


การปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบมีความรวดเรว็  
เดด็ขาด และเป็นธรรม สรา้งการมีสว่นรว่มของภาคประชาชน 

ในการป้องกันการทจุรติ ปลูกฝังจติส�านึกของคนในชาติ 
ใหมี้คุณธรรม จรยิธรรม ยดึหลักธรรมาภิบาล 

ในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการด�าเนินชีวิต

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 มีเป้าหมาย 
อันพึงประสงค์	 คือ	ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง และหน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	 โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมได้ก�าหนดให้มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
รวม	6	 เรื่อง	ซึ่งในการประเมินผลการด�าเนินงาน	ณ	สิ้นสุดปีงบประมาณ	2563	มีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	ประกอบด้วย	ระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย	 (สีเหลือง)	4	 เรื่อง	และอยู่ในระดับ 
ยังคงมีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 2 เรื่อง	นั้น	 ได้น�ามาด�าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูป
ประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 จ�านวน	 6	 เรื่องและประเด็น	 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 
โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับเดิม)	กับกิจกรรม	 
Big	Rock	ของแผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	สรุปได้ดังนี้
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ดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 11

11
การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ

CR11

สรุปกำรบรรลุเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR11G01 ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี	1	มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมาย	 เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี	 2564	 และปี	 2565	 อยู ่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว	้ 
โดยประเทศไทยมีคะแนนในปี	พ.ศ.	2562	และ	2563	อยู่ที่	36	คะแนน	และในอันดับที่	101	และ	104	ส�าหรับ 
ในปี	2564	จะมีการเผยแพร่คะแนนประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ในปี	2565	อย่างไรก็ตาม	ค่าคะแนน	CPI	
ของประเทศไทยยังมีค่าห่างจากค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี	2564	และ	2565	จึงเห็นควรเร่งด�าเนินการขับเคลื่อน
การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้อง 
ร้องขอ	การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและได้รับความคุ้มครองในการแจ้งเบาะแส 
การทุจริต	หน่วยงานของรัฐมีมาตรการทางวินัย	มาตรการทางปกครอง	และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในสังกัดในกรณีมีการประพฤติมิชอบและร�่ารวยผิดปกติ	 รวมท้ัง	 ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
การด�าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อประชาชนชาวไทยและต่างชาติ

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR11G02 หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่	2 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมาย	 เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี	2564	และมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย	 เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี	2565	ซึ่งอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	โดยประเทศไทยมีผลการประเมิน	ITA	ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2564	ในภาพรวมของประเทศไทย	มีหน่วยงานภาครัฐร้อยละ	49.95	ที่ได้คะแนน	ITA	ระดับ	85	คะแนนขึ้นไป	
ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี	พ.ศ.	2564	ที่ก�าหนดให้ต้องมีหน่วยงานร้อยละ	65	ของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้คะแนน	85	คะแนนขึ้นไปน้ัน	จึงสรุปได้ว่าผลคะแนน	 ITA	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ดังกล่าวยังต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมาย	อย่างไรก็ตาม	หน่วยงานภาครัฐโดยส่วนใหญ่สามารถท�าคะแนน	ITA	ในภาพรวมสูงขึ้นกว่าการประเมิน
ในรอบ	4	ปีที่ผ่านมา	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐได้เกิดความตระหนักในการบริหารงานและก�ากับดูแล 
การด�าเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความส�าคัญกับความโปร่งใสขององค์กรเพ่ิมมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความตื่นตัวในแง่ของการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณชน



สำระส�ำคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถำนะกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2564

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ	มีกิจกรรมที่หน่วยงานสามารถด�าเนินการได้
ด้วยตนเองและกิจกรรมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงาน	 ซึ่งจะช่วยให้การด�าเนินภารกิจของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์มากขึ้น	 
โดยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ต้านภัยทุจริตน้ีสามารถด�าเนินการผ่านภาคีการพัฒนา 
ต่าง	 ๆ	ทั้งภาคประชาชน	 เครือข่ายภาคประชาชน	
องค์กรชุมชนเครือข่ายภาคีประชาชน	 และองค์กร
สาธารณประโยชน์	 โดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดต่าง	ๆ	
และมีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
ของตน 	 ตลอดจนมี ก า รรวมกลุ ่ ม และด� า เนิ น 
กิจกรรมในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีของตัวเอง 
ผ ่านกิจกรรมโครงการต ่าง	 ๆ	 ผ ่านการส ่งเสริม 
เครือข่ายภาคประชาชน	สภาองค์กรชุมชน	และภาคี 
ที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน	ทั้งจากมูลนิธิ	องค์กร
สาธารณประโยชน์	 รัฐและเอกชน	มีการบูรณาการ
ด�าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันในแต่ละ
จังหวัดแต ่ละท ้องท่ี	 และร ่วมกันเป ็นแกนกลาง 
ในการตรวจสอบ	ป้องกัน	ปัญหาจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ส ่ งผลกระทบต ่อผลประโยชน ์ 
ของชาวบ ้านในพื้นที่ โดยตรงจึงเป ็นหัวใจส�าคัญ 
ในการเ พ่ิมประสิทธิภาพการต ่อต ้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ 

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที ่
ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดย	ในปี	2564	มีพื้นที่ปฏิบัติการ 
5	จังหวัด	25	ต�าบล	ซึ่งมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในระดับ
พื้น ท่ีให ้สอดคล ้องกับบริบทพื้นที่ 	 ซึ่ งกระบวนการจัดท�า/ 
แผนปฏิบัติการรายพื้นที่	ขึ้นอยู่ความพร้อมในการขับเคลื่อนงาน 
ของระดับต�าบลและจังหวัด	 รวมถึงศักยภาพของคณะท�างาน 
ในการวางแผนการขับเคลื่อนงาน	การประสานการท�างานร่วมกัน
ระหว่างคณะท�างาน	 แกนน�า	 และเครือข่ายชุมชน	หน่วยงาน 
ในพื้นที่	 ซึ่งขับเคลื่อนงานตามโครงการป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริต	 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดยแผนปฏิบัติการ
สามารถจ�าแนกได้ดังนี้	 1)	การสร้างความเข้าใจ	ปลูกจิตส�านึก	
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ในพื้นที่	/จัดเวทีเชื่อมโยง
เครือข่าย	คณะท�างาน	หน่วยงานสนับสนุนการด�าเนินงาน	รวมถึง
การบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่	 2)	การขับเคลื่อนกลไก
การด�าเนินงานด้วยการจัดท�าแผนปฏิบัติการ	 เช่ือมโยงข้อมูล	 
3)	การสร้างข้อตกลงในการท�างานร่วมกัน	หรือธรรมนูญต�าบล 
4 ) 	 การ พัฒนา เค รื่ อ ง มือ พัฒนาช ่ อ งทาง ในการสื่ อสาร	
ประชาสัมพันธ์	 การจัดท�าชุดความรู ้	 ถอดบทเรียนโครงการ	 
5)	การติดตาม	ตรวจสอบความโปร่งใสในพื้นที่	พร้อมการสร้าง 
ธรรมาภิบาลขับเคลื่อนชุมชน	 6)	 การติดตามประเมินผล 
โครงการฯ	7)	การสรุปผลการด�าเนินงาน	จากการรวบรวมข้อมูล
ถอดบทเรียนที่ได้รับจากโครงการ	รวมถึงข้อเสนอ	ปัญหาอุปสรรค
ในการด�าเนินงาน	ซึ่งในปี	 2564	สถาบัน	พอช.	 ได้ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จในพื้นที่เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว	และจะขยายพื้นท่ีเป็น	
17	จังหวัด	172	ต�าบล	ในปี	2565

BR1102 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
และระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
ให ้ความส�าคัญกับการมีส ่วนร ่วมของประชาชน 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 โดยบัญญัติไว้ 
ในมาตรา	63	รัฐต้องส่งเสริม	สนับสนุน	และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงอันตรายที่ เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	และจัดให้
มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน 

ได้มีการด�าเนินงานล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่
ก�าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ	 โดยส�านักงานปลัดส�านักนายก
รัฐมนตรี	 (สปน.)	 ได ้ศึกษาทบทวน	 พ.ร.บ.ข ้อมูลข ่าวสาร 
ของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 และกฎหมายที่ เกี่ยวข ้องเพื่อให ้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ง่าย	 
ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	นอกจากนั้น	
ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	อยู่ระหว่างด�าเนินโครงการร่วมกับ

BR1101

พอช.

