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แผนแ ม่บทภายใ ต้ ยุทธศาสต ร์ชา ติ  ประ เ ด็น  (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการทำางานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน และสร้างจิตสำานึกและค่านิยมให้
ทุกภาคส่วนต่ืนตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือดัชนีภาพลักษณ์ 
การคอร์รัปชันของประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ประเทศไทยมีคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตในปี 2562 อยู่ที่ 36 คะแนน คงที่
เท่ากับในปี 2561 ทั้งนี้ ในการจัดอันดับปรับลดลง
จากอันดับที่ 99 เป็นอันดับที่ 101 จากท้ังหมด 180 
ประเทศ และในกลุ่มประเทศอาเซียนไทยได้อันดับ
ลดลงจากอันดับท่ี 5 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 6 
ในปี 2562 ข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็น
ถึงแนวโน้มของปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชัน 
ในประเทศท่ียังไม่ลดลงซึ่งส่งผลให้อาจไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ที่อันดับท่ี 1 ใน 54 หรือ
ได้คะแนนไม่ตำ่ากว่า 50 คะแนนไว้ภายในปี 2565

210001
ปี 2562

ปี 2563

ที่มา: สรุปข้อมูลจาก Transparency International
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ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) การส่งเสริม 
กลุ่มเป้าหมาย นักการเมือง หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริตแก่เยาวชน ให้สอดคล้อง
กับประเด็นปัญหาการทุจริตในแต่ละพื้นที่และผลักดันให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็นถึงความสำาคัญและร่วมดำาเนินการประเมิน ITA รวมทั้งสนับสนุนภาคีเครือข่าย
และการมี ส ่ วนร ่ วมของทุ กภาคส ่ วน ในการ เฝ ้ า ระวั งการ ทุจริ ตและประพฤติ มิ ชอบในภาครั ฐ 
(2) การให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐและการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ (3) การพัฒนากลไกเฉพาะในการพิจารณาคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และปรับปรุงกฎหมายและกำาหนดพันธกรณีท่ีต ้องดำาเนินการระหว ่างกันร ่วมกับเครือข ่ายท้ังในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

แผนแม่บทฯ ประเด็น การต ่อต ้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย 
สรุปสาระสำาคัญได ้ ดังน้ี (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ ่งเน ้นการปลูกฝ ังและ 
หล่อหลอมจิตสำานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรภาคบังคับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา และสร้างวัฒนธรรมพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนการมีส ่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกลุ่มข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และยกระดับจริยธรรมของนักการเมือง รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
(2) การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเพิ่มประสิทธิภาพของการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนการสืบสวน ตรวจสอบเบื้องต้น การดำาเนินการทางคดี การยึด/อายัดทรัพย์ของ 
ผู้กระทำาผิด การตัดสินลงโทษของผู้กระทำาผิด ทั้งทางวินัยและอาญาด้วยความรวดเร็ว รวมถึงการปรับปรุง
กฎหมาย ตรากฎหมายเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ

บรรลุในปี 2565 2562 2563

• ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในช่วง 

ปี 2561-2565 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 50

•  ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงปี 2561-2565 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 50

• ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ในปี 2565 ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่ 85 คะแนน ขึ้นไป

  พิจารณาจากผลการประเมิน ITA ในปี 2563 ภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้ม 

ดีขึ้น มีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 67.9 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี 66.73 

คะแนน ทั้งนี้ มีจำานวนหน่วยที่มีการประเมินผ่านเกณฑ์ และมีจำานวนหน่วยงานที่มี

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

จำานวน 1,095 หน่วยงานหรือคิดเป็นร้อยละ 13.19 นอกจากนั้น สำานักงาน ป.ป.ช. 

ได้มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำาแนวคิด

พลเมืองศึกษาบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อหล่อหลอม

คุณธรรม วัฒนธรรมความซื่อสัตย์ในกลุ่มเยาวชนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีและคนเก่ง 

และเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
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210201 การดำา เนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่ เลือกปฏิบัติ 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 2562 2563

• สัดส่วนกระบวนการดำาเนินคดีทุจริตที่จำาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า 

กรอบเวลาปกตทิีก่ฎหมายกำาหนดลดลง โดยในป ี2561-2565 จะตอ้งไมเ่กนิร้อยละ 25

• สัดส่วนจำานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับลดลง โดยใน 

ปี 2561-2565 จะต้องไม่เกินร้อยละ 4 ของจำานวนคดีที่ส่งฟ้อง

 พิจารณาจากข้อมูลจากสำานักงาน ป.ป.ช. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 รายงานว่า 

สำานักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ประมาณ 4,000 เรื่อง ขณะที่ข้อมูลจาก

สำานักงาน ป.ป.ท. เมื่อเดือนกันยายน 2563 รายงานว่า สำานักงาน ป.ป.ท. ได้รับเรื่อง

ร้องเรียนไว้ประมาณ 1,374 เรื่อง โดยในส่วนการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้วินิจฉัยชี้มูล

แล้วจำานวน 1,573 คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.27 ของจำานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุใน 

ปี 2565 2562 2563

• จำานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ในช่วงปี 2561-2565 ที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10

• จำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลเร่ืองวินัย (ทุจริต) ในปี 2561-2565 

ลดลงเฉล่ียร้อยละ 10

•  สัดส่วนจำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลว่ากระทำาการทุจริตในปี 2561-2565 

ลดลงร้อยละ 10

 พิจารณาจากในปีงบประมาณ 2563 สำานักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาความร่วมมือ 

กับหน่วยงานต่างๆ เป็นผลให้จำานวนคดีการร้องเรียนและกล่าวหา เกี่ยวกับการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสิ้น 1,374 คดี  ลดลงร้อยละ 48.8 จากปีงบประมาณ 2562 

(ที่มีจำานวนทั้งสิ้น 2,045 คดี)
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 210101

การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างการรับรู้ โดยปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมในกลุ่มประชาชนให้มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยให้มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต โดยการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรสุจริตทุกภาคส่วน มีการจัดทำาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความซ่ือสัตย์ในประชากรทุกกลุ่มวัย รวมทั้ง จัดหลักสูตรสุจริตในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการศึกษา
ภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา 
การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนเป็นเครือข่าย และการมีส่วนร่วม 
ในการเฝ้าระวังการทุจริต และมีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรการคุ้มครองพยานและการแจ้งเบาะแส 
รวมถึงการพัฒนาบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้มีกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ
ประเมินการปฏิบัติการ/ITA ที่ทำาให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงง่าย เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สร้างคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภาครัฐ มีโครงสร้าง/ระบบที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลยพินิจ รวมถึง
การจัดทำาฐานข้อมูลตัวอย่างหน่วยงาน และการสนับสนุนพัฒนาต้นแบบที่ดี 
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ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ร้อยละ 50 ของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและประชาชน 
มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และร้อยละ 80 (หรือ 85 คะแนนขึ้นไป) ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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ทั้งน้ี ในปี 2563 สำานักงาน ป.ป.ช. จำาเป็นต้องเน้นดำาเนินโครงการที่มีลักษณะสนับสนุนการปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการท่ีเป็นลักษณะส่งเสริมให้
ระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต เพื่อสนับสนุนค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้มากขึ้นจาก 
ปี 2562 และเน้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไปศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและใช้ประกอบการวาง 
แผนงานหรือดำาเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร ปรับปรุงด้านกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง

สถานะการบรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา สำานักงาน ป.ป.ช. ได้มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยนำาแนวคิดพลเมืองศึกษาบรรจุไว ้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ 
เพื่อหล่อหลอมคุณธรรม วัฒนธรรมความซื่อสัตย์ในกลุ ่ม
เยาวชนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีและคนเก่ง และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต รวมทั้งการสร้างกลไกการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ของสำานักงาน ป.ป.ท. และโครงการหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ( STRONG ) ของสำานักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี ้
ผลการประเมิน ITA ในปี 2563  ภาพรวมของประเทศไทย 
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 67.9 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ทีมี 66.73 คะแนน ทั้งนี ้
มีจำานวนหน่วยที่มีการประเมินผ่านเกณฑ์ และมีจำานวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ระดับ 85 
คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จำานวน 1,095 หน่วยงานหรือคิดเป็นร้อยละ 13.19 ของหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมการประเมินท้ังหมด ซึ่งห่างจากเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ที่กำาหนดไว้ให้ร้อยละ 80 
ของหน่วยงานภาครัฐต้องมีผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า 85 คะแนนภายในปี 2565 และหากพิจารณาจาก
องค์ประกอบการประเมินทั้งหมด 10 ด้าน พบว่า คะแนนของการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับตำ่าสุดที่ 36.29 
คะแนน ลดลงจากปี 2562 ท่ีมี 42.32 คะแนน ซ่ึงนับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานเจ้าภาพต้องสนับสนุนให้ 
หน่วยงานภาครัฐเห็นความสำาคัญของเกณฑ์การประเมินและนำาข้อมูลไปใช้ประกอบการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้ประชาชนเชื่อมั่นในภาครัฐ และเป็นต้นแบบของการมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต
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การดำาเนินงานที่ผ่านมา คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่23 มกราคม 2561 เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครฐั ทกุหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ตามที่สำานักงาน ป.ป.ช. กำาหนด นอกจากนี้  ในการประชุม 
ครั้งที่ 948 - 19/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรหรือ 
ชุดการเรียนรู ้และสื่อประกอบการเรียนรู ้ด้านการป้องกันการทุจริต ทั้ง 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและตำารวจ หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ชและแนวทางการนำาไปใช้ รวมทั้งเห็นชอบให้นำาเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาหลักสูตรไปปรับใช้กับกลุ ่มเป้าหมาย ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
มาตรา 19 (11) และมาตรา 19 (13) ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้ 
กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงาน ก.พ. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการ
และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับ
สำานักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
สำานักงาน ก.พ. สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หารือร ่วมกับสำานักงาน ป.ป.ช. 
เพื่อพิจารณานำาหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจท่ีบรรจุใหม่ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแล้ว สำานักงาน ป.ป.ช. ยังได้จัดทำาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ โรงเรียนสุจริต เขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมา พบว่า โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำานึก ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ในการต่อต้านการทุจริต ยังเป็นไปในลักษณะ
ของการให้ความรู ้ในภาพรวมเท่านั้น จำาเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมค่านิยมคุณธรรม หรือความซื่อสัตย์ 
ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการทุจริตในแต่ละพื้นที่และผลักดันให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เห็นถึงความสำาคัญและร่วมดำาเนินการประเมิน ITA นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ ์
การเปลี่ยนแปลงเชิงลบด้านสังคม ค่านิยมคุณธรรมการใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการดำาเนินชีวิต ต่างคนต่างอยู่ 
สถาบันครอบครัวอ่อนแอ และระบบการศึกษาท่ีให้ความสำาคัญกับความเป็นเลิศทางวิชาการมากกว่าการมี
คุณธรรม จริยธรรม การนำาความรู้ไปใช้อย่างซ่ือสัตย์ และการที่สังคมมีความเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่กำาหนดไว้ นอกจากนี้ การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ 
อย่างไม่รอบคอบ ทำาให้ประชาชนมีพฤติกรรมเลียนแบบที่อาจนำาไปสู่ความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม มุ่งให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยไม่ได้พิจารณาถึงวิธีการท่ีจะบรรลุว่า ควรมีความชอบธรรม มีศีลธรรม และซ่ือสัตย์สุจริต
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210102

การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 210102

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ ได้แก่ การปลูกจิตสำานึก ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตไม่ติดสินบน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังและการปฏิบัติงานของภาครัฐ การสร้างกระแสสังคมให ้
ต้านการทุจริต ภาคประชาชนมีศักยภาพในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
ระบบราชการ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการให้ความสำาคัญกับการประเมินความเส่ียงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อน ระหว่างและหลังการดำาเนินโครงการ ซ่ึงช่วยสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายและเป็น 
การป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ทำาให้สามารถลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้อย่างทันถ่วงที และการมีบทลงโทษท่ี
เหมาะสม โดยปรับปรุงและพัฒนากลไก กระบวนการปราบปรามการทุจริต ปรับปรุงกฎหมายให้กระบวน 
การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดคดีการทุจริตและการกระทำาทุจริตให้น้อยลง 
และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นับเป็นการสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักของแผนแม่บทฯ ได้

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

จำานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ 10 และจำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) ลดลงร้อยละ 10 รวมถึงจำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำาการทุจริตลดลง
ร้อยละ 10 อีกทั้งจำานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองลดลงร้อยละ 25

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565
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การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

