
“ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม ปลูกฝังจิตส�านึก 

ของคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติหน้าที่และการด�าเนินชีวิต ”

แผนการปฏรูิปประเทศ 
ดา้นการปอ้งกนัและปราบปราม 
การทจุริตและประพฤตมิชิอบ11
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การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในวงกว ้าง ท�าให ้ประเทศต ้องสูญเสียงบประมาณ
ไปเป ็นจ�านวนมาก และส ่งผลให ้ เกิดป ัญหาความ 
เหลื่อมล�้าในสังคมที่สูงขึ้น งบประมาณของรัฐบาลที่
สามารถน�าไปพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ กลบัถกูเบยีดบงั
และเบียดเบียนจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีรากเหง้าของปัญหาจากคน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แม้จะมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ แต่ยังขาดการบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง อีกทั้งการทุจริตได้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จากเดิมท่ีเน ้นการทุจริตทางตรงเปลี่ยน
รูปแบบมาสู่การทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีการแก้กฎหมาย 
กฎระเบียบหรือก�าหนดนโยบาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวกพ้องมากยิง่ขึน้ การใช้อ�านาจเอือ้ประโยชน์
การท�าลายกลไกการตรวจสอบ เป ็นต ้น ส ่งผลให ้
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอ่อนแอ
และขาดประสิทธิภาพ
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได ้มี 
การด�าเนินการในหลายรูปแบบต้ังแต่อดีตผ่านกลไก 
ต่าง ๆ แต่ปัญหาการทุจริตกลับเพ่ิมข้ึนและแพร่ขยาย
เป็นวงกว้าง ส่งผลให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์การด�าเนิน
งานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบด้านต่าง ๆ ในประเด็นที่ว ่าไม่สามารถน�าตัว 
ผู ้กระท�าผิดมาลงโทษได้ หรือสืบสวนไม่ถึงต้นตอของ 
ผู ้กระท�าผิดอย่างแท้จริง สะท้อนให้เห็นถึงการขาด 
ความเช่ือมัน่ของประชาชนในระบบตดิตาม ตรวจสอบ และ 
ลงโทษของการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของประเทศไทย ส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบบันีไ้ด้ให้ความส�าคญักบัการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมากและได้ก�าหนด 
ไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน ดังนี้
หมวดที ่3 สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 41 
ก�าหนดให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง

ของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ (2) เสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผล
การพิจารณาโดยรวดเร็ว และ (3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ให้รับผิดเนื่องจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�า
ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
ของรัฐ หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 
(10) ก�าหนดให้บุคคลมีหน้าท่ีไม่ร่วมมือหรือสนับสนุน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ หมวดที่ 5 
หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 59 ก�าหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล 
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน 
ของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลบัของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้อง
จัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดย
สะดวก มาตรา 63 ก�าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความรู ้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
และจัดให ้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อป ้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังกล่าวอย่างเข ้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม 
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร ่วมในการรณรงค ์
ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง 
จากรัฐตามกฎหมายบัญญัติ หมวดที่ 6 แนวนโยบาย 
แห่งรัฐ มาตรา 76 ก�าหนดให ้รัฐพึงพัฒนาระบบ 
การบริหารราชการแผ ่นดินท้ังราชการส ่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และงานของรัฐอย่างอ่ืน 
ให ้เป ็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร ่วมมือและช่วยเหลือกัน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
การจัดท�าบริการสาธารณะ และการใช ้จ ่ ายเงิน 
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ  
และปฏิบั ติหน ้าที่อย ่างมีประสิทธิภาพมาตรา  78  
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ก�าหนดให ้รั ฐพึ งส ่ ง เสริมให ้ประชาชนและชุมชน 
มีความรู ้ความเข ้าใจท่ีถูกต ้องเก่ียวกับการปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  การจัดท�า 
บริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
การตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง 
และการ อ่ืน ใดที่ อ าจมี ผลกระทบต ่ อประชาชน 
หรือชุมชน ด้วยเหตุนี้ ตามพระราชบัญญัติแผนและ 
ขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดท�า
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมี 6 เรื่องประเด็นปฏิรูป 
และวัตถุประสงค์รวม ประกอบด้วย

1) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ให้มีการส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบรวมทั้ง ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�า 
ความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ ้มครอง 
ผู้ชี้เบาะแสด้วย
2) ด้านการป้องปราม (1) ให้มีมาตรการควบคุม ก�ากับ 
ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง 
สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบ 
ธรรมาภิบาลและการก�ากับกิจการที่ดีอย ่างแท้จริง 

3) ด้านการป้องปราม (2) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และ
สนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้าน
การทุ จริ ต เพื่ อขจั ดป ัญหาการทุ จริ ตที่ เ ก่ี ยวข ้ อง 
กับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
4) ด ้านการปราบปราม (1) ยกระดับการบังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการ
ทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติมิชอบหรือกระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด
5) ด้านการปราบปราม (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน 
(ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญา 
ให ้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป ็นธรรม เสมอภาค 
โดยเฉพาะมีการจัดท�าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต 
ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน�าทรัพย์สินท่ีเกิดจากการ 
กระท�าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็น 
ของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
6) ด ้านการบริหารจัดการ ให ้มีกลไกที่ เหมาะสม 
ในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และ 
การขั บ เคลื่ อนนโยบายและยุทธศาสตร ์ เพื่ อ ให ้
ประเทศไทยปลอดทุจริตตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด ้ านการป ้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ 
ประพฤติมิชอบ
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
ในการผลักดันให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก เพื่อให้เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบบรรลุผล มีความท้าทายที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาครัฐจะต้องสนับสนุนและคุ้มครองประชาชนท่ีร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
ให้มีความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ข่มขู่ และถูกท�าร้าย 

(2) การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สามารถร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจต่อการท�างานและความโปร่งใสของรัฐ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(3) การเปิดเผยข้อมูลของรัฐ (Open Government Partnership) ส่งเสริมความโปร่งใสของรัฐ ผ่านระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มโดยให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

(4) การยกระดับอ�านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคล่องตัวในการท�างานเพื่อรณรงค์ ปลูกฝัง จริยธรรมในการปฏิบัติงานของภาครัฐ
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1102
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การป้องปราม (1)
ได้มีการด�าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายโดยการมีมาตรการควบคุม ก�ากับ ติดตาม การบริหารจัดการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก�ากับกิจการท่ีดีอย่างแท้จริง โดยได้ด�าเนิน
โครงการ การปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน มีหน้าที่และอ�านาจในการเสนอแนะต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ทุกองค์กร

1103
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 การป้องปราม (2)
การด�าเนินการที่ผ่านมาได้มีการผลักดันการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้
โดยได้ด�าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล

1104
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปราบปราม (1)
ที่ผ่านมาได้มีการยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมีมาตรการทางกฎหมาย
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีกฎหมายว่าด้วย 
วินัยผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและบุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลาการ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

1105
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 การปราบปราม (2)
การด�าเนินการที่ผ่านมามุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยด�าเนนิการ
พฒันาระบบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ให้มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมคีวามน่าเชือ่ถอืเพื่อลดการใช้เงนิสด 
และภาครัฐสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินตราทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและเฝ้าระวัง
การด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายที่ก�าหนดไว้มีลักษณะการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ผ่านจัดการก�าหนดมาตรการ 
และกลไกในการให้ความรู้ประชาชน ในการเสริมสมรรถนะในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และจัดการอบรม 
เครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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11041103 11051102 11061101

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การบริหารจัดการ
ได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายโดยมีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ผ ่านการการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้
เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในการปราบปรามการทุจริต
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1101