ปปช.
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BR1102 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
และระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด	 รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน 
รวมตัวกันเพ่ือมีส ่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู 	้ 
ต่อต้าน	 หรือชี้ เบาะแส	 โดยได้รับความคุ ้มครอง 
จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ	 เพื่อส ่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและเฝ ้าระวังการทุจริต	 จึงต ้องมี
มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 ได้แก่	การเปิดเผย
ข ้อมูลหรือข ่าวสารสาธารณะเพื่อให ้ประชาชน 
ได ้ รับทราบข ้อมูลข ่ าวสารโดยไม ่ต ้ องร ้ องขอ 
และได้มาตรฐานสากล	ควบคู่กับการเตรียมช่องทาง 
ให้ผู ้มีเบาะแส	 ข้อมูลเชิงลึก	 สามารถแจ้งข้อมูลได้ 
อย่างสะดวกและปลอดภัย	รวมทั้งมีระบบการแจ้งผล
การติดตามให ้กับผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้แจ ้งเบาะแส 
ได้รับทราบตลอดจนต้องจัดให้มีกฎหมายเพ่ือปกป้อง 
คุ้มครองและเยียวยาผู้ให้เบาะแสอย่างเหมาะสม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐบนดิจิทัล
แพลตฟอร์ม	 เพ่ือประชาชนและสื่อมวลชน	สามารถเข้าดูและตรวจ
สอบได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต	รวมทั้ง	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	อยู่ระหว่าง
การด�าเนินการพัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแส
และข้อมูลเชิงลึกโครงการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูล
เชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย	อยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางและ 
หลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก	 โดยมีการจัดประชุม
ร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	
พิจารณา	 ตัวอย ่างเช ่น	 การร ่วมมือกับเครือข ่าย	 Strong,	 
การประชาสัมพันธ์,	ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ
ยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
ตามมาตรา	 130	 จัดท�าระบบปกปิดตัวตนเพ่ือให้ผู ้แจ้งเบาะแส 
เข้าถึงได้โดยสะดวก	 มีความเชื่อม่ันในเรื่องการเก็บรักษาความลับ	
และความปลอดภัย โครงการจัดท� าระบบปกป ิดตั วตนที่ มี
ประสิทธิภาพและการคุ ้มครองผู ้แจ ้งเบาะแสอย่างครบวงจร 
และการแก ้กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 เพื่อห ้ามเจ ้าหน ้าท่ีของรัฐ 
และหัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐฟ ้องร ้องด�า เนินคดีกับบุคคล 
ที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ	 (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก	 (Anti-SLAPP	 Law)	 
ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	นักข่าว	และสื่อมวลชน	
เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปงหรือแสดงความเห็นโดยสุจริต 
ต่อการทุจริตคอร ์ รัปช่ันและเพื่อสนับสนุนให ้ประชาชนและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา	โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

BR1103 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติในกำรด�ำเนินคดีทุจริตทั้งภำครัฐและภำคเอกชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

จากการที่กระบวนการยุติธรรมในภาพรวมยังไม ่
สามารถอ�านวยความยุ ติธรรมให ้ กับประชาชน 
ได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	 โดยมีสาเหตุส�าคัญ
จากการปฏิบัติ ง านของ เจ ้ าหน ้ าที่ รั ฐบางส ่ วน 
ที่เกี่ยวข้องมีการเลือกปฏิบัติ	 เรียกรับผลประโยชน์	
และขาดความโปร่งใส	 นอกจากนั้นกระบวนการ
ยุติธรรมในการด�าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยังมีความล่าช้า	 ไม่เด็ดขาด	และขาดประสิทธิภาพ	
ท�าให้ผู้กระท�าการทุจริตขาดความย�าเกรง	ตลอดจน
ผู ้กระท�าผิดที่เป็นนิติบุคคลยังไม่ได้รับการลงโทษ 

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว ้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดย	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 
มีแผน	 ปฏิบัติการและแผนการใช้จ ่ายงบประมาณประจ�าป	ี 
และโครงการที่ ได ้รับการจัดสรรงบประมาณ	 ในป ี	 2565	 
(โครงการเผยแพร ่องค ์ความรู ้และการบังคับใช ้กฎหมาย 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อสร้าง 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมายและรับฟัง
ความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฎหมาย)	
-	 มี	 (ร ่าง)	 พระราชบัญญัติก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม	 (แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านกระบวนการ

ปปช.
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BR1103 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติในกำรด�ำเนินคดีทุจริตทั้งภำครัฐและภำคเอกชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

ยุติธรรม)	 ซ่ึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
โดยกฎหมายดังกล่าว	 มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมก�าหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ในการพิจารณาเรื่องในขั้นตอนต่างๆ	 ของการด�าเนินคดี/ 
ก�าหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดให้มีระบบ 
ติดตาม	 ตรวจสอบหรือแจ้งความคืบหน้าในการด�าเนินงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ	โดยจะต้อง 
เป็นระบบที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว	 รวมถึงก�าหนดให้มีผู ้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ 
เ พื่ อ รั บ เ รื่ อ ง ร ้ อ ง เ รี ย น ใ น ก รณี ที่ มี ผู ้ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง ไ ด ้ รั บ 
ความเดือดร ้อนอันเนื่องจากความล่าช ้าในการด�าเนินงาน 
ในกระบวนการยุติ ธรรม	 และมีการเสนอแก ้ ไข เพิ่ ม เติม	 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยการป ้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	 2561	 เก่ียวกับการเฝ้าระวัง 
งบประมาณรายจ ่ายและการติดตามทรัพย ์สินที่ เ กิดจาก 
การกระท�าความผิดคืน	

ในฐานที่ก ่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศได้
อย่างแท้จริง	 ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ให้มีความรวดเร็ว	 โปร่งใส	 ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ด�าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน	 จึงจ�าเป็นต้อง
เร่งด�าเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการอ�านวย
ความยุ ติ ธ ร รมแก ่ ป ระชาชนอย ่ า งมี นั ยส� าคัญ	 
โดยการส ่งเสริมให ้ภาคประชาชนได ้มีส ่วนร ่วม 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม	
สนับสนุนให ้มีการใช ้มาตรการลงโทษทางสังคม	 
(Social	 Sanction)	ปลูกจิตส�านึกให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในกระบวนการยุติธรรม	 และบังคับใช้กฎหมาย
ป ฏิบั ติ หน ้ าที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ตย ์ และยึ ดมั่ น ใน
คุณธรรม	ตลอดจนเร่งรัดการปรับปรุงกระบวนการ
และกลไกในการด�าเนินคดีทุจริตของทุกหน่วยงาน 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง 	 โดย เฉพาะการน� านวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีเข ้ามาปรับใช ้ในกระบวนการยุติธรรม	
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
พร ้อมทั้ งต ้องมีการเร ่งปรับปรุงโทษค ่าปรับของ
นิติบุคคลที่กระท�าความเสียหายแก ่ประเทศให ้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 รวมทั้งต้องปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจให้สะท้อนผู้ที่
เป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริง	 เพื่อให้การลงโทษเป็น
ไปอย ่ า งถู กต ้องมากกว ่ า ที่ จะ ได ้ตั วแทนมารับ 
การลงโทษ