สถานการณ์ในภาพรวม จากการศกึษาแหล่งข้อมลูทีอ่งค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติใช้ในการประเมนิค่าคะแนน 
ดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) ของประเทศไทยล่าสดุ โดยเฉพาะข้อคำาถามเกีย่วกบัการทจุรติทางการเมอืง ความโปร่งใสใน
กระบวนการการจดัสรรงบประมาณ การใช้อำานาจหน้าทีโ่ดยมชิอบในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และประสบการณ์ 
จ่ายสนิบนของนกัลงทนุให้กบัเจ้าหน้าทีร่ฐั พบว่า ข้อมลูล่าสดุในปี 2562 รฐับาลไทยสามารถควบคมุการทจุรติเจ้าหน้าทีร่ฐั
ผู้ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบและมีกลไกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเป็นระบบ และ 
มีความเสีย่งการทุจรติท่ีเกดิขึน้จากระบบการเมอืง ผูม้อีำานาจหรอืตำาแหน่งทางการเมอืงทจุรติโดยใช้ระบบอปุถมัภ์หรอื
ระบบเครอืญาติ และมรีะดบัการทจุรติของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนอยูใ่นระดับเท่าเดิมจากปี 2561 
(คอื ทีร่ะดบั 37 คะแนน 32 คะแนน และ 40 คะแนน ตามลำาดบั) นอกจากนี ้จากการวดัประสบการณ์การจ่ายสนิบนของ
นกัลงทุนให้แก่เจ้าหน้าทีร่ฐัในประเทศไทย พบว่า มรีะดบัความรนุแรงของการทจุรติในประเทศไทยในการจ่ายเงนิสนิบน 
ในกระบวนการต่างๆ อยูท่ี่ 42 คะแนน และเจ้าหน้าทีร่ฐัมรีะดับการทจุรติในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนที ่40 คะแนน
นอกจากนี ้สำานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (สำานกังาน ป.ป.ช.) ยงัได้มุ่งพัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยออกกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น ออกระเบียบ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลอืพยาน พ.ศ. 2562 เพือ่ให้การคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อมูลใด 
เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมถงึคูส่มรส บพุการ ีผูส้บืสนัดานหรอืบคุคลอืน่ใดทีม่คีวามสมัพนัธ์
ใกล้ชดิกบัผูแ้จ้งเบาะแส เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัได้ปรบัปรงุระบบการร้องเรยีนเข้าสูก่ระบวนการปราบปรามการทุจรติให้มี
ประสทิธภิาพ ปฏริปูกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การดำาเนนิคดีให้รวดเร็วมากข้ึน การวางแผน
กำาหนดทศิทางในการปราบปรามการทจุรติตามสถติิและฐานข้อมลูระดับความเสียหาย/ ความเร่งด่วน / จำานวนคด ี
การทุจริต การศึกษาพลวัตรการทุจริตเพื่อตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
มปีระสทิธภิาพให้เท่าทนัต่อพลวตัรการทจุรติและสอดคล้องกบัสนธสัิญญาและมาตรฐานสากล การเพ่ิมประสทิธภิาพ 
ในการคุม้ครองพยานและผูแ้จ้งเบาะแสในคดทีจุรติ การพฒันาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ชงิสหวทิยาการในกระบวนการ
ปราบปรามการทจุริต และการเพิม่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิคดทีจุรติระหว่างประเทศ

