(ร่าง)
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สารบัญสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่วนที่ ๑ บทนา

๑๑-๓

๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๑-๓

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ

๑๑-๓

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๑-๔

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๑-๕

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๑๑-๖

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต

๑๑-๖

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

๑๑-๑๐

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๑๑-๑๒

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

๑๑-๑๔

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการ
ขนาดใหญ่

๑๑-๑๗

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๑๑-๒๐

๑๑-๒

ส่วนที่ ๑ บทนา
ปัญหาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยมานาน และมีลักษณะซับซ้อน
เชื่อมโยงกันอย่างรุนแรง รวมทั้งการทุจริตได้มีการปรับรูปแบบจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงเป็นการทุจริต
เชิงนโยบายที่มีการแก้กฎหมาย ระเบีย บหรือนโยบายให้ เป็นประโยชน์กับตนเองและพวกพ้องมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับกลไกภาครัฐไม่สามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถ
ระงับยับยั้งปัญหาในระดับปฏิบัติได้เท่าที่ควร ทาให้การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่าง
ล่ า ช้ า ตลอดจนมี พ ฤติ ก รรมการอุ ป ถั ม ภ์ ร ะหว่ า งกั น ส่ ง ผลให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต ไม่ สั ม ฤทธิ์ ผ ล
ซึง่ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอด แต่ปัญหา
ดั ง กล่ า วกลั บ มี ค วามรุ น แรงและซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วให้ บ รรเทาลง
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ กาหนดให้ รัฐ มี ห น้าที่ในการวางกลไกป้องกั น
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด และต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ป ระชาชนถึงภัย ที่เ กิดจากการทุจ ริ ต ตลอดจนจัด ให้ มีกลไกที่มีประสิ ท ธิภ าพและกลไกในการส่ งเสริ ม
การรวมตัวและมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริต ซึ่งจากรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึง มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น
เพื่อจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาอย่างต่อเนื่อง และในการจัดทาแผนการปฏิรูปฉบับปรับปรุงในเดือนกันยายน
๒๕๖๓ ฉบับนี้ ได้ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสาคัญ (Big Rock) จานวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต (๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ (๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดาเนินคดีทุจริต ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน (๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และ (๕) การพัฒนา
มาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูป ประเทศด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ (ฉบับปรับปรุง)
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑.๑.๑ ความสอดคล้ องของการปฏิรูปประเทศด้า นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.๑) ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิ ทธิภาพ มีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทาความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นธรรม และตรวจสอบได้
๑๑-๓

๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑) ๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
๑.๒) ๒๑๐๑๐๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
๑.๓) ๒๑๐๒๐๑ การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
หมายเหตุ : แผนการปฏิ รู ป ประเทศฉบั บ แรกได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ภายใต้ ป ระกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน
๒๕๖๑ ซึ่งมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็น ๑ ใน ๑๑ ด้าน โดยมีประเด็นการปฏิรูปประเทศฯ รวม ๖ ประเด็น ได้แก่
๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
๒) ด้านการป้องปราม (๑)
๓) ด้านการป้องปราม (๒)
๔) ด้านการปราบปราม (๑)
๕) ด้านการปราบปราม (๒)
๖) ด้านการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับแรกนี้
มีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้นและมีคะแนน
สูงขึ้น ประชาชนมีวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง การดาเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสอดคล้องตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ต่อมาได้มีการดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามที่ปรากฏสาระสาคัญในเอกสารฉบับนี้

๑๑-๔

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑) ปร ะ เ ทศ ไ ท ย มี ก า ร ทุ จริ ต แ ล ะ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ดี ขึ้ น ( Corruption
ประพฤติมิชอบลดลง
Perceptions Index: CPI)

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
อยู่ที่ ๔๐ คะแนน

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
อยู่ที่ ๔๕ คะแนน

๒) หน่ วยงานภาครั ฐมีวัฒ นธรรมและ ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการ
ประเมิน ITA
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๘๐

