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21การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยพิจำรณำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
หรือดัชนีภำพลักษณ์กำรคอร ์รัปชันของ
ประเทศไทย ซ่ึงจัดอันดับโดยองค์กรเพ่ือ
ควำมโปร่งใสนำนำชำติ (TI) ประเทศไทย 
มีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตในปี 2562 
อยู่ที่ 36 คะแนน คงที่เท่ำกับในปี 2561 ทั้งนี้ 
ในกำรจัดอันดับปรับลดลงจำกอันดับที่ 99 
เป็นอันดับที่ 101 จำกทั้งหมด 180 ประเทศ 
และในกลุ ่มประเทศอำเซียนไทยได้อันดับ
ลดลงจำกอนัดบัที ่5 ในปี 2561 เป็นอนัดบัที ่6 
ในปี 2562 ข้อมูลสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแสดง
ให้เห็นถงึแนวโน้มของปัญหำกำรทจุรติและคอร์รปัชนัในประเทศทีย่งัไม่ลดลง ซึง่อำจส่งผลให้ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ตั้งไว้ที่อันดับที่ 1 ใน 54 หรือได้คะแนนไม่ต�่ำกว่ำ 50 คะแนนไว้ภำยในปี 2565 
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คะแนน
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ต้ังแต่ปี 2538

- 2562 อันดับในระดับโลก
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

 1 

 2 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ4 

ท างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล5 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ6 

บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น และสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุก7 

รูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริต8 

และประพฤติมิชอบ   9 

 10 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 11 

 12 

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน13 

ของประเทศไทย ซ่ึงจัดอันดับโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 14 

2562 อยู่ที่ 36 คะแนน คงที่เท่ากับในปี 2561 ทั้งน้ี 15 

ในการจัดอันดับปรับลดลงจากอันดับที่  99 เป็น16 

อันดับที่ 101 จากทั้งหมด 180 ประเทศ และในกลุ่ม17 

ประเทศอาเซียนไทยได้อันดับลดลงจากอันดับที่ 5 ใน18 

ปี  2561  เป็ น อั น ดั บ ที่  6 ใน ปี  2562  ข้ อ มู ล19 

สถานการณ์ ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ20 

ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันในประเทศที่ยังไม่21 

ลดลงซ่ึงส่งผลให้อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตาม22 

ที่ต้ังไว้ที่อันดับที่ 1 ใน 54 หรือได้คะแนนไม่23 

ต่ ากว่า 50 คะแนนไวภ้ายในปี 2565  24 

 25 

 26 

ทั้งน้ี ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) การส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย 27 

นักการเมือง หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝัง28 

21 
แดง 

ที่มา : สรุปข้อมูลจาก Transparency International 
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมกำรท�ำงำนของภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกำรบริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลำกรภำครัฐให้เกิดข้ึน และสร้ำงจิตส�ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนต่ืนตัว ละอำย
ต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้ำหมำยระดับ
ประเด็น คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

“ภาครัฐโปร่งใส  
สังคมไทยปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ”

ที่มำ: สรุปข้มูลจำก Transparency International
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21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) กำรส่งเสริม
กลุ ่มเป้ำหมำย นักกำรเมือง หน่วยงำนภำครัฐ และ
ประชำชน ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังค่ำนิยม วัฒนธรรม
และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริตแก่เยำวชน สนับสนุนภำคี
เครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรเฝ้ำ
ระวังกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ (2) กำรให้
ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้กับ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ตำมที่ก�ำหนดไว้
ในอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ของรัฐและกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ ้ำหน้ำท่ีรัฐ 
(3) กำรพัฒนำกลไกเฉพำะในกำรพิจำรณำคดีกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ และปรับปรุงกฎหมำยและก�ำหนด
พันธกรณีท่ีต้องด�ำเนินกำรระหว่ำงกันกับเครือข่ำยทั้งใน
และต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง 

