 (๒.๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   
 (๒.๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ   
 (๒.๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  ในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง   
 (๒.๘) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๒.๙) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
ข้อ 10 การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์  องค์กรที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มอบหมาย

พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สังเกตการณ์  และจ าแนกประเภทผู้สังเกตการณ์ตามความรู้  
ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  เพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่ผ่าน  
การคัดเลือกเบื้องต้น  ก่อนน าเสนอบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์ต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ทราบต่อไป 

ข้อ 11 การฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์   เพ่ือให้ผู้สั งเกตการณ์มีความรู้และความเข้าใจ 
ในระบบข้อตกลงคุณธรรม  บทบาทหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
และสามารถรายงานผลการสังเกตการณ์ให้กับคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 12 แนวทางการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์   เพ่ือให้ผู้สังเกตการณ์มีแนวทาง 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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(๑) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
จัดท าข้อตกลงคุณธรรมเพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์   

(๒) รวบรวมและศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมที่ได้รับมอบหมาย
โดยหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจะต้องให้ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ขอบเขตงานโครงการ  
(Terms  of  Reference:  TOR)  เอกสารการค านวณราคากลาง  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง   
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารการเสนอราคา  สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น 

(๓) เข้าสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้มีการก าหนดไว้ 
(๔) รายงานผลการสังเกตการณ์  ดังนี้   
 (4.1) ในกรณีที่ไม่พบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจน าไปสู่การทุจริต   

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู้สังเกตการณ์ได้ด าเนินการต่อองค์กรที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มอบหมาย  
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  เดือนละ  1  ครั้ง  เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน   

 (4.2) ในกรณีที่พบว่าหน่วยงานภาครัฐหรือผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ท าสัญญา  มิได้ปฏิบัติตาม  
หรือได้กระท าการใด  ๆ  ที่ ไม่ เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรมก าหนด  หรือพบเห็นพฤติกรรม 
ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจน าไปสู่การทุจริตได้  ผู้สังเกตการณ์จะต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

   (4.2.1) แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ  เพ่ือให้มีการชี้แจงหรือแก้ไข 
ในระยะเวลาที่ก าหนด  รวมทั้ง  แจ้งองค์กรที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มอบหมายเพ่ือรายงานคณะกรรมการ  
ค.ป.ท.  เพ่ือทราบ   

   (4.2.2) หากหน่วยงานดังกล่าวไม่ชี้แจงหรือแก้ไข  ให้ผู้สังเกตการณ์แจ้งองค์กร 
ที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มอบหมายเพื่อรายงานคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  พิจารณาด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง   

   (4.2.3) หากคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีพฤติกรรม 
ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือน าไปสู่การทุจริตได้จริงให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป   

 (๔.๓) การประเมินผลโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมให้ผู้สังเกตการณ์ด าเนินการ  ดังนี้   
   (๔.๓.๑) ในกรณีที่โครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมมีระยะเวลาด าเนินงานไม่เกิน  

1  ปี  ให้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ภายในระยะเวลา  
ไม่เกิน  1  เดือนหลังจากสิ้นสุดโครงการ 

   (๔.๓.๒) ในกรณีที่โครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมมีระยะเวลาด าเนินงาน 
เกินกว่า  1  ปี  ให้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.   
ทุกสิ้นปีงบประมาณจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 

 โดยให้รายงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการสังเกตการณ์โครงการข้อตกลงคุณธรรม  
แนบท้ายประกาศนี้ 
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ข้อ 13 การรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสีย 
(๑) ผู้สังเกตการณ์และสมาชิกในครอบครัวโดยตรง  ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความสัมพันธ์กับ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  บุคคลหรือนิติบุคคล  บริษัทและกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมเสนอราคา 
(๒) ผู้สังเกตการณ์จะรักษาข้อมูลความลับทางการค้า  ดังนี้   
 (2.1) ไม่น าเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้รับจากการเป็นผู้สังเกตการณ์ของโครงการ 

ไปเปิดเผย  เว้นแต่ที่ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กล่าวไว้ในข้อตกลงคุณธรรม  และการเปิดเผย  
ตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายก าหนด 

 (2.2) ไม่น าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการไปใช้ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  
หรือน าไปใช้ในทางที่มิชอบ  หรือให้เป็นประโยชน์แก่บุคคล 

 (2.3) หากเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  จะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูล  
หรือการใช้ข้อมูลความลับนั้น   

ผู้สังเกตการณ์ต้องลงนามในหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสีย   
ตามฟอร์มที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการเก็บไว้เป็นเอกสาร
ประกอบการลงนามข้อตกลงคุณธรรม 

ข้อ 14 กรมบัญชีกลางจะท าการประเมินผลโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม  เพ่ือน าข้อมูล 
ที่ได้จากการด าเนินงานมาพิจารณาความส าเร็จของโครงการและใช้ประกอบการปรับปรุงแนวทาง  
การด าเนินงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักการ  
จัดท าข้อตกลงคุณธรรมของสากล  เพ่ือขยายผลการด าเนินงานต่อไป  ดังนี้ 

(๑) ประเมินผลจากรายงานของผู้สังเกตการณ์  เอกสารหรือข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
หรือบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจทั่วไป  และการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการรายงาน  เอกสารหรือข้อร้องเรียน
ดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง   

(๒) ประเมินผลจากการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้ างที่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  
Procurement:  e-GP)  ตามขั้นตอนที่ก าหนด  ดังนี้ 

 (๒.๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ 
 (๒.๒) ร่างเอกสารประกวดราคา  (e-Bidding)   
 (๒.๓) ประกาศราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
 (๒.๔) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเชิญชวน   
 (๒.๕) รายชื่อผู้รับ/ซื้อเอกสาร   
 (๒.๖) รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการเสนอราคา   
 (๒.๗) สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น 
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 (๒.๘) รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค   
 (๒.๙) รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   
 (๒.๑๐) สัญญา   
 (๒.๑๑) การแก้ไขสัญญา   
 (๒.๑๒) การส่งมอบงาน 
 (๒.๑๓) การตรวจรับงาน   
 (๒.๑๔) การจ่ายเงิน   
 (๒.๑๕) เปิดเผยข้อมูลข้อร้องเรียนและผลการพิจารณาข้อร้องเรียนที่ระบบเครือข่าย

สารสนเทศของหน่วยงาน  หรือกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Government  Procurement:  e-GP) 

(๓) ประเมินโดยแบบประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรมโดยแบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ   
การประเมินจากผู้สังเกตการณ์  และการประเมินจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ   

ข้อ 15 บรรดาข้อตกลงคุณธรรมที่ได้เริ่มด าเนินการไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้คงใช้ต่อไป   

ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙o    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๖๑