(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๑๑-5

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)
ได้ให้ ความส าคัญกับ การดาเนิ น กิจกรรมที่จะส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ
(Big Rock) เพื่อให้การปฏิรูปประเทศมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระยะเวลาการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศที่ยังคงเหลืออยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กาหนดว่าการปฏิรูป
ประเทศคาดหวังว่าจะบรรลุผลในระยะเวลา ๕ ปี โดยมี ๕ กิจกรรมปฏิรูปที่สาคัญ ดังนี้
๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น
มี กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานสามารถด าเนิ น การได้ ด้ ว ยตนเองและกิ จ กรรมที่ ต้ อ งอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชนมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินภารกิจของหน่วยงาน
มีป ระสิ ทธิภ าพและผลสั มฤทธิ์มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้ ภาคประชาชนมีส่ว นร่ว มในการต้านภัยทุจริตนี้
สามารถดาเนิ น การผ่ านภาคีการพั ฒ นาต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน
เครือข่ายภาคีประชาชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน ตลอดจนมีการรวมกลุ่มและดาเนินกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่
ของตัวเองผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรชุมชน โครงการพัฒนา
หมู่บ้านช่อสะอาด โครงการหมู่บ้านศีลห้า โครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โครงการเครือข่าย ป.ป.ท.
เฝ้าระวังการทุจริต (PACC Connect) และโครงการหมาเฝ้าบ้าน ซึ่งเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในการต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนี้จะมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
มากขึ้นหากมีการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นระบบ (People Engagement) โดยกาหนดบทบาทชองรัฐให้
เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวก มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น ตลอดจนต้องให้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนมีบทบาทและเป็นแกนกลางในการดาเนินกิจกรรม
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบควบคู่ ไ ปกับ พั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม ซึ่ ง จะเป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ความมั่นคงทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้นการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน
ทั้งจากมูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ รัฐและเอกชน มีการบูรณาการดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่ และร่วมกันเป็นแกนกลางในการตรวจสอบ ป้องกัน ปัญหาจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่กระทบผลประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงจึงเป็นหัวใจสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
๑.๑) ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมและมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบโดยเฉพาะในท้ อ งที่ ข องตน
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
๑.๒) สนั บสนุ นให้ ประชาชนสามารถพึ่ งพาตนเองได้ และมี ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ตตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท

๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) มี เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาชน องค์ ก รชุ ม ชน ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
และต่อต้านการทุจริตอย่างน้อยจังหวัดละ ๕ เครือข่ายในปี ๒๕๖๔ และ ๖ เครือข่ายในปี ๒๕๖๕
๒.๒) มีการขยายผลการดาเนินการไปสู่เครือข่ายองค์กรระดับตาบลร้อยละ ๒๐ ทุกปี จน
ครอบคลุมทุกตาบลทั่วประเทศ
๒.๓) มี คู่ มื อ แนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มและช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นของประชาชน ใน
ปี ๒๕๖๔
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการ
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –๒๕๖๕)
(ระยะเวลาช่วงแรกดาเนินการปีงบประมาณแรก ปี ๒๕๖๔)
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
๑) วงเงิน
๑.๑) ปี ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๘๕ ล้านบาท (สนับสนุนการดาเนินการระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยจังหวัดละ ๑ ล้านบาท และกิจกรรมส่วนกลาง ๓ ล้านบาท และสนับสนุนหรือร่วม
สมทบกิจกรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์การหรือสาธารณกุศลและเครือข่ายภาคประชาสังคมคมที่มีบทบาท
ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ มูลนิธิต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ต่าง ๆ ๕ ล้านบาท)
๑.๒) ปี ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒๐๒.๕ ล้านบาท (สนับสนุนการดาเนินการระดับ
จังหวัดและตาบล เครือข่ายจังหวัดละ ๒.๕ ล้านบาท และกิจกรรมส่วนกลางระดับประเทศ ๕ ล้านบาทและ
สนับสนุนหรือร่วมสมทบกิจกรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องขององค์การหรือสาธารณกุศล และเครือข่ายภาคประชา
สังคมฯ ๕ ล้านบาท)
๑.๓) งบประมาณในการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนจานวน
๒.๕ ล้านบาท
๒) แหล่งที่มาของงบประมาณ
๒.๑) กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงาน ป.ป.ช.
๒.๒) งบบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๓) ภาษีสรรพสามิต และ/หรือ การสนับสนุนของสลากกินแบ่งรัฐบาล
๒.๔) เงินที่ยึดมาจากคดีทุจริต
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์ก ารมหาชน) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมหารือ ระดมสมองแกนนาองค์กรชุมชนในจังหวัด ผู้แทนองค์การ
หรื อมู ล นิ ธิ ที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อก าหนดขอบข่ า ย (จาก”ล่ างสู่ บน”เป็ นการระเบิ ดจากภายใน ในการป้ องกั น
การทุ จ ริ ต ฯ) และเร่ ง จั ด เตรี ย ม ตลอดจนด าเนิ น กิ จ กรรมเสริ ม สมรรถนะ สภาองค์ ก รชุ ม ชนต าบล
เครือข่ายองค์กรชุมชน แกนน าหมู่บ้ าน-ตาบล ฯลฯ ตลอดจนกาหนดการดาเนินกิจกรรมที่ส ามารถทาได้
ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นสองระยะ โดยมีระยะเวลาดาเนินการประมาณ ๒ ปี ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
๑๑-7

ความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๑.๑) ระยะแรก : เร่งกาหนด แนวทาง นโยบาย และรูปแบบ โครงสร้าง กลไก การ
จัดการร่วมกัน โดยประสานระดมสมองเชื่อมโยงกับกลไกในระดับพื้นที่ เพื่อเร่งการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของ
ชุมชน การรณรงค์จิตสานึกต้านโกงโดยประชาชนระดับพื้นที่อย่างจริงจัง การพัฒนากลไกการตรวจสอบใน
พื้นที่ที่เข้มแข็ง รวมทั้งการกาหนดภาระหน้าที่ของเครือข่ายองค์กรชุมชนที่จาเป็น อาทิ การร่วมตรวจสอบ
ความโปร่งใส ของโครงการระดับพื้นที่ และการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ยังต้องหารือใน
การประสานงานกลไกภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมูลนิธิฯ ที่มีเจตนาและเป้าหมายในการทางานที่สอดคล้อง
ต่อการต่อ ต้านทุจ ริ ต และประพฤติมิช อบผ่ านการบูรณาการเครือข่ ายการมี ส่ ว นร่ว มให้ เกิดประสิ ทธิภ าพ
การทางานมากขึ้น รวมทั้งการจัดทาคู่มือ/แนวทางการดาเนินงานของภาคประชาชนในการร่วมเป็นเครือข่าย
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนของประชาชน
๑.๒) ระยะที่ ส อง : ก าหนดและเร่ง รั ด ด าเนิ น การ แผนงาน/กิ จกรรม แนวทาง
การประสานการดาเนินกลไกให้เกิดธรรมาภิบาลและเสริมความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของ
เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนตาบล และแกนนาของประชาชน เช่น การอบรม
การปฏิบัติหน้าที่ การประสานงานและการร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
๒) ขั้นตอนที่ ๒ (เร่งดาเนินการเป็นขั้นตอนคู่ขนาน) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนตาบล ฯลฯ และพิจารณาล าดับความส าคัญแผนงาน/กิจกรรมสนับสนุน
ที่จ ะต้ อ งท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ อ าจรวมถึ ง การจั ด ตั้ง กองทุ น สนั บ สนุ น ที่ เ หมาะสม เพื่ อ เร่ ง ประสานการ
ดาเนินงานตามบทบาทของเครือข่ายที่มีองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และประชาชนเป็นแกนนา โดยอาจ
พิจารณาการคัดสรรโครงการหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการข่ายการทางาน อาทิ โครงการหรือกิจกรรม
หมู่บ้านช่อสะอาด โครงการหรือกิจกรรมหมู่บ้านศีลห้า กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาธารณะในครอบครอง
ของรัฐ รวมทั้งข้อมูลงบประมาณและค่าใช้จ่ายให้สาธารณะชนทราบทางอินเตอร์เน็ต การมีระบบข้อตกลง
คุณธรรม การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ สาหรับโครงการในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและปกป้ อ งผลประโยชน์ ข องชุ ม ชนเอง ร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ทั้งนี้ การดาเนินงานในขั้นตอนนี้จะมีการบูรณาการการดาเนินการร่วมกับองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศลต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ศูนย์คุณธรรมและองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
๓) ขั้นตอนที่ ๓ เร่งกาหนดแนวทางและการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือ
ทีจ่ าเป็นจากหน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นระบบ
การมีกฎหมายป้ องกัน การฟ้องปิ ดปากฯ ตลอดจนการให้ ความปลอดภัยต่อเครือข่ายเฝ้ าระวัง การรักษา
ความลับของบุคคล ที่มีอาสาสมัครของเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับตาบลเข้าร่วม และหาแนวทางที่ปฏิบัติ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๔) ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามประเมินผล เพื่อการดาเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
โดยคณะอนุ กรรมการฯของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทาหน้าที่ประสานงานติดตามประเมินผลกิจกรรมฯร่วมกับกลไกติดตามประเมินผลในพื้นที่
เพื่อการดาเนินการและการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
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๒.๑.๖) เหตุผลอื่น ๆ
๑) กิจ กรรมที่น าเสนอนี้ เป็น โครงการ/กิจกรรมที่มีค วามเชื่อมโยงกับ วัตถุ ประสงค์ของ
แนวทางกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ในการสนั บสนุ น บทบาทเครื อข่ายองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และกลุ่ มชุมชนแกนนาฯ ควบคู่ไปกับ
การบูรณาการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่องค์การสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ได้ดาเนินการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นกว่าเดิม
๒) ประโยชน์อื่นที่ได้รับ กิจกรรมการร่วมต้านการทุจริตจะเป็นผลประโยชน์อันพึงได้ของ
ประชาชน และชาวชุมชนเอง
๓) กลไกที่เกี่ยวข้อง อาทิ
๓.๑) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน
๓.๒) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
๓.๓) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
๓.๔) ศูนย์คุณธรรมและ สกพ. (ศจ)
๓.๕) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)
๓.๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๗) เครือข่ายแนวร่ ว มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Private
Sector Collective Action against Corruption (CAC)
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๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพ

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยบัญญัติไว้ใน มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัด
ให้มีมาตรการและกลไกที่ มีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ
ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต จึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอ
และได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการเตรียมช่องทางให้ผู้มีเบาะแส ข้อมูลเชิงลึก สามารถแจ้งข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรี ยนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ
ตลอดจนต้องจัดให้มกี ฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองและเยียวยาผู้ให้เบาะแสอย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมหลักที่
สาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนผ่านการผลักดันการออกกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนเข้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอ และหน่วยงาน
ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เว้นแต่ที่เป็นความลับหรือกระทบ
ต่อความมั่นคง เพื่อให้ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวก
2. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิด
ตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะสามารถเข้าถึง
ได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัย ตลอดจนการ
จัดทาระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ
3. การบั ง คั บ ใช้ กฎหมายคุ้ มครองพยานและผู้ แจ้ ง เบาะแส รวมถึ งการให้ ค่ าทดแทน (ระเบี ย บ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้มีผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริ งจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวในวงกว้าง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน
4. การแก้กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรั ฐ ฟ้องร้ องดาเนิ น คดีกับ บุ คคลที่แสดงความเห็ นหรือเปิด โปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law)) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ก่อนว่าบุคคลผู้ นั้นกระทาโดย
ไม่บริสุทธิ์ โดยกรณีนี้ต้องไม่ตัดสิทธิ์หากเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ เพื่อสนับสนุน ให้ประชาชนและ
เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐร่ วมเป็ นหู เป็ น ตา ไม่ ใ ห้ ใ ครฉ้อ ราษฎร์ บั งหลวง โดยบุ ค คลเหล่ านี้ ต้ อ งได้ รั บ
การปกป้องมิให้ถูกคุกคามหรือกลายเป็นจาเลยเสียเอง
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย
๑.๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิด
ปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) .
๑.๒) พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร
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๒)