แผนแม่บทฯ ประเดน็ กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ 
(1) กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้น
กำรปลูกฝังและหล่อหลอมจิตส�ำนึกและพฤติกรรมยึดมั่น
ในควำมซ่ือสัตย์สุจริตผ่ำนหลักสูตรภำคบังคับต้ังแต่
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำและสร้ำงวัฒนธรรมพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนกำรมีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมชิอบของประชำชนทัว่ไป ส่งเสรมิกำรสร้ำง
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนของกลุ่มข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ และยกระดับจริยธรรมของนักกำรเมือง 
รวมถงึกำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี (2) กำรปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเพิ่มประสิทธิภำพ
ของกำรปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ในขั้นตอน
กำรสืบสวน ตรวจสอบเบื้องต้น กำรด�ำเนินกำรทำงคดี 
กำรยึด/อำยัดทรัพย์ของผู้กระท�ำผิด กำรตัดสินลงโทษ
ของผู้กระท�ำผิด ทั้งทำงวินัยและอำญำด้วยควำมรวดเร็ว 
และปรับปรุงกฎหมำย ตรำกฎหมำยเพื่อสนับสนุน
กำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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ประชาชนมวีฒันธรรมและ
พฤตกิรรมซือ่สตัยส์จุรติ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210101

ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบมีต้นเหตุของปัญหำเร่ิมจำก
พฤติกรรมของคน ซึ่ งกำรที่คนไทยทุกช ่วงวัยมีควำมตื่นตัว  
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ต่อต้ำน และตระหนักถึงผลกระทบของ
กำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ จะท�ำให้เกดิกำรหล่อหลอมเป็นวฒันธรรม 
ทำงสงัคมทีด่ ีส่งผลให้ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤตมิชิอบ
ได้ในทีส่ดุ ซึง่กำรท่ีภำครฐัจะแก้ปัญหำดงักล่ำวได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ
นั้นจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำคนให้มีจริยธรรมและจิตส�ำนึกและยึดม่ัน
ในคุณธรรม ผ่ำนกำรปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้ำงพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริตในเด็กและเยำวชน ประชำชนมีค่ำนิยมวัฒนธรรมไม่ยอมรับ
กำรทุจริต ผู ้น�ำหรือผู้บริหำรประเทศกำรท�ำตนเป็นแบบอย่ำงด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรพัฒนำเครือข่ำย
และสนับสนุนกำรมีส ่วนร ่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบและเฝ ้ำระวังกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐ 
ให้มีกำรใช้อ�ำนำจอย่ำงสุจริตและชอบธรรม   

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้นได้พิจำรณำจำก (1) ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์
ประเมิน ITA (2) ร้อยละของเด็กและเยำวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซ่ือสัตย์ และ (3) ร้อยละของประชำชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังนี้กำรประเมิน
สถำนกำรณ์ในกลุ่มเด็ก เยำวชน และประชำชนท่ัวไปมีเพียงกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนแต่ละช่วงวัยในเบื้องต้น
เท่ำนั้น จึงได้เทียบเคียงสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยจำกผลกำรประเมิน ITA ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 พบว่ำ 
ภำพรวมของประเทศไทยมีผลกำรประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 66.73 คะแนน ทั้งนี้ มีจ�ำนวนหน่วยงำนที่มีผลกำรประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไปจำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จ�ำนวน 970 หน่วยงำน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 
ของหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมกำรประเมินท้ังหมด ซึ่งห่ำงจำกเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ที่ก�ำหนดไว้ให้ร้อยละ 80  
ของหน่วยงำนภำครัฐต้องมีผลกำรประเมิน ITA ไม่น้อยกว่ำ 85 คะแนนภำยในปี 2565 และหำกพิจำรณำใน 
รำยละเอียดจำกองค์ประกอบกำรประเมินทั้ง 10 ด้ำน พบว่ำค่ำคะแนนของกำรป้องกันกำรทุจริตอยู่ในระดับต�่ำสุด
เพียง 42.32 คะแนน ซึ่งนับเป็นเรื่องเร ่งด ่วนที่หน่วยงำนเจ ้ำภำพต้องสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐเห็น 
ควำมส�ำคัญและน�ำข้อมูลไปประกอบกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงต้นแบบของกำรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา พระรำชบัญญัติมำตรฐำน
ทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้ประกำศบังคับใช้เมื่อ 
วันที่ 17 เมษำยน 2562 โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ ์
กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
7 ประกำร อันรวมถึงประเด็นเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต  
มีจิตส�ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ด้วย นอกจำกนี้
ตำมมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่23 มกรำคม 2561 เหน็ชอบ 
ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและ
เข ้ ำร ่ วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร ่ ง ใส 
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือ
กำรประเมินตำมท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส�ำนักงำน ป.ป.ช.) 
ก�ำหนดร่วมกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4 
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ร้อยละ

ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
ร้อยละของหน่วยงานที่คะแนนเกิน 85 คะแนนขึ้นไป
ร้อยละของหน่วยงานที่คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน

ที่มา : ส านักงาน ป.ป.ช.