การป้องกันและเฝ้าระวัง

         
      เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 

จากสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย ได้หยั่งรากลึกในสังคมไทยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
ในปี 2562 สถานการณ์การคอร์รัปชันในประเทศไทยจากผลการประเมินขององค์กรโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International TI) ปรากฏว่า ประเทศไทยมีดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index – CPI) อยู่ท่ี 36 คะแนน เท่ากับ ปี 2561 อันดับปรับตัวลดลง 
จากอันดับที่ 99 เป็นอันดับที่ 101 และในกลุ่มประเทศอาเซียนถูกปรับจากอันดับท่ี 5 มาเป็น 
อันดับที่ 6 ในปี 2561 และปี 2562 ตามล�าดับ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในประเด็นปฏิรูปการป้องกันและเฝ้าระวังได้มีการด�าเนินการฝึกอบรม 
เจ้าพนักงานของรัฐและพัฒนาศักยภาพแกนน�าเครือข่ายภาคประชาสังคมและให้ความรู ้ 
แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้ภาคประชาชนในพื้นที่ 
ต่าง ๆ รังเกียจการทุจริต มีบทบาทให้ป้องกันและเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบ เพื่อให้การปฏิบัตินโยบายของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
แก่ประชาชนทุกช่วงวยัให้รงัเกยีจการทจุรติประพฤตมิชิอบ การมส่ีวนร่วมของประชาชนในทกุภาคส่วน 
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการสร้างช่องทางร้องเรียน 
และแจ้งเบาะแสให้เพิ่มมากข้ึน 

ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะต่อไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันกฎหมายในการรองรับ 
การรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก�าหนดบทบาทของรัฐ 
ให้เป็นผู้สนับสนุนและอ�านวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมตัวเพื่อต่อต้านขับไล ่
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมืองท่ีกระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ และการสร้างทัศนคติ 
ความรู ้และปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม แก่เยาวชนในสถานศกึษาทุกระดับและสร้างการตระหนักรู้ 

ที่มา : สรุปข้อมูลจาก Transparency International
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คะแนน
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ตั้งแต่ปี 2538

- 2562
อันดับในระดับโลก
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

 

ขอให้เปลี่ยน กราฟ เป็นภาพตามด้านล่าง
ครับ 

ที่มา : สรุปข้อมูลจาก Transparency International 

 

ใ ห ้ รั ง เ กี ย จ แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง โ ท ษ ภั ย 
ของการทุจริตคอร ์รัปชันต ่อประเทศชาติ 
รวมถึงจัดวางระบบสื่อสาธารณะเพื่อเป ิด 
รับแจ้งเบาะแสจากบุคคลทั่วไป และมีมาตรการ
คุ ้มครอง ปกป้อง และรักษาความลับของ 
ผู ้ แ จ ้ ง เ บ าะแส เพื่อให้ผู ้แจ้งเบาะแสมั่นใจ 
ในความปลอดภัยของตนและครอบครัว
ปราศจากการคุ กคามของผู ้ ทุ จ ริ ตและ 
ผู ้ มีอิทธิพลในพื้นท่ี

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ตั้งแต่ปี 2538 - 2562
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ด้านการป้องปราม (1)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเด็นปฏิรูปเพื่อการป้องปราม
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ให ้ด�า เนินการภายใต ้กรอบธรรมาภิบาลนั้นมีการ 
ด� า เนินการของส ่วนราชการเพื่ อบรรลุ เป ้ าหมาย 
ที่ก�าหนดไว ้  อาทิ กิจกรรมการบริหารงานภาครัฐ 
ที่ ต ้ อ งมี ก า รก� าหนด คุณสมบั ติ ป ระจ� า ต� า แหน ่ ง 
ซึ่ งด� า เนินการตามแผนงานประจ� า  ไตรมาสที่  1 
ปีงบประมาณ 2562 โดยได้น�าเสนอ (ร่าง) ระเบียบ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว ่าด ้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลาง

ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยมีแนวโน้มส่งผลกระทบที่รุนแรงและมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น 
ตามสถานการณ์และบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
ซึ่งจัดว่าเป็นปัญหาการทุจริตในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างการทุจริตเชิงนโยบาย 
เช่น การแก้กฎหมาย ระเบียบ หรือก�าหนดนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 
โดยท�าลายกลไกกระบวนการตรวจสอบและนโยบายในเวลาเดียวกัน ซ่ึงปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุ
จากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ กลไกภาครัฐยังไม ่สามารถปฏิบัติงานภายใต ้กรอบธรรมาภิบาล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก�าหนดให ้
รัฐมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเด็นปฏิรูปเพื่อการป้องปรามการบริหารจัดการ 
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ด�าเนินการภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ควรได้รับการผลักดัน