BR1104 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ	ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ	
ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ	 รวมถึงรัฐวิสาหกิจและ
องค์กรอิสระ	 ยังมีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จาก 
การใช้อ�านาจรัฐโดยมิชอบ	ด้วยการเรียกรับสินบน	 
สินน�้าใจ	 มีการใช ้ทรัพย ์สินของทางราชการและ 
งบประมาณเพื่อประโยชน ์ส ่วนตัวและพวกพ้อง	 
มีการเลือกปฏิบัติในการใช้อ�านาจรัฐเพื่อแสวงหาผล
ประโยชน ์ส ่วนตน	 โดยป ัญหาเหล ่านี้ มีพื้นฐาน 
มาจากระบบอุปถั มภ ์ ในสั งคม ไทย ท่ีท� า ให ้ ไ ด ้ 
ผู้บริหารที่ขาดความซื่อตรง	 (Integrity)	 รวมทั้งขาด

มีการด�าเนินงานเป ็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไวใ้นแผนขับเคลื่อนฯ	โดย	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ได้ด�าเนิน
การขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของก�านัลทุกชนิด 
จากการปฏิบัติหน้าที่	 (No	 Gift	 Policy)	 ซึ่งมีส ่วนราชการ 
จ�านวน	116	หน่วยงานเข้าร่วมนโยบายดังกล่าว	นอกจากน้ัน	 
มีการด�าเนินการหารือร่วมกับส�านักงาน	ป.ป.ช.	 ให้น�าประเด็น 
ดังกล่าวมาก�าหนดเป็นข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการประเมิน	 ITA	 
ปี	2565	 (โดยข้อเสนอประเด็นการประเมิน	1.	 เพิ่มในหลักเกณฑ ์
การประกาศเจตนารมณ์ของผู ้บริหารในการประเมิน	 OIT	 
2.	การก�าหนดกิจกรรมการป้องกันการทุจริตในการประเมิน	OIT)	

ปปท.
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BR1104 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

ความรู ้ 	 ความเข ้าใจในเรื่องการกระท�า	 สะท้อน 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส ่วนตนกับส่วนรวม	 
ซึ่งส ่งผลให้เจ ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรม
ประพฤ ติมิ ชอบและร�่ า ร วย ผิดปกติ ซึ่ ง เ ห็ น ได  ้
อย่างชัดเจน	 ท�าให้รัฐและประชาชนต้องสูญเสีย
ประโยชน์ไปอย่างมาก	 ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของการประพฤติ
ปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีข้ึน	จึงจ�าเป็นต้อง 
ให ้ความส�าคัญกับการแก ้ไขการประพฤติมิชอบ 
ที่มักมีการใช ้อ�านาจเพื่อประโยชน ์ส ่วนตนและ 
พวกพ้อง	ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการเสริมสร้าง
จริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัยข้าราชการ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 รวมทั้งต้องสนับสนุนให้มี
ความรับผิดชอบหากเกิดการทุจริตขึ้นในองค ์กร	 
ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการรับรู้
และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในสายตาของนักลงทุน 
และนักธุรกิจชาวต่างประเทศดีขึ้น	 อันจะส่งผลให้เกิด
ความสนใจและตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย

ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันเห็นชอบให้มีแนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบาย	No	Gift	Policy	จากการปฏิบัติหน้าที่ขึ้น	นอกจากน้ัน 
ส�านักงาน ก.พ. ด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอแนวทางการน�า 
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
เรียบร ้อยแล ้ว อยู ่ ระหว ่างการต้ังคณะท�างานเพื่อศึกษา 
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการน�าไปปฏิบัติจริง ก ่อนน�าเสนอ 
กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพิจารณาต ่อไป อีกทั้ ง	 
มีการด�าเนินการออกแบบเคร่ืองมือประเมินและตัวชี้วัด	 “สัตบุรุษ”	
เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างการตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการด�าเนินการ	นอกจากนั้น	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ได้ยกร่าง 
พระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้ สินตามมาตรา	 130	 แห ่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว ่ าด ้วยการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต	 
พ.ศ.	2561	เรียบร้อยแล้ว	(ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุง	การก�าหนด
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต ้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการหรือต้นสังกัด

BR1105 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 กำรพัฒนำมำตรกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
  ในกำรด�ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

การทุจริตเชิงนโยบาย	(Policy	Corruption)	ได้ก่อ
ให ้ เกิดความสูญเสียทั้ งในด ้านทรัพยากรที่ ใช ้ ใน 
การพัฒนา	 (เงินงบประมาณ	 เงินนอกงบประมาณ	
เงินกู ้ยืม	 และอ่ืน	 ๆ	 )	 และโอกาสในการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่นคง
เป็นอันมาก	 จากการศึกษาและข้อเสนอแนะของ
ส�านักงาน	ป.ป.ช.	การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
สามารถด�า เ นินการได ้ทั้ ง ในขั้นตอนการพัฒนา
นโยบายทางการเมือง	 (Policy	 Development	
Stage)	 (ซึ่งส�านักงาน	ป.ป.ช.	 ได้ขอความร่วมมือ
จากส�านักงาน	 กกต.	 ในการด�าเนินการตามเกณฑ  ์
ชี้วัดความเสี่ยงกับทุกพรรคการเมืองตามหน้าที่และ
อ�านาจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว)	 และในขั้นตอน
ของการน� านโยบายไปขับ เคลื่ อนสู ่ การปฏิบั ติ	 
(Policy	 Implementation	 Stage)	 ซ่ึงประการ 
หลั งนี้ เ กี่ ย วข ้ อ ง โดยตรงกับหน ่ วยงานของ รั ฐ 

ได ้มีการด�าเนินงานล่าช ้ากว ่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก� าหนดไว ้ ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดย	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ร่วมกันก�าหนดเกณฑ์การประเมิน 
ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบ	
ติดตาม	ก�ากับ	 เรียบร้อยแล้ว	และได้ด�าเนินการจัดท�าร่างคู่มือ 
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในการด�าเนิน
โครงการขนาดใหญ่	 เสนอต่อที่ประชุมศูนย์อ�านวยการต่อต้าน 
การทุจริตแห่งชาติ	 (ศอตช.)	 เม่ือวันที่	 27	ธ.ค.	2564	แต่ท้ังน้ี	 
อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ	
และก�าหนดให ้ทุกหน ่วยงานจะต ้องด�า เนินการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย	 หากหน่วยงานได้รับงบ
ประมาณด�าเนินโครงการที่มีมูลค่า 500 ล้านบาทขึ้นไป

ปปท.