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 

แผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 3 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมีต้นเหตุของปัญหาเริ่มจากพฤติกรรมของคน ซ่ึง4 

การที่คนไทยทุกช่วงวัยมีความต่ืนตัว มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ ต่อต้าน และ5 

ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตประพฤติมิชอบ จะท าให้เกิดการหล่อหลอมเป็น6 

วัฒนธรรมทางสังคมที่ดี ส่งผลให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้7 

ในที่สุด ซ่ึงการที่ภาครัฐจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันจ าเป็นต้องมี8 

การพัฒนาคนให้มีจริยธรรมและจิตส านึกและยึดมั่นในคุณธรรม ผ่านการปลูกฝัง9 

จิตส านึกและสร้างพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริตในเด็กและเยาวชน ประชาชนมีค่านิยม10 

วัฒนธรรมไม่ยอมรับการทุจริต ผู้น าหรือผู้บริหารประเทศการท าตนเป็นแบบอย่าง11 

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต และการพัฒนาเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค12 

ประชาชนในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการด าเนินงานของภาครัฐให้มีการใช้อ านาจอยา่งสุจริตและชอบธรรม 13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้14 

พิจารณาจาก (1) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA 15 

(2) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ16 

ซ่ือสัตย์ และ (3) ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 17 

มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ18 

ชอบ ทั้ งน้ีการประเมินสถานการณ์ ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และ19 

ประชาชนทั่วไปมีเพียงการส ารวจความคิดเห็นประชาชนแต่ละช่วง20 

วัย ในเบื้องต้นเท่าน้ัน จึงได้เทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุ21 

เป้าหมายจากผลโดยการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 22 

พบว่า ภาพรวมของประเทศไทยมีผลการประเมินโดยเฉล่ียอยู่ที่ 23 

66.73 คะแนน ทั้งน้ี มีจ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่าน24 

เกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จ านวน 25 

970 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการ26 

ประเมินทั้งหมด ซ่ึงห่างจากเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ให้27 

ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐต้องมีผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า 28 

85 คะแนนภายในปี 2565 และหากพิจารณาในรายละเอียดจาก29 

210101 
แดง 

ผลการประเมิน ITA 2562 
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เพื่อสนับสนุนระบบกำรประเมินดังกล่ำว รวมไปถึงให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนและน�ำผล
กำรประเมินไปปรับปรุง พัฒนำตนเองด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด และให้หน่วยงำนก�ำกับดูแล
ส่วนรำชกำรพิจำรณำผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนไปประกอบ
กำรประเมนิผล กำรปฏบิติัรำชกำรของหน่วยงำนในขอบเขต
ควำมรับผิดชอบ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวถือว่ำเป็น 
กำรด�ำ เนินกำรในระดับนโยบำยที่ ช ่ วยสนับสนุน 
กลุ ่มเป ้ำหมำย เจ ้ำหน ้ำที่ ในหน ่วยงำนภำครัฐให  ้
มีจิตส�ำนึกแห่งควำมสุจริต มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซ่ือสัตย ์ สุจริต และเป ็นต ้นแบบในกำรปฏิบั ติงำน 
เพื่อประโยชน์ของประชำชนได้อย่ำงชัดเจน