ตัวชี้วัด
๒.๑) มี กฎหมายป้องกั นการฟ้ องปิดปากในปี ๒๕๖๔และกฎหมายว่าด้ ว ยข้อมู ล
ข่าวสารสาธารณะในปี ๒๕๖๕ รวม ๒ ฉบับ
๒.๒) มีระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจรในปี ๒๕๖๔
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ระยะเวลาดาเนินการไตรมาสที่สามของปีงบประมาน ๒๕๖๔ จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒.๒.๔. ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณ
- บาท
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๑) ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่ต้องแก้ไข
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ เดือน
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินการแก้ไขกฎหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ๖ เดือน
๓) ขั้นตอนที่ ๓ ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี
๔) ขั้นตอนที่ ๔ พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งระบบการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี
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๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดาเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จากการที่กระบวนการยุติธรรมในภาพรวมยังไม่สามารถอานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่าง
เสมอภาคและเป็ น ธรรม โดยสาเหตุ ส าคั ญเนื่ องจากการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ ที่ เกี่ ยวข้ องบางส่ ว น
มีการเลือกปฏิบัติ เรียกรับผลประโยชน์ และขาดความโปร่งใส นอกจากนั้นกระบวนการยุติธรรมในการดาเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบยังมีความล่าช้า ไม่เด็ดขาด และขาดประสิทธิภาพ ทาให้ผู้กระทาการทุจริตขาดความ
ยาเกรง ตลอดจนผู้กระทาผิดที่เป็นนิติบุคคลยังไม่ได้รับการลงโทษในฐานที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศ
ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดาเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจาเป็นต้องเร่งดาเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการอานวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนอย่ างมี นั ย ส าคั ญ โดยการส่ งเสริ มให้ ภ าคประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพของ
กระบวนการยุ ติธรรม สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ปลูกจิตสานึกให้
เจ้าหน้ าที่ของรัฐในกระบวนการยุ ติธรรม และบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นใน
คุณธรรม ตลอดจนเร่งรัดการปรับปรุงกระบวนการและกลไกในการดาเนินคดีทุจริตของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมต้องมีการเร่งปรับปรุงโทษการปรับของนิติบุคคลที่กระทาความเสียหายแก่ประเทศให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจให้สะท้อนผู้ที่เป็นเจ้าของ
กิจการที่แท้จริง เพื่อให้การลงโทษเป็นไปอย่างถูกต้องมากกว่าที่จะได้ตัวแทนมารับการลงโทษ
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย :
๑.๑) ประชาชนเป็ น เครื อ ข่ าย มี ส่ ว นร่ ว มในการการตรวจสอบและเฝ้ าระวั ง
การปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมทั้งร่วมดาเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยสาคัญ
๑.๒) การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
๑.๓) เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ถู ก ด าเนิ น การทางวิ นั ย
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจานวนลดลง
๑.๔) นิ ติ บุ ค คลที่ ก ระท าความเสี ย หายให้ กั บ ประเทศได้ รั บ การลงโทษตาม
มาตรฐานสากล
๒)

ตัวชี้วัด
๒.๑) ประชาชนได้ รั บ ความเป็ น ธรรม พึ ง พอใจ และเชื่ อ มั่ น ในกระบวน
การยุติธรรม (สารวจความเห็นของประชาชน) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ทุกปี (เทียบจากปีก่อนหน้า)
๒.๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีทุจริตมีการกาหนดขนาดของคดีและ
ระยะเวลาในการดาเนินคดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบของกฎหมาย ภายในปี ๒๕๖๔
๒.๓) ระยะเวลาเฉลี่ ย ของการด าเนิ น คดี ทุ จ ริ ต ในขนาดเดี ย วกั น ลดลงอย่ า ง
มีนัยสาคัญ ส่งผลให้จานวนคดีทุจริตคงค้างลดลงร้อยละ ๒๐ จากปีก่อนหน้า
๒.๔) จ านวนเรื่ อ ง/คดี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ถู ก
ดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรมหรืออาญา เพราะการดาเนินคดีที่ ตนรับผิดชอบมีจานวนคดีลดลง
ร้อยละ ๒๐ ทุกปี (เทียบจากปีก่อนหน้า)
๒.๕) ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระทาความเสียหายให้กับประเทศ
ตามมาตรฐานสากลให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔
๑๑-12

๒.๖) ปรั บ ปรุ งระบบฐานข้อมูล การจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิช ย์ให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –๒๕๖๕)
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
วงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ เผยแพร่ ให้ ประชาชนได้ รับรู้ถึ งขั้ นตอนกระบวนการยุ ติธรรม ตลอดจน
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนตั้ ง แต่ ใ นกระบวนการออกกฎหมายทุ ก ระดั บ
และการเฝ้ าระวังการบั งคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน ควบคู่กับการสร้าง
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Access to
Justice) ตลอดจนกาหนดบทลงโทษกั บหน่วยงานและหั วหน้ าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงใน
กระบวนการยุติธรรมได้ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๒) ขั้นตอนที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดาเนินคดี
ทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยส่ งเสริ มให้ ทุ กหน่ วยงานในกระบวนการยุ ติ ธรรม
ดาเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วที่สุด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยยึดถือคุณธรรม ความซื่อสัตย์ พร้อมไปกับบูรณาการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการยกระดับการดาเนินงานเป็นการทางาน
บนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ
มีศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๓) ขั้นตอนที่ ๓ จัดให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานใน
กระบวนการยุ ติธรรมและบั งคับใช้ กฎหมาย เพื่อนาไปสู่ การปฏิ บัติหน้ าที่โดยยึดถื อคุณธรรม ความซื่อสั ตย์
ใช้อานาจดุลยพินิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างสุจริต ภายใต้กรอบกฎหมาย ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นสากล
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๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

จากการศึกษาผลการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI.)
ขององค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI.) ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยได้รับการประเมินต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก (๔๓ คะแนน) ซึ่งค่าตัวชี้วัดนี้นับเป็นปัจจัย
สาคัญประการหนึ่งในการพิจารณาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุ ส่วนใหญ่
ที่ส่งผลให้ค่าดัชนี CPI ของไทยต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ ที่ยังมีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้
อานาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน สินน้าใจ มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ ส่ ว นตั ว และพวกพ้ อ ง มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นการใช้ อ านาจรั ฐ เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตน
โดยปัญหาเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ทาให้ได้ผู้บริหารที่อ่อนด้อยในความซื่อตรง
(Integrity) รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระทาที่สะท้อนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบและร่ารวยผิดปกติ ซึ่งเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ทาให้รัฐและประชาชนต้องสูญเสียประโยชน์ไปอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในส่ ว นการประพฤติป ฏิบั ติตัว ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ ดีขึ้ น จึงจาเป็นต้องให้ ความส าคัญกั บ
การแก้ไขการประพฤติมิชอบที่มักมีการใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ตลอดจนการสนับสนุนให้
มีการเสริ มสร้ างจริ ย ธรรมและการรั กษามาตรฐานวิ นัยข้ าราชการให้ เป็ นมาตรฐานเดีย วกัน รวมทั้ง ต้อ ง
สนับสนุนให้มีความรับผิดชอบหากเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน
การรับรู้และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในสายตาของนักลงทุนและนักธุรกิจชาวต่างประเทศดีขึ้น อันจะส่งผลให้
เกิดความสนใจและตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุนและความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ ที่
ต่ ากว่ า ประเทศอื่ น และสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ รวมถึ ง เป็ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
การสูญเสียผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมการปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย
๑.๑) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๑.๒) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
๑.๓) มีการยื่ น บัญชีท รัพย์สิ นและหนี้สิ นของเจ้า หน้าที่ข องรัฐ ต่อหั ว หน้าส่ ว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
การร่ารวยผิดปกติ
๑.๔) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติ
มิชอบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และ
อาญาต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด อย่ า งรวดเร็ ว และเป็ น ธรรม พร้ อ มกั บ น าหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบในการ กระท า
(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๒)

ตัวชี้วัด
๒.๑) เจ้ าหน้ า ที่ ของรั ฐ ทุ ก คนไม่ รับ ของขวั ญ ของกานัล จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่