การดำาเนนิงานทีผ่่านมา ประเทศไทยได้ดำาเนนิการตามพนัธกรณอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทุจรติ 
(United Nations Convention against Corruption - UNCAC) ดงัเช่น โครงการทีส่ำานกังาน ป.ป.ช. ได้ดำาเนนิการ 
UNCAC เชญิผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมการประชมุรูปแบบทางไกล การประชมุกลุ่มผู้เชีย่วชาญการประเมนิ
ตดิตามการปฏิบัตติามอนุสญัญา UNCAC สมยัที ่11 เพือ่พจิารณาการดำาเนนิการตามกลไกการประเมนิการปฏบิตัติาม
อนุสัญญา UNCAC และประเทศไทยได้เข้าร่วมดำาเนินการตาม UNCAC ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินรอบ 2 
โดยประเทศไทยได้รับการประเมินจากอิหร่านและภูฎานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และโครงการขับเคลื่อนการจัดทำา 
และดำาเนนิการตามแผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติและประพฤตมิชิอบของหน่วยงานของรัฐ ซึง่ในปี 2563 หน่วยงานภาครฐั
ระดบักรมได้รายงานแผนบรหิารความเสีย่งการทุจริตฯ มายงัสำานกังาน ป.ป.ท. เกนิกว่าร้อยละ 70 (จำานวน 111 กรม 
จากทัง้หมด 146 กรม) นอกจากนี ้ในส่วนของการบรูณาการการทำางานระหว่างองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัการทจุรติ
และมุ่งปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุริตให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมปีระสิทธภิาพ เท่าทนัต่อพลวตัร 
การทจุรติ ซึง่พบว่า ในปี 2563 มโีครงการ/กจิกรรมทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณตามแผนบรูณาการป้องกนั ปราบปราม 
การทจุรติและประพฤติมชิอบตามยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของสำานกังาน ป.ป.ช. รวมเป็นเงนิ 
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งบประมาณทัง้สิน้ 434 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2562 ที ่752 ล้านบาท) โดยเบกิจ่ายแล้ว ณ เดือนสงิหาคม 2563 
เป็นเงิน 180.3039 ล้านบาท นอกจากนี ้ในปีงบประมาณ 2563 สำานกังาน ป.ป.ท. ได้พฒันาความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นผลให้จำานวนคดีการร้องเรียนและกล่าวหา เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐท้ังสิ้น 1,374 คดี 
ลดลงร้อยละ 48.8 จากปีงบประมาณ 2562 (ทีม่จีำานวนทัง้สิน้ 2,045 คด)ี นอกจากนี ้ในส่วนของการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ
และรวบรวมพยานหลักฐานนั้น พบว่า ในปี 2563 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาไปแล้วทั้งสิ้น 32,608 คดี 
(จากปี 2562 ทีจ่ำานวน 30,000 คด)ี แบ่งเป็นโครงการทีร่บัไว้เพือ่ไต่ส่วนข้อเทจ็จรงิ 6,206 คด ี (เพิม่ขึน้จากปี 2562 
ทีจ่ำานวน 5,727 คด)ี ในส่วนท่ีไต่สวนข้อเท็จจริง (วนิจิฉยัชีม้ลู) คณะกรรมการ ป.ป.ท. พจิารณาแล้ว 1,573 คด ี(จากปี 2562 
ทีจ่ำานวน 1,263 คดี) โดยเป็นคดทีีผิ่ดอาญาและวนิยัจำานวน 811 คด ี(จากข้อมลูปี 2562 ทีจ่ำานวน 642 คด)ี ส่งอยัการ
เรยีบร้อยแล้ว 420 คด ี(จากข้อมลูปี 2562 ทีจ่ำานวน 288 คด)ี และศาลได้มคีำาพพิากษาตดัสนิแล้ว จำานวน 209 คดี 
(จากข้อมลูปี 2562 ทีจ่ำานวน 179 คด)ี ซึง่ถอืว่ายงัต้องพยายามเพ่ิมประสทิธภิาพในการดำาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่กำาหนดไว้ว่า 
จำานวนคดทีจุรติในภาพรวมและจำานวนคดทีจุรติรายหน่วยงานต้องลดลงร้อยละ 10 ภายในปี 2565

1ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แผนแม่บทย่อย ข้อมลูการดำาเนนิโครงการในปี 2563 พบว่า ควรเสรมิสร้าง
และขยายกลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุม่เจ้าหน้าทีภ่าครฐัและภาคการเมอืงทีไ่ด้เรยีนรูเ้กีย่วกบักฎหมายการขดักัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวมให้มากขึน้ จำาเป็นต้องเร่งดำาเนนิโครงการพฒันาระบบ โดยเฉพาะระบบ
นวตักรรมและสนับสนนุกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแส เพ่ือนำาไปสูข่ัน้ตอนการไต่สวนและ 
ดำาเนินคดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้เกิดโครงการประกาศเจตจำานงทางของผู้บริหาร/ นักการเมือง/ 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัท้ังในระดบัชาตหิรอืระดบัท้องถิน่ให้มากขึน้ เพือ่ช่วยสนบัสนนุให้ประเดน็เรือ่งการวดัระดบัการทจุรติใน
ภาคการเมอืง นบัเป็นการยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) ให้มากขึน้ นอกจากนี ้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีน่ำามาใช้ในการเพิม่ประสทิธิภาพการเช่ือมโยงข้อมลูเกีย่วกบัการทจุรติระหว่างหน่วยงานยงัไม่มปีระสทิธภิาพพอทีจ่ะ
รบัมอืกบัสถานการณ์
 
ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย สำานักงาน ป.ป.ช. ควรเร่งพัฒนาระบบป้องการทุจริตเชิงรุก โดยพัฒนากลไก 
การป้องกันการทุจริตและพัฒนากระบวนการทำางานด้านการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะ 
การทุจริตในเชงินโยบาย เพือ่มุง่ป้องกนัการทุจริตต้ังแต่กระบวนการกำาหนดนโยบาย ตัดสินใจและข้ันการนำานโยบายไป
ปฏิบัติ ตลอดจนควรเสริมสร้างธรรมาภิบาล กระจายประโยชน์สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ไม่มีการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง มมีาตรการเสรมิสร้างความรู้ 
เจตคต ิและมกีลไกการตรวจสอบการปฏบัิตงิานของเจ้าหน้าทีข่องรฐัให้ดำาเนนิไปตามกฎหมาย เช่น กฎหมายการขดักนั
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อลดการกระทำาผิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนควรนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต โดยเฉพาะคดีทุจริตที่มีนัยสำาคัญ เพื่อให้เกิด 
การเรยีนรูร่้วมกนัในสงัคม กลุม่เป้าหมายและผู้รับผิดชอบมคีวามเป็นมอือาชพีมบีรรทัดฐานในการปฏบิติังานอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม ไม่รบัสนิบน 
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การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญ ได้แก่ เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคคล โดยเพิ่ม
สมรรถนะและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้และคุณธรรม สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถูกกล่าวหา ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐาน/ สังเกต
พฤติการณ์และองค์ประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบ พิจารณากระบวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงและการตรวจคำากล่าวหา ซึ่งครอบคลุมถึงการมีมาตรการและกลไก คู่มือการดำาเนินการ มาตรฐานทาง
วินัยและการให้คำาปรึกษาให้ครบถ้วน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือต่างๆ (เช่น นำาระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการ
ทำางานด้านการปราบปรามการทุจริตให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน บูรณาการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย งานคดีและการสอบสวน การมีระบบติดตามผล 
การมีช่องทางการร้องเรียน และการเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินคดีทุจริต เป็นต้น) เพ่ือเอื้อให้การดำาเนินคดีทุจริต 
มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใสข้ึน ตลอดจนปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง

การปราบปรามการทุจริต
ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 210201

การดำาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการดำาเนินคดีทุจริตไม่เกินร้อยละ 25 ที่จำาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายกำาหนดและจำานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 4 
ของจำานวนคดีที่ส่งฟ้อง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565



การดำาเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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สถานะการบรรลเุป้าหมาย
จากการพิจารณาจากจำานวนคดีที่ต ้อง 
ขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่
กฎหมายกำาหนด และจำานวนคดีอาญาที่
หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 
ผ ่านข ้อมูลดำาเนินคดีที่แล ้วเสร็จของ
สำานักงาน ป.ป.ช. พบว่า ในปี 2563 
สำานักงาน ป.ป.ช. ได้นำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบ
รบัคำาร้องเรยีนกล่าวหา ทำาให้กระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนในช้ันตรวจรับคำากล่าวหา
ของสำานักงาน ป.ป.ช. เกิดความรวดเร็ว 
และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สอดคล้องกับรัฐธรรมนญู และ พ.ร.บ. ป.ป.ช. โดยในช่วงทีผ่่านมาสำานกังาน ป.ป.ช. ดำาเนนิการ
เข้มข้นขึน้หากเทียบระหว่างปี 2560-2562 ท่ีผ่านมา พบว่า ปรมิาณงานประสบความสำาเรจ็ในการดำาเนนิการเกอืบร้อยละ 100 