232

แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ

CR11



BR1105 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 กำรพัฒนำมำตรกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ในกำรด�ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

ทุกหน่วยงาน	และหากมีการป้องกันได้ดีจะช่วยลด
ความสูญเสียอย ่างมี นัยส�าคัญ	 ทั้ งนี้ 	 แนวคิดคือ	
การน�าการประเมินความเสี่ยงต ่อการทุจริตและ
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมา
ใช ้ ในการริ เริ่มและด�าเนินโครงการที่มีวงเงินสูง	
(ตั้งแต่	500	ล้านบาท	หรือ	1,000	ล้านบาท	ขึ้นไป)	
หรือโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่งคง	 (ตามเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด)
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สถำนะกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก�าหนดให้
จัดท�ากฎหมาย 10 ฉบับ โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

1.	 การแก้ไขพระราชบัญญัติข ้อมูลข ่าวสารของราชการ	 
				พ.ศ.	2540	ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
				แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	2560	
				มาตรา	59	และมาตรา	253

เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2564	คณะรัฐมนตรีมี
มติ เห็นชอบให ้ถอนร ่างพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	ฉบับท่ี..	พ.ศ.	 ...	 
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประสานงานผู ้แทนราษฎร	 เพื่อน�ากลับไป
พิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ	 และรับ 
ข ้อสั ง เกต	 จากหน ่วยงานต ่าง	 ๆ	 อาท	ิ 
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น	 (ประเทศไทย)	 
ไปพิจารณาเมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2564	รอง
นายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	แจ้งว่า	 
การพิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.	 ข้อมูลข่าวสารฯ	 
นั้น	มีร่าง	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารฯจากสมาชิก
สภาผู ้แทนราษฎร	พรรคก้าวไกลเสนอต่อ
รัฐสภาและอยู ่ ในวาระ เ รียบร ้ อยแล ้ ว	 
แต่ยังไม่บรรจุในวาระการประชุม	 เนื่องจาก
รอให้ร่าง	พ.ร.บ.	ดังกล่าวฉบับรัฐบาลเสนอ
เข้าสภาพร้อมกันในคราวเดียว	 และได้มี 
การประชุมคณะกรรมการทบทวนร่าง	พ.ร.บ.	
ข้อมูลข่าวสารฯ	 โดยที่ประชุมยืนยันการใช้	
ร ่าง	 พ.ร.บ.	 ฉบับดังกล ่าวท่ีมีการเสนอ 
ไปก่อนหน้านี้	 โดยส�านักปลัดส�านักนายก

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ
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รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

รัฐมนตรีได้มี	 การยื่นร ่าง	 พ.ร.บ.	 ข ้อมูล 
ข ่ าวสารฯ	 ไปยั งส� านั กงานเลขาธิ การ 
คณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่	 10	 กันยายน	
2564	(ด�าเนินการไม่เป็นไปตามแผน)

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

2.	 การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที ่
				ของรัฐและรางวัลจากการแจ้งเบาะแส

กรมศุลกากรอยู่ระหว่างด�าเนินการปรับปรุง	
แก้ไข	 ระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการจ่าย
เ งิ น สิ น บ น แ ล ะ ร า ง วั ล 	 พ . ศ . 	 2 5 6 0	 
โดยมีแนวทางการเพิ่มเติมรางวัลน�าจับ 
แก ่ประชาชนผู ้ ให ้ เบาะแส	 ขณะนี้ ได ้ มี 
การก�าหนดเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติของกรมศุลกากร	 โดยมีระยะเวลาเริ่ม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2564	–	กันยายน	2565	
และมีแผนการด�าเนินการ	ดังนี้
• ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
ศึกษา	รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้
สินบนและรางวัลน�าจับของกฎหมายต่าง
ประเทศ	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กฎหมาย
จากประเทศที่พัฒนาแล้ว	 และกฎหมาย 
จากประเทศที่ก�าลังพัฒนา
• เม.ย. 65 – พ.ค. 65
ด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอในการปรับปรุง
แก ้ ไข เสนอต ่ออ ธิบดีกรมศุลกากรเพื่ อ
พิจารณา	
• มิ.ย. 65 – ก.ย. 65
ด�า เนินการปรับปรุ งแก ้ ไขระเบียบกรม
ศุลกากร	 และเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากร	
เพื่อพิจารณา	และประกาศบังคับใช้ระเบียบ
ดังกล่าว	
(ด�าเนินการเป็นไปตามแผน	คาดว่าแล้วเสร็จ
ภายในปี	2565)	

3.	 การปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
	 	 การฟอกเงิ น 	 พ .ศ . 	 2542 	 และที่ แก ้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม	 
	 	 	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
	 	 	การทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการกระท�าอันเป็น 
				การฟอกเงิน

ส�านักงาน	ป.ป.ง.	อยู่ระหว่างเตรียมการจัด
ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเพิ่ม
เติมประเด็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อแจ ้งเหตุ 
อั น ค ว ร ส ง สั ย ต ่ อ เ ล ข า ธิ ก า ร 	 ป . ป . ง .	 
หรือคณะกรรมการธุรกรรมให้ชัดเจนขึ้น	 
(ด�าเนินการเป็นไปตามแผน)
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CR11

รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

4.	 การปรับปรุงกฎหมายของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 โดยให้ 
	 	 	น�าเรื่อง	การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
	 	 	 มิชอบในภาครัฐ	 รวมไว ้ในกฎหมายของส�านักงาน	 
				ป.ป.ท.	ด้วย

ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฯ	อยู่ที่ส�านักงาน	
ป.ป.ท.	 และจะด�าเนินการ	 ตามความเห็น 
ของคณะกรรมการปฏิรูปฯ	ที่จะให้ด�าเนิน
การผ่านศูนย์อ�านวยการต่อต้าน	การทุจริต
แห ่งชาติ	 เพื่อน�าเสนอต ่อคณะรัฐมนตรี 
ต่อไป	(ด�าเนินการเป็นไปตามแผน)

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

5. 	 การจัดท�ากฎหมายเ ก่ียวกับการก�าหนดความผิด 
	 	 	 ของนิติบุคคล	 และผู ้ร ่วมกระท�าความผิดที่เก่ียวข้อง 
					กับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป ้องกันและปราบปรามการทุจริต	 
พ.ศ.	2561	มาตรา	176	 (ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา	 วันที่ 	 21	 กรกฎาคม	 2561)	 
ได ้ บัญญัติบทลงโทษนิติบุคคลให ้เป ็นไป 
ต ามม าต ร ฐ านส ากล 	 ต ามอนุ สั ญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	
ค . ศ . 	 2 0 0 3 	 แ ล ะ อนุ สั ญญ า ว ่ า ด ้ ว ย 
การต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ต ่างประเทศในการท�าธุรกรรมทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 ค.ศ.	 1997	
เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ยังได้จัดท�าและ
เผยแพร ่คู ่มือแนวทางก�าหนดมาตรการ
ควบคุมส�าหรับนิติบุคคล	 ในการป้องกัน 
การให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ	 เจ้าหน้าท่ี	
ขอ ง รั ฐ ต ่ า งป ระ เทศ 	 หรื อ เ จ ้ า หน ้ าที่ 
ขอ งอ งค ์ ก า ร ร ะหว ่ า ง ป ร ะ เทศ 	 ทั้ ง นี	้ 
จึงถือว ่ามีกฎหมายเก่ียวกับการก�าหนด 
ความผิดของนิติบุคคลฯ	 เรียบร ้อยแล ้ว	 
(ด�าเนินการแล้วเสร็จ)

6.	 การเร่งรัดการจัดท�าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชี 
	 	 	 ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน 
	 	 	 ราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด 
				หรือปฏิบัติงานอยู่	 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ 
					การร�่ารวยผิดปกติ

ที่ประชุมคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ครั้ งที่	
12/2564	 วันที่	 8	 ตุลาคม	2564	มีมติเห็น
ชอบ	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 130	 และ	
มาตรา	 200	แห่งพระราชบัญญัติประกอบ	
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต	พ.ศ.	2561	แทนการจัดท�า	
ร ่างพระราชกฤษฎีกาฯ	 ขณะน้ีส�านักงาน	
ป.ป.ช.	อยู่ระหว่างการจัดท�าแผนการด�าเนิน
การ	 และแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญฯ	 (ด�าเนินการเป็นไปตามแผน) 
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เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