บริหารงานบุคคล พิจารณาเห็นชอบ และประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ก�าหนดจัดการประชุม
ชี้แจงท�าความเข้าใจกับข้าราชการของ ส�านักงาน ป.ป.ช. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ 
กิจกรรมการปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน มหีน้าท่ีและอ�านาจในการเสนอแนะต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ 
ทุกองค์กร โดยผลการด�าเนินงานที่แล้วเสร็จ คือได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2562 
รวมทั้งกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ท่ีส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�าหนด
ให้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งหากไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ร้อยละ 80 หัวหน้าส่วนราชการ 
อาจได้รับการพิจารณาย้ายออกจากต�าแหน่ง  โดยผลการด�าเนินการที่แล้วเสร็จ คือ ส�านักงานปลัด
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ส�านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
(การประเมิน ITA) ด้วยการจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัด เพ่ือส่งเสริมการมีส ่วนร่วมในการประเมิน 
ทั้งนี้ ผลการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ 2562  ของส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี อยู่ในระดับ 86.74 
คะแนน และผลการประเมนิ ITA  ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ของหน่วยภาครฐัในภาพรวมอยู่ที่ระดับ 66.74

ที่มา: ส�านักงาน ป.ป.ช.

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว มีประเด็น
ท ้าทายที่ส� าคัญที่ควรเร ่ งผลักดันมากยิ่ ง ข้ึน อาท ิ
การเร่งรัดการด�าเนินการตามหลักการเปิดเผยข้อมูล 
ตามแนวทางเดียวกันของภาคีสมาชิกความร่วมมือ 
เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
ให้อ�านาจภาคประชาชนในการต่อต้านการทจุรติ และน�า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท�างานของภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ 
เป ิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อให ้
สามารถสืบค้นและน�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนด 

กลไกป้องกัน ตรวจสอบที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติ มิชอบในหน ่ วยงานของรั ฐอย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ดังนั้นการด�าเนินงานในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐ 
ควรเร่งผลักดันการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ และพัฒนา
ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมลู และตรวจสอบการท�างานของภาครฐั ได้สร้างกลไก 
การป้องกัน ตรวจสอบ และลงโทษต่อผู้กระท�าการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่ เข ้มงวด เด็ดขาด เป ็นธรรม 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐมีความถูกต ้อง 
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
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ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อ 
การพัฒนาประเทศ อาทิ การแข่งขันทางการค้าจากการเปิดการค้าเสรี การพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยโีดยภาคเอกชนและภาครัฐ เป็นต้น ดังนั้น ภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อ
รองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อส่งมอบ
บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพให ้แก ่ประชาชน รวมทั้ งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเป็นช่อง
ทางการสื่อสารส�าหรับประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ 
และร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ด�าเนินการโดยภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 59 ที่ก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล 
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ
หรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
หรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเด็นปฏิรูปเพ่ือการป้องปราม
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ได้ด�าเนินการ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ ควบคู่กับสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้าร่วม
ปฏิบัติการต ่อต ้านการทุจริตนั้น มีการด�าเนินการ 
ของส่วนราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ อาทิ 
กิจกรรมการสนับสนุนให ้ภาคเอกชนที่ต ้องการรับ
สัมปทานและเป็นคู่สัญญากับภาครัฐหรือติดต่อใช้บริการ
จากภาครัฐ มีความรู ้ความเข้าใจถึงอันตรายของการ 
ให้สินบนหรือสนับสนุนให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  โดยมี  4  หน ่วยงานหลัก  (ส� านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงการคลัง องค์กรต่อต้าน
คอรัปชั่น (ACT) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมด�าเนินโครงการ 
บูรณาการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในกิจกรรมย่อยข้อท่ี 2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้แนวปฏิบัติที่ดี ของคู่ค้ารัฐวิสาหกิจที่มี 
ความโดดเด่นด้านนโยบายต่อต้านการทุจริต  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการพัฒนาระบบการเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดการใช้
เงินสด และภาครัฐสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินตราทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ 
อย่างมีประสิทธิผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
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และตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการช�าระเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม 
การตรวจสอบได้ รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว 
ความคล่องตัวของการหมุนเวียนเงินในระบบ และเป็น
ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

การผลักดันประเด็นปฏิรูปเพื่อการป้องปรามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 
ควบคู ่กับสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้าร่วมปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต ยังมีความท้าทายท่ีส�าคัญซ่ึงควรเร่ง
ผลักดันมากยิ่งข้ึน อาทิ การเร่งรัดให้มีการพัฒนาและ 

ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นกลไกในการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ส่งและตอบเรื่องร้องเรียน 
รวมทั้งประเมินความพึงพอใจและแสดงความโปร่งใส 
ของการให้บริการของหน่วยงานรัฐซ่ึงประชาชนสามารถ
สะท้อนความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานภาครัฐได้
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่เสนอโดยกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  อาทิ โครงการ Citizen 
Feedback โครงการตามกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร หรอื ICT 2020 (พ.ศ. 2554 – 
2563)  เป ็นต ้น  ซ่ึ ง โครงการ เหล ่ านี้  ควรได ้ รับ 
การพิจารณาให้เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือเร่งด�าเนินการ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
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ด้านการปราบปราม (1)
1104

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้มี
กลไกป้องกัน ปราบปราม และขจัด
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได ้แก ่ 
มาตรา 98 ได ้บัญญัติหลักเกณฑ์
คุณสมบัติ ลั กษณะต ้องห ้ ามของ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรให้เข้มงวดมากข้ึน เช่น ต้องไม่เคย 
ต้องค�าพิพากษาฐานทุจริต กระท�า
ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรอืต่อต�าแหน่งหน้าท่ีในความยตุธิรรม 
หรือกระท�าความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�า
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
หรือเคยพ้นต�าแหน่งเพราะฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และมาตรา 160 บัญญัต ิ
ให้ผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามใกล้เคียงกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

ท่ีผ่านมาเน่ืองจากการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจ�านวนมาก ดังจะเห็นได้จาก มีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นสู่ศาล
หรือกระบวนการไต ่สวนมากขึ้น ประเทศไทยจึงได ้มีความพยายามในการพัฒนาระบบ 
เพื่อลดจ�านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ กวดขันวินัยให้มีประสิทธิผล 
ในทางปฏิบัติ เพื่อความรวดเร็ว เด็ดขาดและเป็นธรรม โดยหากมีการร้องขอความเป็นธรรม 
ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดและแจ้งให้ผู ้ร ้องทราบทันที เช่น การมีประกาศ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2562 นอกจากน้ี ยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบและนโยบายเพ่ือสนับสนุนมาตรการปราบปรามและแก้ป ัญหาการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบให้เป็นแนวทางปฏิบัติในเชิงรุกเพื่อต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ได้ก�าหนดเป้าหมายการทุจริตให้น้อยลง โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปราบปรามการทุจริต 
สร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามเพื่อยับยั้งการทุจริต และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อลดปัญหาการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เชิงสร้างสรรค ์

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 
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ของบุคลากรในการปราบปรามการทุจริตและปรับปรุง
กระบวนงานปราบปรามการทุ จ ริ ตที่ มี อ ยู ่ แ ล ้ ว 
ให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ในอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
สร้างแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้ทันต่อการทุจริต สร้างมาตรฐานในการปราบปราม 
การทุจริตร่วมกันให้มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตให้หลากหลายและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน

ประ เทศ ไทยมี ค ว ามพร ้ อมและ ให ้ ค ว ามส� า คัญ 
กับการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูป แต่ยังมี
ประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งผลักดัน ได้แก่ ประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช ้กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบาย 
เพื่อสนับสนุนมาตรการในการปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบให ้ เป ็นแนวทางปฏิบั ติ เชิ งรุก 
เพื่อต่อต้านการทุจริตได้อย่างแท้จริง การน�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต การขยายเครือข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการและการปราบปรามการทุจริต
ร่วมกับภาคีและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ตลอดจนพัฒนา เ กณฑ ์ ก า รป ระ เ มิ น สม ร รถนะ 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะต�าแหน่ง 
ผู้บริหาร และการประเมินระดับความส�าเร็จในการบังคับ
ใช้การด�าเนินการทางจริยธรรมและวินัย และเกณฑ์ 
การวัดประสิทธิภาพของการรับเรื่องร ้องเรียนและ 
การแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
ดังนั้น หน่วยงานของรัฐควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ขีดความสามารถของนิติกรให ้สามารถด�าเนินการ 
ในระบบไต่สวนอย่างเป ็นมืออาชีพ เป ็นกลางและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือมีหน้าที่