ภายในต้นปี ๒๕๖๔
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๒.๒) มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และยกระดับเป็น
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๓) มีการยื่ น บัญชีท รัพย์สิ นและหนี้สิ นของเจ้า หน้าที่ข องรัฐ ต่อหั ว หน้าส่ ว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อานาจรัฐ
ต่อประชาชนต้องดาเนินการภายในปี ๒๕๖๔ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือภายในปี ๒๕๖๕
๒.๔) หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความ
รับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มาบังคับใช้ ภายในปี ๒๕๖๔
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕)
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
ปี ๒๕๖๔ จานวน ๒๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๕ จานวน ๒๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐
ล้านบาท จากงบประมาณแผนงานบูรณาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และงบประมาณปกติของหน่วยงาน
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ เป็ น หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
๑) ขั้ น ตอนที่ ๑ หน่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก หน่ ว ยประกาศต่ อ สาธารณะว่ า เป็ น หน่ ว ยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ เดือน (ธ.ค. ๖๓ - ม.ค ๖๔)
๒) ขั้ น ตอนที่ ๒ ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น ด าเนิ น การจั ด ท า
ร่ า งกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารบุ ค คลภาครั ฐ ในระบบคุ ณ ธรรม และเร่ ง รั ด การก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น
“สัตบุรุษ” และให้บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นลาดับแรก ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๕)
๓) ขั้ น ตอนที่ ๓ ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล โดยขั้นต้นให้จัดทาเป็นมาตรฐานจริยธรรม
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายยกระดับเป็น พ.ร.บ.ภายในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดทา
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
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รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๐ และบังคับใช้ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
๕) ขั้ น ตอนที่ ๕ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการทุ ก หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าและบริ ห ารแผน
ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบจากการกระท าของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในสั ง กั ด โดยมุ่ ง เน้ น
การประพฤติมิชอบและพฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ และมีการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อ
ผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability)
ในระบบธรรมาภิบาลมาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในปี ๒๕๖๔ โดยดาเนินการร่วมกับสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
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๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
ด้วยปรากฏว่าการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านทรัพยากร
ที่ใช้ในการพัฒนา (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ยืม และอื่น ๆ ) และโอกาสในการพัฒนาประเทศทั้ง
ด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และความมั่ นคงเป็ น อั นมาก จากการศึ กษาและข้ อเสนอแนะของส านั กงาน ป.ป.ช.
การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายสามารถดาเนินการได้ทั้งในขั้นตอนการพัฒนานโยบายทางการเมือง (Policy
Development Stage) (ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือจากสานักงาน ก.ก.ต. ในการดาเนินการตาม
เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงกับทุกพรรคการเมืองตามหน้าที่และอานาจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว) และในขั้นตอนของ
การนานโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation Stage) ซึ่งประการหลังนี้เกี่ยวข้องโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และหากมีการป้องกันได้ดีจะช่วยลดความสูญเสียอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ แนวคิดคือ
การนาการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้ในการริเริ่ม
และด าเนิ นโครงการที่มี วงเงินสู ง (ตั้ งแต่ ๕๐๐ ล้ านบาท หรื อ ๑,๐๐๐ ล้ านบาท ขึ้ นไป) หรือโครงการที่ มี
ผลกระทบในวงกว้ า งต่ อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ ง คง (ตาม เกณฑ์ ที่ ก าหนด)
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการให้ บรรลุ ผลควรมีการกาหนดกลไกกลางเพื่อรองรับการดาเนินการดังกล่ าวให้ ชัดเจน
และสามารถแบ่งขั้นตอนการดาเนินการได้ ดังนี้
1. ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ (Project Initiation) หน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณางบประมาณ
เช่น สานักงบประมาณ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะต้องกาหนดให้
หน่ ว ยงานที่ ขอรั บ การจั ดสรรงบประมาณในโครงการที่ เข้ าเกณฑ์ ต้ องส่ งข้ อมู ล การประเมิ น
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาประกอบการพิจารณา
มิฉะนั้นโครงการจะไม่ได้รับการพิจารณา
2. ขั้ น ตอนการด าเนิ น โครงการ (Project
Implementation) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) เป็นต้น
จะต้องยึดแนวทางตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ
3. ขั้นตอนหลังเสร็ จสิ้นโครงการ (Post Project Implementation) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น หน่วยงานเจ้ าของโครงการ (รายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR))
สานักงาน ก.พ.ร. (โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ของแต่ละหน่วยงาน) จะต้อง
ดาเนินการประเมินผลโครงการและรายงานเพื่อการปรับปรุงมาตรการป้องกันในวงจรต่อไป
๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย
๑.๑) ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบายที่กาหนด (งบประมาณการดาเนินโครงการมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งนาเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ทาหน้าที่
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง)
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕
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๑.๓) หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี โ ครงการตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ
การทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดาเนินโครงการ จัดทารายงานผลการดาเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง
ต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดาเนินโครงการ จานวน ๑ ฉบับ
๒)