7.	 การจัดท�ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบ 
	 	 	 คุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 76	 วรรคสอง	 ให้มี 
	 	 	 การแต่งตั้งเจ ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐด ้วยระบบ 
					คุณธรรม

ส�านักงาน	ก.พ.	 ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนการ
ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว	 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
• ต.ค. – ธ.ค. 64 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• พ.ย. – ธ.ค. 64 
ร่างกรอบแนวคิด	ค�านิยามและองค์ประกอบ
ของระบบคุณธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริงาน
บุคคลภาครัฐ
• ม.ค. – มี.ค. 65 
รับฟ ังความคิดเห็น/หารือผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
• ม.ค. – มี.ค. 65 
ร่างแนวทางการด�าเนินการ	 และวิเคราะห์
ความเช่ือมโยงกับกระบวนงานการบริหาร
งานบุคคลภาครัฐ	 รวมถึงความเชื่อมโยงใน
ประเด็นต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
• มี.ค. – มิ.ย. 65 
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ
ประเภทต่าง	 ๆ	 เช่น	 ส่วนราชการ	องค์กร
กลางบริหารงานบุคคล	ข้าราชการประเภท
ต่าง	 ๆ	 หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับและ 
ตรวจสอบ	เช่น	ศาล	ก.พ.ค.
• มิ.ย. – ก.ย. 65 
จั ดท� า ร ่ า งข ้ อ เ สนอ เ พ่ื อ ให ้ มี กฎหมาย 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
ของรั ฐ 	 ให ้ เป ็น ไปตามระบบคุณธรรม	 
เสนออนุกรรมการ	 และคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ
•	ก.ย.	–	ธ.ค.	65	
ด� า เนินการตามแนวทางที่ ไ ด ้ รับความ 
เห็นชอบ	เช่น	เสนอ	ก.พ.	หรือ	ครม.
(ด�าเนินการล่าช้ากว่าแผน)

8.	การเร ่งรัดการจัดท�าร ่างพระราชบัญญัติว ่าด ้วย
			ความผิดเกี่ยวกับ	การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
			ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	….

ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติ
ว ่ าด ้ วยความผิด เกี่ ยวกับการขัด กัน	 ฯ	 
และมีแนวทางในการด�าเนินการ	ดังนี้
• พ.ย. – ธ.ค. 64 
ประชุมคณะอนุกรรมการ	 เพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติว ่าด ้วยความผิดเกี่ยวกับ 
การขัดกันฯ
• ม.ค. – มี.ค. 65 
จั ดประ ชุม เ พ่ือ รับฟ ั งความ คิด เห็นต ่ อ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันฯ
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จัดท�ำ/ปรับปรุง

9.	 การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก 
	 	 	 ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	 2558	 
				ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาช่องทางการยื่นขออนุมัติ 
					อนุญาต	ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

•	เม.ย.	–	พ.ค.	65	
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ
•	มิ.ย.	–	ก.ย.	65	
จัดท�าร่างพระราชบัญญัติ	 ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการขัดกันฯ	 เสนอต่อคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปฯ	
ต่อไป	(ด�าเนินการเป็นไปตามแผน)

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

อยู ่ ระหว ่างการยกร ่างพระราชบัญญัต ิ
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ	 (ฉบับปรับปรุง)	 
พ.ศ.	 ....	 โดยมีการประชุมคณะท�างานแล้ว	
ขณะอยู ่ในขั้นตอนสอบถามความคิดเห็น 
ของประชาชน	ตามระบบของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา	(ด�าเนินการเป็นไปตามแผน)

10.	 การปรับปรุงระเบียบที่ เ ก่ียวข ้องกับการให ้หรือ 
						รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 

1. ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การให ้หรือรับของขวัญของเจ ้าหน ้าท่ี 
ของรัฐ พ.ศ. 2544 
ส� านักงานปลัดส� านักนายกรัฐมนตรี ได  ้
ด�าเนินการทบทวนแล้วระเบียบดังกล่าวแล้ว	
เ ห็นว ่ ายั งสามารถใช ้ ระ เบียบดั งกล ่ าว 
ต่อไปได้	 โดยไม่ต้องแก้ไขเร่ืองการรับมูลค่า
สิ่งของหรือทรัพย์สินจ�านวน	 3,000	 บาท	
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้สอดคล ้องกับ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2561	 และสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	พ.ศ.	2543 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด ้านการ
ป ้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบมอบหมายให ้ส�านักงาน	
ป .ย .ป . 	 ประสาน	 ส� านั ก งาน 	 ป .ป .ท .	 
เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ด็ น 	 N o 	 G i f t	 
Policy	 โดยส�านักงาน	ป.ป.ท.	 ได้ส่งแผน
ปฏิ รู ปป ร ะ เทศด ้ า นก า รป ้ อ ง กั น และ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
(ฉบับปรังปรุง)	ไปให้	ศปท.	ทั้ง	39	หน่วยงาน
และได้รายงานว่า	 มีส ่วนราชการจ�านวน	 
116	 หน ่ วยงาน	 ได ้ประกาศนโยบาย 
ไม ่ รับของข วัญและของก� านั ลทุ กชนิ ด 
จากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว
	(ด�าเนินการเป็นไปตามแผน)	
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เสร็จ
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ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

2. ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  
อยู ่ระหว ่างการวิเคราะห์และตรวจสอบ 
ความเกี่ยวข้องของกับกฎหมายอื่นๆ
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วย 
การรับเงินหรือทรัพย ์ สินที่ มีผู ้บริจาค 
ให้ทางราชการ พ.ศ. 2526	 อยู ่ระหว่าง 
ด�า เ นินการศึกษาและรวบรวมประเด็น 
ที่ เ ก่ี ยวข ้ อง 	 และขอความ คิด เห็นจาก 
หน่วยงานต่าง	ๆ	ในการปรับปรุง	แก้ไข