ในการด�าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
หรือมาตรการทางกฎหมายกับเจ ้าหน ้าที่ ในสังกัด 
ที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ 
กระท�าการทุจริตอย่างเข้มงวด หรือเมื่อข้าราชการ
ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม หรือกระท�า 
การผิดวินัย นอกจากนี้ ควรมุ่งบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย 
ความผิดจากการกระท�าโดยเจตนาของเจ้าพนักงาน 
ของรัฐที่ทุจริตต ่อหน้าที่  หรือใช ้อ�านาจโดยมิชอบ 
เช ่น กฎหมายว่าด ้วยการขัดกันระหว่างประโยชน ์
ส่วนบุคคลและส่วนรวม กฎหมายว่าด้วยการยักยอก 
การเบียดบังหรือการยักยอกถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้า
พนักงานของรัฐ และกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบและใช ้อิทธิพลเพื่อให ้ได ้มาซึ่งประโยชน ์
อันมิชอบ เป ็นต ้น และควรจัดกิจกรรมการผนึก 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบ
ของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยลดการกระท�าผิดทางวินัยด้วยการเฝ้าระวังจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาให้มีกลไกรองรับการรวมตัว
ของภาคประชาชน ผลักดันให ้มีการก�าหนดกลไก
มาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนในการคัดกรองหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีละเลย ละเว ้น 
รู้เห็นเป็นใจ หรือมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริต
และประพฤติมิชอบด้วย
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 1105