การดำาเนนิงานทีผ่่านมา การดำาเนนิงานทีผ่่านมา สำานกังาน ป.ป.ช. ได้พฒันาโครงสร้างการจดัการองค์ความรูด้้าน 
การปราบปรามการทุจริต จัดทำาระบบข้อมูลด้านการปราบปรามการทุจริต เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ 
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต บูรณาการข้อมูลการตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินคดี และ 
ออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง เช่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองช่วยเหลอื
พยาน พ.ศ. 2562 เพือ่ให้การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อมลูใดเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
รวมถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานหรือบุคคลอื่นใดท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น เป็นผลให้
กระบวนการดำาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใสมากขึ้น ดังเช่น ข้อมูลจากสำานักงาน ป.ป.ช. 
เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2563 รายงานว่า สำานักงาน ป.ป.ช. ได้รับเร่ืองร้องเรียนไว้ประมาณ 4,000 เร่ือง ขณะทีข้่อมลูจาก
สำานกังาน ป.ป.ท. เมือ่เดอืนกนัยายน 2563 รายงานว่า สำานกังาน ป.ป.ท. ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนไว้ประมาณ 1,374 เรือ่ง 
โดยในส่วนการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้วินิจฉัยชี้มูลแล้วจำานวน 1,573 คดี และจากการที่สำานักงาน ป.ป.ท. และ 
สำานกังาน ป.ป.ช. ได้นำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบรบัคำาร้องเรยีนกล่าวหามีผลทำาให้
สามารถสะสางคดคีงค้างได้รวดเรว็ขึน้ และการปรบัเพิม่คณะอนกุรรมการตรวจสอบบญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิจาก 2 คณะ
เป็น 4 คณะ โดยมกีรรมการ ป.ป.ช. แต่ละรายเป็นประธานกรรมการตรวจสอบดงักล่าว โดยเป้าหมายในการดำาเนนิคดี 
เรื่องรำ่ารวยผิดปกติ มีการยึดทรัพย์สินที่มีการโกงไปกลับคืนแก่รัฐ ดังนั้น การกำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยื่นบัญชี 
แสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิเพือ่ความโปร่งใส ถอืเป็นการป้องกนัการทจุรติ ทีพ่ฒันาและปรบัปรงุขึน้

การปราบปรามการทุจริต
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานเจ้าภาพ เช่น สำานกังาน ป.ป.ท. สำานกังาน ป.ป.ช. ต้องบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง และต้องจดัทำาและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบของ
หน่วยงานทีเ่หลอืและผลกัดนัการใช้กลไกศนูย์อำานวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาต ิ(ศอตช.) ภายในสำานกังาน ป.ป.ท. 
ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ สมัฤทธิผ์ล และรวดเรว็ เพือ่สนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนได้บรูณาการแก้ไขปัญหาทจุรติให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนและเป็นกลไกตรวจสอบและกลั่นกรองรายงานผลการดำาเนินการตรวจสอบของส่วนราชการ 
ทีเ่ก่ียวข้องกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ รวมทัง้แก้ไขปัญหาการทจุริตและประพฤตมิชิอบในวงราชการทัง้ 
ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายข้าราชการประจำา ตลอดจนเป็นการเร่งรดัการดำาเนนิมาตรการทางการเมอืงควบคูไ่ปกบัมาตรการ 
ทางกฎหมายเมือ่พบผูก้ระทำาผดิอย่างเคร่งครดั รวมท้ังต้องให้ความสำาคญักบัการเร่งบญัญติักฎหมายทีเ่หลอืตามอนสุญัญา 
UNCAC 2003 ให้ครบถ้วน เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบให้เป็น 
ทีย่อมรบัในระดบัสากล
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ควรเสริมสร้างความพร้อมของการพัฒนาระบบ ได้แก่ การพัฒนากลไกเฉพาะ 
ในการพจิารณาคดกีารทุจรติและประพฤตมิชิอบ และปรบัปรงุกฎหมายและกำาหนดพนัธกรณทีีต้่องดำาเนนิการระหว่างกนั
กบัเครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ให้การดำาเนนิการของระบบเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากนี ้ควรต้องขยาย
กลุม่เป้าหมาย เจ้าหน้าทีผู่เ้กีย่วข้องในหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมมีโครงการ กจิกรรม หรอืมาตรการในการยกระดบัจติใจของ
เจ้าหน้าทีผู้่เกีย่วข้องให้มากข้ึน นอกจากน้ี หน่วยงานเจ้าภาพควรให้ความสำาคญักบัการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน
การรวบรวมและเชือ่มโยงข้อมูลเกีย่วกบัการทจุรติ โดยเฉพาะคดทีจุรติทีม่นียัสำาคัญ เพือ่ให้เกิดการเรยีนรู้ร่วมกนัในสังคม 
พัฒนาการสร้างฐานข้อมลูบูรณาการคดเีกีย่วกบัการทจุรติและการตดิตามผลของคดีดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง และสนบัสนนุ
โครงการพฒันาเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามทีก่ำาหนดไว้ในอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
ทำาให้สามารถบรรลเุป้าหมายตามทีก่ำาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ เป็นไปได้มากข้ึน