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ต้องอาศัยการมีส ่วนร ่วมของภาคประชาชน 
เพื่อช ่วยสนับสนุนการปฏิ บัติภารกิจของหน ่วยงาน	 ซึ่ งจะช ่วยให ้การด�า เนินภารกิจของหน ่วยงาน 
มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์มากขึ้น	 โดยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการต้านภัยทุจริตในพื้นที ่
เพื่อดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวม	 ซึ่งสามารถด�าเนินการผ่านภาคีการพัฒนาต่าง	 ๆ	 ทั้งภาคประชาชน	 
เครือข่ายภาคประชาชน	 องค์กรชุมชนเครือข่ายภาคีประชาชน	 และองค์กรสาธารณประโยชน์	 โดยเฉพาะ 
ท่ีอยู ่ในจังหวัดต่าง	 ๆ	 นั้น	 โดยปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน 
การทุจริตในพื้นที่แล้วในบางพื้นที่	 แต่เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีจะต้องมีการด�าเนินการขับเคลื่อนประเด็น 
ดังกล ่าวในทุกหมู ่บ ้ าน	 ต�าบล	 และจังหวัดทั่ วประเทศ	 ซ่ึงจะต ้องใช ้ งบประมาณในการด�า เนินการ	 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	รัฐบาลปรับลดงบประมาณทุกภาคส่วน	ส่งผลให้การขับเคลื่อน 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ไม่สามารถด�าเนินการตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้ในปี	 2565	จึงมีความจ�าเป็นต้องปรับลดพื้นที่ลงตามงบประมาณที่ได้รับ	 ดังนั้น	 รัฐบาลและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดสรร	สนับสนุนงบประมาณและช่วยเหลือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 
ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	และช่วยขับเคล่ือน
การมีส ่วนร ่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ให ้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป 
ในอนาคต	 เพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่และยกระดับค่าคะแนนการรับรู ้การทุจริตของประเทศ	 (CPI)	 
ให้สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ
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2. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 ให้ความส�าคัญกับการมีส ่วนร่วมของประชาชน 
ในการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต	 โดยบัญญัติ ไว ้ ใน	 มาตรา	 63	 รัฐต ้องส ่ ง เสริม	 สนับสนุน	 
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว 
อย่างเข้มงวด	 รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส ่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู	้ 
ต่อต้าน	 หรือชี้เบาะแส	 โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ	 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
ให ้ประชาชนและเจ ้าหน ้าที่ของรัฐมีส ่วนร ่วมในการป ้องกันและเฝ ้าระวังการทุจริต	 ดังนั้น	 รัฐบาล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งด�าเนินการผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 
พ.ศ. 	 2540	 ให ้สอดคล ้องกับรั ฐธรรมนูญแห ่ งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 59	 
และมาตรา	 253	 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต ้องร ้องขอและได้มาตรฐานสากล	 
ควบคู ่กับการเตรียมช่องทางให้ผู ้มีเบาะแส	 ข้อมูลเชิงลึก	 สามารถแจ้งข้อมูลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	 
รวมทั้งมีระบบการแจ้งผลการติดตามให้กับผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้แจ้งเบาะแสได้รับทราบตลอดจนต้องผลักดัน
กฎหมายการป้องกันการฟ้องปิดปาก	 (Anti	 Slapp	 Law)	 เพื่อปกป้องคุ ้มครองและเยียวยาผู ้ให้เบาะแส 
อย่างเหมาะสมและไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง



สถานการณ์ปี 2564

การรับรู้การทุจริต

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต	อยู่ท่ี	40	คะแนน

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
แผนการป ฏิ รู ปประ เทศด ้ านการป ้ อ งกั นและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 มี เป ้า 
อันพึงประสงค์	 คือ	ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (CPI)	
อยู ่ที่ 	 40	 คะแนน	 ในปี	 	 2564	 และ	 45	 คะแนน 
ในปี	2565	โดยค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต	(CPI)	จัดท�า
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ	(Transparency	 
International	 :	 TI)	 เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ 
การทุจริตของประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 โดยคะแนน 
ดัชนี 	 CPI	 เป ็นหนึ่ ง ในเครื่องมือที่กลุ ่มนักลงทุน 
ใช ้ประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละ

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR11G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต	อยู่ที่	45	คะแนน

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

ดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI

ประเทศ	 เนื่องจากการทุจริตเป ็นหนึ่งในปัจจัยที่
เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจ	 ซ่ึงประเทศไทยมีคะแนนในปี	 พ.ศ.	 2562	 
และ	2563	อยู่ที่	36	คะแนน	และในอันดับที่	101	และ	
104	ตามล�าดับ	ส�าหรับในปี	 2564	จะมีการเผยแพร่
คะแนนประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ในปี	2565	
อย ่างไรก็ตาม	 ค ่าคะแนน	 CPI	 ของประเทศไทย 
ยังมีค่าห่างจากค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี	 2564	
และ	 2565	 จึงเห็นควรเร ่งด�าเนินการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศฯ	 เพื่ อบรรลุ เป ้ าหมาย 
ตามที่ก�าหนดไว้

ที่มา:	องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ	(Transparency	International	:	TI),	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2564 2565

เป้าหมาย
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สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



การด�าเนินงานที่ผ่านมา การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ	 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ก�าหนดให ้ป ี 	 พ.ศ.	 2564	 คะแนนการรับรู ้การทุจริตมีคะแนน 
เท่ากับหรือมากกว่า	 40	 คะแนน	นั้น	 การบรรลุค่าเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยรูปแบบการท�างานที่ส�าคัญ 
หลายประการ	 โดยเฉพาะการด�าเนินกิจกรรมปฏิ รูปที่จะส ่งผลให ้ เ กิดการเปล่ียนแปลงต ่อประชาชน 
อย ่างมีนัยส�าคัญ	 (Big	 Rock)	 ทั้ งนี้ 	 กิจกรรมปฏิ รูปดังกล ่าว	 เน ้นการขับเคลื่อนตามเป ้าหมายย ่อย	 
(Milestone:	 MS)	 โดยมี ข้ันตอนและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป ้าหมายของกิจกรรมตามช่วงเวลาของแผน 
การปฏิรูปประเทศ	 	 ประกอบด้วย	 (1) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบการคุ้มครองผู้แจ้ง 
เบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ	 ป ัจจุบันอยู ่ระหว ่างการผลักดันการออกกฎหมายข้อมูลสาธารณะ 
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ	 โดยในปี	พ.ศ.	 2564	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและยกร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 
พ.ศ.	 . . . . . . 	 เพื่อให ้ประชาชนสามารถเข ้า ถึงข ้อมูลข ่าวสารของทางราชการหรือข ่าวสารสาธารณะ 
ได้โดยสะดวก	ตามมาตรา	59	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย ่างมีประสิทธิภาพ	 (2) การพัฒนา 
กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด�าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ร ่วมกับส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 กระทรวงการคลัง	 กระทรวงพาณิชย์	 และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ด�าเนินการผ่านโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับ
ใช้กฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร	 นอกจากนี้	 ยังมีการผลักดัน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย	อาทิ	 (ร่าง)	พ.ร.บ.ก�าหนดระยะเวลา 
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ด�าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม	การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	 2561	 เกี่ยวกับการเฝ้าระวังงบประมาณรายจ่ายและการติดตามทรัพย์สิน 
ที่ เกิดจากการกระท�าความผิดคืน	 (3) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ มีผล 
การด�าเนินการขับเคลื่อนการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ และยกระดับ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม	 โดยส�านักงาน	ป.ป.ช.	 
ได ้ ด� า เนินการรวบรวมข ้อมู ล 	 และวิ เคราะห ์ สภาพป ัญหา เพื่ อ จัดท� า รายงานการพิ จารณาศึกษา	 
และยกร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	อาทิ	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส ่วนรวม	พ.ศ.	 ...	 นอกจากนั้น	 ได้ก�าหนดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู	่ 
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร�่ารวยผิดปกติ	 และการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การประพฤติมิชอบและร�่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน	และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม	
วินัย	 และอาญาต่อผู้กระท�าผิด	 ในประเด็นการป้องกันภาคการเมืองและภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์เพ่ือกระท�า 
การทุจริต	 ได ้ มีการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ	่ 
มีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญเกี่ยวกับการก�าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต ่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่	 โดยส�านักงาน	ป.ป.ท.	ส�านักงบประมาณและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	ก�าหนด
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต ่อการทุจริตเชิงนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบ	 ก�ากับ	 ติดตาม 
เรียบร้อยแล้ว	 รวมท้ังส�านักงาน	ป.ป.ท.	 ได้ด�าเนินการจัดท�าร่างคู ่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
เชิงนโยบายในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่	 ซ่ึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ	 ได้เห็นชอบกับคู ่มือ	 ฯ	 
ดังกล่าวแล้ว	 และส�านักงาน	ป.ป.ท.	 ได้แจ้ง	 “คู่มือ	ฯ	 ไปยังส่วนราชการ	 เพื่อให้ส่วนราชการท�าการประเมิน 
ความเส่ียงและแผนบริหารความเสี่ยง	ประกอบการจัดท�าค�าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2566	 
แล้วเม่ือเดือนตุลาคม	2564	