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ได้ก�าหนดให้รัฐพึง 
จัดให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นหลกัในการก�าหนดประมวลจรยิธรรม 
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
และมติคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) ก�ากับดูแลให้หน่วยงานผู ้รับผิดชอบด�าเนินการตามบัญชีให้เรียบร้อย 
และทันเวลาตามท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนด ซึ่งส�านักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ามาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ มาตรา 76 
วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ 
และราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 เมษายน 2562 ประกาศให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ให้มีอ�านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีที่มีกฎหมายก�าหนดให้อยู่ในอ�านาจของ 
ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบเพือ่ให้การอ�านวยความยตุธิรรมในคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
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ที่ผ่านมา สังคมไทยปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายในกระบวนการยุติ ธ รรมในทุกขั้ นตอน 
ตั้ ง แต ่ ขั้ น ไต ่ ส วน  ชี้ มู ล  ฟ ้ อ งศาลและพิพากษา 
ทั้งใน คดีแพ่งและอาญาให้ด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นธรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านการสอบสวนได้
ก�าหนดมาตรการหรือแนวทางในการด�าเนินการกรณี
ประพฤติมิชอบกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังเช่น 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ในภาครฐั (ส�านกังาน ป.ป.ท.) ได้ด�าเนินมาตรการทางวินัย 
ในการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท�า
การทุจริต นอกจากน้ี ส�านักงาน ป.ป.ท. ยังได้จัดท�า
มาตรการสืบสวนข้อเท็จจริงตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
ไว้ในแผนปฏิรูปฯ และอยู่ระหว่างการจัดท�ากฎหมาย 
วิธีการด�าเนินการด้านวินัยของเจ ้าพนักงานของรัฐ 
และโครงการจัดท�าคู่มือหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าที่และ
อ� านาจเ ก่ียวข ้องกับการป ้องกันและปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขณะที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.) อยู ่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงาน
บริหารคดี พัฒนาโครงข่ายฐานข้อมูลเกี่ยวกับคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงาน และประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�าสรุปผลคดีและ 
ข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งอยู ่ระหว่างการพิจารณาตรากฎหมายก�าหนด
เงือ่นไขในการประกนัตวัผูต้้องหาคดทีจุริตประพฤตมิิชอบ 
ให ้ ถู กควบคุมตั ว ในสถานที่ ที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง 
การก�าหนดมาตรการป้องกันผู ้ถูกกล่าวหาหลบหนี 
และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ส�านักงาน ป.ป.ง.) อยู่ระหว่างการจัดท�า
โครงการ เ พ่ือป รับปรุงบทบัญญั ติ  กฎหมายและ 
อนุบัญญัติที่ เกี่ยวข ้องให ้มีความเป ็นเอกภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จากที่กล่าวมาข้างต้น  
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมคีวามพยายามในการปรับปรงุ
ประสิทธภิาพการบังคับใช้กฎหมาย จัดท�าและบูรณาการ
ฐ า น ข ้ อ มู ล ค ดี ทุ จ ริ ต  ต ล อ ด จ น เ ร ่ ง รั ด ติ ด ต า ม 
การน�าทรัพย ์สินที่ เกิดจากการกระท�าผิดทั้งในและ 
ต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติ 
เพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็น 
การปฏิรูปแต่ยังมีประเด็นท้าทายท่ีต้องเร ่งผลักดัน 
ได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในการปราบปรามการทุจริตการสนับสนุนให้มีหน่วยงาน 
รับผิดชอบการอนุวัติการและด�าเนินการตามท่ีก�าหนดไว้ 
ในกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี ได้อย่างครบถ้วน 
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การบริหารจัดการ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ทั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือประเทศก�าลังพัฒนา และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เพื่อรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องพัฒนากลไกการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต เพื่อระงับและสกัดกั้นไม่ให้การทุจริตมีโอกาสเกิดขึ้น และเสริมสร้าง 
การบริหารจัดการภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังและพัฒนาข้าราชการหรือ 
เจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปราม
และการปฏิบัติงานของภาครัฐ สนับสนุนให้กลไกการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ข้ันตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจ
และปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางให้องค์กรและกระบวนการตรวจสอบภายใน
องค์กรมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสามารถน�าผล 
การตรวจสอบไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและลงโทษผู้กระท�าผิดได้อย่างแท้จริง 
และสร้างกลไกที่กระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนราชการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต มีนโยบายและแนวทางในการควบคุม ก�ากับ ตรวจสอบ และลงโทษ 
ผู้กระท�าผิดอย่างจริงจัง ไม่เปิดโอกาสให้การทุจริตขยายผลในวงกว้าง
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ในช่วงเวลาทีผ่่านมาในประเดน็ปฏิรปูด้านการบรหิารจดัการ 
อยู ่ระหว่างการด�าเนินการปรับปรุงกลไกที่เหมาะสม 
ในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส ่วน โดยม ี
คณะกรรมการประสานนโยบายระดับสูง ซึ่งประกอบ
ด ้วยผู ้น�าฝ ่ายบริหาร ผู ้น�าฝ ่ายองค ์กรที่ท�าหน ้า ท่ี 
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐและผู ้น�าภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่ เ ก่ียวข ้องการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร ์ และแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ส�านักงาน 
คณะกรรมการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ก�าลังด�าเนินการปรับปรุง
กลไกประสานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
ในฝ่ายบริหาร และปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปรับปรุง
โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ รวมถึงการสร้างเอกภาพ

และประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) อีกทั้ง
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติอยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัต้ังสถาบนัการสร้างเสรมิ 
สมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(Anti-Corruption Capacity Building Institute) เพื่อท�า
หน้าท่ีเฝ้าระวังและก�ากับติดตามการปฏิบัติงานของ 
ภาครัฐท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเผยแพร ่
องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา และจัดท�าข้อเสนอแนะ 
แนวทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้มี 
การปฏิบั ติ ให ้ เป ็นไปตามสนธิ สัญญา อนุสัญญาฯ 
และข้อตกลงระหว่างประเทศในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าวยังมีประเด็นท้าทาย 
ที่ส�าคัญที่ควรเร่งผลักดันมากย่ิงขึ้น อาทิ การแต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนินการตามอนุสัญญาฯ ว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต และให้หน่วยงานตามกระบวนการยุติธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ในอนุสัญญาฯ ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันก�าหนดกลไกประสาน 
การขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริต โดยมีผู้แทนฝ่ายตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐและ 
ผู้แทนหน่วยงานในฝ่ายบริหารท่ีบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Clearing House) รวมถึง
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ 
และกฎหมายจัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การด�าเนินงานประสาน 
ทางโครงสร ้างและนโยบาย เกิดการบูรณาการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างเข้มแข็ง เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล มีความเข้าใจและการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกันตามข้อก�าหนดในอนุสัญญาฯ
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