ตัวชี้วัด
๒.๑) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีโ ครงการตามเกณฑ์ ที่กาหนดจะต้องนาเสนอ
ข้ อ มู ล การประเมิ น ความเสี่ ย งและมาตรการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งต่ อ ส านั ก งบประมาณร้ อ ยละ ๕๐
ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๕
๒.๒) หน่ ว ยงานตรวจสอบ ด าเนิ น การติ ด ตาม ก ากั บ ดู แ ลทุ ก โครงการ ที่ มี
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๓) ร้อยละของหน่วยงานที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่กาหนดจะต้องรายงานผลการ
ดาเนิน โครงการตามมาตรการบริ หารจัดการความเสี่ยงหลั งเสร็จสิ้ นโครงการ ผ่ านระบบการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ของหน่ วยงานดังกล่าวและรายงานการประเมินผลโครงการร้อยละ ๕๐
ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๒.๕.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณ
- บาท
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ เป็ น หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สานักงานงบประมาณ สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่ ว ยงาน
หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการ และส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
(คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.))
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ (Project Initiation) : สานักงานงบประมาณ
สานั กงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครั ฐประชุมหารือและนาเสนอต่อ คณะรัฐ มนตรีและมีมติคณะรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานที่มี
โครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งกาหนด
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อสานักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ เดือน
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ (Project Implementation) : กรมบัญชีกลาง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบกากับดูแล พิจารณาวาง
กรอบและแนวทางการติดตาม ตลอดจนดาเนินการกากับดูแลโครงการตามขั้นตอนที่ ๑ ทุกกรณีโดยยึด
หลักการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ
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ระยะเวลาดาเนินการ ๓ - ๖ เดือน
๓) ขั้น ตอนที่ ๓ ขั้นตอนหลั งเสร็จสิ้ นโครงการ (Post Project Implementation) :
หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.))
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ เดือน
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ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
๓.๑ การแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๒๕๓ โดยให้ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒) ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๓) ระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภท
สาระสาคัญโดยสังเขป
๑) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามรัฐธรรมนูญ โดยสะดวก
และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่า วสารสาธารณะได้โดยสะดวก ตามมาตรา ๕๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๓.๒ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัลจากการแจ้งเบาะแส
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อทบทวนแนวทางและมาตรการในจ่ายเงินสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้นาไปสู่
การแสวงหาผลประโยชน์ห รือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่ยังคงใช้แนวทางและมาตรการให้ รางวั ลการแจ้ง
เบาะแสจากภาคประชาชน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง
๓.๓ การปรับ ปรุง พระราชบัญ ญัติป้อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แ ก้ไ ข
เพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการกระทา
อันเป็นการฟอกเงิน
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อสกัดกั้นการนาเงินที่ได้จากการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ปปง.
๓.๔ การปรับปรุงกฎหมายของสานักงาน ป.ป.ท. โดยให้นาเรื่อง การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมไว้ในกฎหมายของสานักงาน ป.ป.ท. ด้วย
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อกาหนดให้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
มาตรการต่อต้านการประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันจะนาไปสู่การลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ป.ป.ท.
๓.๕ การจัดทากฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วมกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อกาหนดความผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และผู้สนับสนุนการทุจริตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ป.ป.ช.
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๓.๖ การเร่งรัดการจัดทาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อเป็นฐานข้อมูลฐานะทางการเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ป้องปรามการทุจริตและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเมือ่ มีการร้องเรียนว่าร่ารวยผิดปกติ รวมทั้งเป็น
ฐานข้อมูลเมื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นและต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ป.ป.ช.
๓.๗ การจัดทากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ วรรคสอง
ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระบบคุณธรรม สามารถ
คัดเลือกคนดี คนเก่ง และคนมีคุณภาพเข้ามาดารงตาแหน่ง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ก.พ.
๓.๘ การเร่งรัด การจัดทา ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อป้องกันพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้อานาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการ
เรียกรับสินบน สินน้าใจ รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ป.ป.ช.
๓.๙ การปรับ ปรุง พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาช่องทางการยื่นขออนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการอนุมัติ อนุญาต ซึง่ นาไปสู่การลด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ก.พ.ร.
๓.๑๐ การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีด้วยด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อทบทวนแนวทางและมาตรการในการรับของขวัญและของกานัลของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง
* หมายเหตุ การยกร่ างกฎหมายใหม่และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิม ควรเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
หรือผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อประกาศเป็นกฎหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้มี
การกาหนดผู้ รั บผิ ดชอบในการดาเนินการอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ รับผิ ดชอบในการยกร่างหรือ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสามารถดาเนินการคู่ขนานกันไปได้
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