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการขับเคล่ือน
แผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น	 ได้แก่	
(1 ) 	 สถานการณ ์ เกี่ ยว กับการแพร ่ ระบาดของโรคโควิด -19	 เป ็นป ัจจัยส� าคัญ ท่ีส ่ งผลต ่อกิจกรรม 
มีการด�าเนินการล่าช้ากว่าก�าหนดการเดิม	 (2)	 (ร่าง)	 กฎหมายหลายฉบับมีการด�าเนินการล่าช้า	 ไม่สามารถ 
ผลักดันให ้ส�า เร็จได ้ตามแผนท่ีวางไว ้ 	 (3)	 	 หน ่วยงานหลักท่ีด�า เนินกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส� า คัญ 
หลายหน่วยงาน	 เป็นองค์กรอิสระ	และองค์การมหาชน	ส่งผลให้การด�าเนินการและการประสานขับเคลื่อน 
อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	การยกระดับค่า	CPI	ถือเป็นภารกิจระดับชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ท้ังนี้	การด�าเนินการเพื่อยกระดับคะแนนดัชนี	CPI	ต้องให้ความส�าคัญ
กับการร่วมกันสร้างความชัดเจนของกิจกรรม/	 โครงการในการขับเคล่ือนเพ่ือยกระดับ	 CPI	 โดยเฉพาะ 
การสนับสนุนส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ให้ร ่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการยกร่างแผนงานเชิงรุกระยะ	 3	 ปี	 
เพื่อยกระดับค่าคะแนน	CPI	ผ่าน	3	มาตรการ	 ได้แก่	มาตรการลงโทษทางกฎหมาย	 (Punishment)	มาตรการ
ป้องกัน	 (Prevention)	และมาตรการส่งเสริม	สนับสนุน	 (Promotion)	 (ซึ่งจะด�าเนินการภายใต้	 16	แนวทาง	
อาทิ	 ในด้าน	 Punishment	 ควรเร่งรัดติดตามการด�าเนินคดีขนาดใหญ่	 เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น 
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ในการปราบปรามการทุจริต	ในด้าน	Prevention	ควรมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางการท�าธุรกิจหรือ	Ecosystem	 
ที่ เอื้อต ่อการค้า	 การลงทุน	 ลดอุปสรรคในการให้บริการของผู ้ประกอบการธุรกิจ	 ที่ เป ็น	 Pain	 Point	 
ของผู้ประกอบการ	ในด้าน	Promotion	ควรมุ่งสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต	โดยสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนบรรจุกิจการเพื่อสังคมท่ีมีกิจกรรมต่อต้านการทุจริตไว้ในแผนธุรกิจ	เป็นต้น	

นอกจากนี้	 ควรให้ความส�าคัญกับการบริหาร	และการประเมินความเส่ียงโครงการขนาดใหญ่	รวมถึงการจัดท�า
แผนรองรับหรือแผนส�ารองในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ที่อาจเป็นข้อจ�ากัดในการด�าเนินการที่อาจเกิดขึ้นได  ้
ในอนาคต	อาทิ	 ข้อจ�ากัดจากสถานการณ์โรคระบาด	สถานการณ์การเมือง	 สถานการณ์จากภาวะเศรษฐกิจ	
สถานการณ์จากปัญหาสังคม	 สถานการณ์จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยในแผนรองรับสถานการณ์นั้น	 
ควรก�าหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนก�าหนดการและรูปแบบการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข ้องเพ่ือให ้ เป ็นไป 
ตามเป้าหมายของกิจกรรมภายใต้ข้อจ�ากัดจากสถานการณ์ต่าง	ๆ	ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการน�าระบบดิจิทัล
มาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้มีการบริหารงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้ 
ในทุกขั้นตอน	 เพื่อน�าประเทศไทยเข้าสู ่เวทีโลกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน	 (Competitiveness)	 
และมีศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มากข้ึน	 ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์และหลักการเดิมของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	59	และมีความเป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	(Public	Information)	 
ตามหลักการสากล
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สถานการณ์ปี 2564

 หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ร ้อยละ	 65	 ของหน ่ วยงานภาครั ฐ ได ้คะแนน	 
85	คะแนนขึ้นไป

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
แผนการป ฏิ รู ปประ เทศด ้ านการป ้ อ งกั นและ 
ป ร าบป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะป ร ะพฤติ มิ ช อ บม ี
เป้าอันพึงประสงค์ในปี	 พ.ศ.	 2564	ที่เกี่ยวข้องกับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment:
ITA)	 โดยก�าหนดให้คะแนนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐร ้อยละ	 65	 
ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 
ได้คะแนน	85	คะแนนข้ึนไป	ท้ังนี้	ผลการประเมิน	ITA	
ประจ�าป ี งบประมาณ	 พ.ศ. 	 2564	 ในภาพรวม 
ของประเทศไทย	 สรุปได ้ว ่า	มีหน่วยงานภาครัฐ 
ร้อยละ 49.95 ที่ได้คะแนน ITA ระดับ 85 คะแนนขึ้น
ไป	 	ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี	พ.ศ.	2564	
ที่ก�าหนดให้ต้องมีหน่วยงานร้อยละ	65	ของหน่วยงาน
ภาครัฐได้คะแนน	85	คะแนนข้ึนไปน้ัน	จึงสรุปได้ว่า
ผลคะแนน	 ITA	 ในป ี งบประมาณ	 พ.ศ . 	 2564	 
ดังกล ่าวยั งต�่ ากว ่ าค ่ า เป ้ าหมาย	 อย ่างไรก็ตาม	 
หน่วยงานภาครัฐโดยส่วนใหญ่สามารถท�าคะแนน	 ITA	
ในภาพรวมสูงขึ้นกว ่าการประเมินในรอบ	 4	 ป  ี

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR11G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ร ้อยละ	 80	 ของหน ่ วยงานภาครั ฐ ได ้คะแนน	 
85	คะแนนขึ้นไป

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

ที่ผ่านมา	ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า	หน่วยงานภาครัฐได้เกิด
ความตระหนักในการบริหารงานและก�ากับดูแล 
การด�าเนินงานให ้ มีคุณธรรมและให ้ความส�าคัญ 
กับความโปร่งใสขององค์กรเพ่ิมมากขึ้น	 โดยเฉพาะ
อย ่างยิ่ งความตื่นตัวในแง ่ของการจัดการข ้อมูล
ข ่าวสารอย ่างเป ็นระบบเพ่ือเตรียมความพร ้อม 
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

ภาพแสดงผลคะแนน ITA ภาพรวมระดับประเทศ 
ปี พ.ศ. 2561 - 2564

ที่มา:	ปรับจากข้อมูลระบบ	ITAS	ส�านักงาน	ป.ป.ช.
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายในปี	 พ.ศ.	2564	ที่ก�าหนดให้ร้อยละ	65	ของหน่วยงาน
ภาครัฐมีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	and	
Transparency	Assessment:	 ITA)	 	 85	คะแนนขึ้นไปน้ัน	การบรรลุค่าเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยรูปแบบ 
การท�างานที่ส�าคัญหลายประการ	 โดยเฉพาะการด�าเนินกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	 (Big	Rock)	 	ทั้งนี้	 กิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว	 เน้นการด�าเนินงานตามเป้าหมายย่อย	
(M i le s tone 	 : 	 MS ) 	 ที่ มี ข้ั นตอนและวิ ธี ก าร เพื่ อ ให ้ บรรลุ เป ้ าหมายของกิ จกรรมตามช ่ ว ง เ วลา 
ที่แผนการปฏิรูปประเทศก�าหนดไว้		
	 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส ่งผลให ้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต ่อประชาชนอย ่างมีนัยส�าคัญ	 (Big	 Rock) 
ที่มีส่วนสนับสนุนค่าเป้าหมายด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity 
and	Transparency	Assessment:	 ITA)	ปี	พ.ศ.	2564	นั้น	ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิรูปประเทศ	4	 กิจกรรม	 
มีผลการด�าเนินการท่ีส�าคัญ	ดังนี้	
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต	มีผลการด�าเนินการโดยสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 ท�างานร่วมกับคณะท�างานฯ	 และผู้แทนองค์กรชุมชนระดับต�าบล	 
โดยมีพื้นที่ เป ้าหมายการด�าเนินการ	 5	 จังหวัด	 25	 ต�าบล	 เพ่ือสร ้างการมีส ่วนร ่วมของภาคประชาชน 
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ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่	 มีการออกแบบและจัดท�าคู ่มือการขับเคล่ือนการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต	 การสร้างธรรมนูญต�าบลหรือข้อตกลงในการท�างานร่วมกัน	 
พัฒนาเคร่ืองมือและช ่องทางในการสื่อสาร	 รวมทั้งการสร ้างช ่องทางการร ้องเรียนแจ ้งเบาะแสทั้งใน 
ระดับจังหวัด	และต�าบล
 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ	 ในการด�าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน	 โดยส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ร่วมกับส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 กระทรวงการคลัง	 กระทรวงพาณิชย์	 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ด�าเนินการผ่านโครงการเผยแพร่องค์ความรู้
และการบังคับใช้กฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมายและรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฎหมาย	 
รวมถึงการมีระบบติดตาม	 ตรวจสอบหรือแจ้งความคืบหน้าในการด�าเนินงานให้ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องทราบ	 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก	 รวมถึงก�าหนดให้มีผู ้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเพื่อรับเรื่องร้องเรียน 
ในกรณีที่มีผู้เก่ียวข้องได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องจากความล่าช้าในการด�าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
 การพัฒนาระบบราชการไทยให ้โปร ่งใส ไร ้ผลประโยชน ์ 	 มีผลการด�าเนินการ	 สรุปได ้ดังนี้	 
(1) การขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูป เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”	ปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2564	ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	(ศปท.)	ของหน่วยงานภาครัฐ	39	หน่วยงาน	
ในการด�าเนินการดังกล่าว	 (2) การขับเคลื่อนการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ
บัญญัติ และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม  
โดยส�านักงาน	ป.ป.ช.	 ได้ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล	และวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อจัดท�ารายงานการพิจารณา
ศึกษา	 และยกร ่างพระราชบัญญัติว ่าด ้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว ่างผลประโยชน์ส ่วนบุคคล 
และผลประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	 ...	 ซึ่งมีการวางกรอบการด�าเนินการจัดท�ากฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม	 (3) การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการตรวจสอบการร�่ารวยผิดปกติ	และ	 (4) การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบ 
และร�่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญา 
ต่อผู้กระท�าผิด โดย	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	และส�านักงาน	ป.ป.ช.	จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์
หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร�่ารวยผิดปกติ	 ไปยังส�านักงาน	ป.ป.ท.	 เพื่อท�า 
การศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลท่ีได ้รับ	 รวมทั้งจัดท�าข ้อมูลเพื่อแจ ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให ้ด�าเนินการ 
ในส่วนที่เก่ียวข้อง
   การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่	 มีผล 
การด�าเนินการที่ส� า คัญเกี่ยวกับการก�าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต ่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่	 โดยส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 และหน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้อง	 ก�าหนดเกณฑ์ 
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบ	 ติดตาม	ก�ากับ	 เรียบร้อยแล้ว	 
รวมทั้งส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้ด�าเนินการจัดท�าร ่างคู ่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่	 ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ	 ได้เห็นชอบกับคู ่มือฯ	 ดังกล่าวแล้ว	 
และส�านักงาน	ป.ป.ท.	 ได้แจ้ง	 “คู ่มือฯ	 ไปยังส่วนราชการ	 เพื่อให้ส่วนราชการท�าการประเมินความเสี่ยง 
และแผนบริหารความเสี่ยง	 ประกอบการจัดท�าค�าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 2566	 
แล้วเม่ือเดือนตุลาคม	2564
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น	 ได้แก่	
(1) สถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้การด�าเนินกิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมิน	 ITA	 มีความล่าช้ากว่าก�าหนดการเดิม	 ซึ่งส่งผลต่อระดับคะแนน	 ITA		 
(2) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐบางส่วนยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเก่ียวกับแนวปฏิบัติการขอใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ	ซึ่งอาจน�าไปสู่ปัญหาการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในทางมิชอบได้	รวมทั้งระเบียบ
การใช้งบประมาณภายใต้กองทุน	 ป.ป.ช.	 มีระเบียบการใช้จ ่ายงบประมาณเฉพาะตามที่กองทุนก�าหนด	 
ซึ่งไม่เอ้ือต่อการด�าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน	 ขาดความยืดหยุ ่นตามบริบท 
สภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนท่ี	ประกอบกับระยะเวลาในการด�าเนินงานที่จ�ากัด	ส่งผลให้การสร้างความเข้าใจ
การใช้ระเบียบค่าใช้จ่ายงบประมาณและการด�าเนินงานยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร  
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดการ
ประเมิน ITA	(อปท.	7,850	แห่ง	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	80.63	คะแนน)	อันเป็นผลมาจากความไม่เข้าใจความหมาย 
ของประเด็นการประเมินและตัวชี้ วัดของการประเมินอย่างถ ่องแท้	 รวมทั้งมีข ้อจ�ากัดด ้านปริมาณงาน 
และงบประมาณการด�าเนินงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณงานที่มีจ�านวนมากและขาดแคลนงบประมาณ 
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซ่ึงส่งผลท�าให้องค์กรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประเมิน	 ITA	 
ได้อย่างเต็มที่	

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	 จากผลคะแนน	 ITA	รายตัวชี้วัดสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการอย่างถูกต้อง	 จากการที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐยังไม่ทราบถึงแนวปฏิบัติและวิธีการขอใช้
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง	ตลอดจนปัญหาการเรียกรับสินบนเพ่ือแลกกับการเข้ารับบริการจากภาครัฐ	
ไม่ว่าจะเป็นการขออนุมัติ	 การขออนุญาต	หรือการให้บริการต่าง	ๆ	ดังน้ัน	หน่วยงานภาครัฐจะต้องด�าเนินการ
แก้ไขให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของส่วนรวม	 
เ พ่ือปรับพฤติกรรมของเจ ้ าหน ้ า ท่ีของ รัฐ เพื่ อป ้องกันป ัญหาเกี่ ยว กับการใช ้ทรัพย ์สินของราชการ 
และปัญหาการเรียกรับสินบน	ควรส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้องค์กรกลุ่มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางและตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)		เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด	 ITA	ที่น�าไปสู่การยกระดับ 
ผลคะแนน	 ITA	 ระดับองค์กรท่ีเพ่ิมสูงข้ึน	 และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี	 พ.ศ.	 2565	 ที่ก�าหนดให้ 
ร้อยละ	80	ของหน่วยงานภาครัฐได้คะแนน	ITA	ที่ระดับ		85	คะแนนขึ้นไป
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