การปฏิบัติหน้าที่

88.72
การใช้งบประมาณ

79.91

การใช้อ�านาจ

82.66

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

78.21

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

79.24
คุณภาพการด�าเนินงาน

79.6

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

77.74

การปรับปรุงการท�างาน

74.72

การเปิดเผยข้อมูล

52.7

การป้องกันการทุจริต

42.34
ผลการประเมิน ITA 2562

ที่มำ: ส�ำนักงำน ป.ป.ช.
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำงวัฒนธรรมให้ประชำชนมีควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีควำมท้ำทำย
ที่ส�ำคัญ คือ กำรสร้ำงวินัยข้ันพื้นฐำนและจิตส�ำนึกที่ดีตั้งแต่ในปฐมวัย รวมทั้งกำรสร้ำงแบบอย่ำงที่ดีของคนและ
หน่วยงำนภำครัฐในสังคม เพื่อให้เกิดกำรส่งเสริมและปลูกฝังค่ำนิยมที่ดี กำรแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่ถูกต้องได้อย่ำงต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนเจ้ำภำพควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้ำหมำยและหน่วยงำน
ภำครัฐเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรปรับฐำนควำมคิดให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม และปลูกฝังค่ำนิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดผลในวงกว้ำง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดภำคี
เครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในภำครัฐมำกขึ้น ผ่ำนโครงกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต อำทิ โครงกำรจิตพอเพียงต้ำนทุจริต (STRONG) โครงกำรหมู่บ้ำน
ช่อสะอำด เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมสถำบันครอบครัวและสถำบันกำรศึกษำให้ปลูกฝังค่ำนิยมควำมซ่ือสัตย์สุจริต
ในกลุ่มเด็กและเยำวชน รวมท้ังกำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนต้ำนทุจริตทั้งในและนอกระบบ เช่น สนับสนุน
โครงกำรพัฒนำและขับเคลื่อนและก�ำกับติดตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู่ระบบกำรศึกษำทุกระดับ โดยพัฒนำ
ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำมต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึก
ที่ดีแก่เยำวชน รวมถึงปรับแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ให้มุ ่งเน้นให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรท�ำงำนที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
และเกิดกำรต่อต้ำนกำรทุจริตขึ้นในระบบรำชกำรไทย 
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คดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำคน 
ในสังคมไทยยังมีพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงหำกคดี
ที่เกี่ยวข้องกับทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ไม่ว่ำจะมีสำเหตุ
มำจำกกระบวนกำรทำงกฎหมำยมีควำมเข้มแข็งมำกข้ึน หรือมี
กำรกระท�ำที่เป็นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง จะส่งผลให้
ประเทศไทยมีกำรปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบมำกขึ้น 
ดังน้ัน กำรพัฒนำระบบเพื่อลดจ�ำนวนคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง กำรมีมำตรกำรหรือระบบแนวทำง 
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำนที่อำจก่อให้
เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปรับระบบงำนและ
โครงสร ้ำงองค ์ กร ท่ี เ อื้ อต ่ อกำรลดกำร ใช ้ ดุ ลยพินิ จ ใน 
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

210102 คดทุีจรติและประพฤติมชิอบลดลง 
เป้าหมาย

2 
 

 1 

สถิติผลการด าเนินการด้านปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แสวงหาข้อเท็จจริงฯ/ตรวจสอบเบ้ืองต้น ไต่สวนข้อเท็จจริง 

ยกมา รับ เสร็จ คงเหลือ ยกมา รับ เสร็จ คงเหลือ 

2557 6,988 3,117 2,483 7,622 1,652 507 152 2,000 

2558 7,622 3,051 1,863 8,810 2,000 504 261 2,243 

2559 8,810 5,382 2,585 11,607 2,243 538 363 2,418 

2560 11,607 4,896 3,933 12,570 2,418 841 406 2,853 

2561 12,570 4,622 3,784 13,408 2,853 533 562 2,824 

2562 13,408 3,285 5,418 11,275 2,824 726 422 3,128 

ที่มา : ส านักบริหารงานกลาง ส านักงาน ป.ป.ช. (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563) 

แผนแม่บทย่อย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่มำ: ส�ำนักบริหำรงำนกลำง ส�ำนักงำน ป.ป.ช. (ข้อมูลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ณ วันที่ 28 มกรำคม 2563)
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้น พิจำรณำจำก (1) จ�ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภำพรวม (2) จ�ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐท่ีถูกชี้มูลเร่ืองวินัย (3) จ�ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 
ที่ถูกชี้มูลว่ำกระท�ำผิด และ (4) จ�ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง  
ซึ่งสำมำรถสะท้อนจำกข้อมูลสถิติกำรแสวงหำและกำรไต่สวนข้อเท็จจริงโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส�ำนักงำน ป.ป.ช.) พบว่ำจ�ำนวนคดีเร่ืองร้องเรียนและกล่ำวหำที่รับมำ 
ด�ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงเบื้องต้น ในปี 2562 มีจ�ำนวนลดลงจำกปี 2561 แต่หำกพิจำรณำแนวโน้มย้อนหลัง 
ในช่วงปี 2557 – 2561 แล้ว พบว่ำยังมีทิศทำงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเรื่องที่มีกำรร้องเรียนสูงสุด คือ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ใช้อ�ำนำจโดยมิชอบ กำรจ่ำยเงินงบประมำณอย่ำงมีนัยแอบแฝง เรื่องรับสินบนและเรื่องบุกรุกป่ำ ตำมล�ำดับ

ดังนั้น จำกสถำนกำรณ์ข้อมูลข้ำงต้น สะท้อนให้เห็นว่ำปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงที่ผ่ำนมำยังคงมี
แนวโน้มเพิ่มมำกข้ึน และส่งผลต่อควำมท้ำทำยอย่ำงมำกในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ให้จ�ำนวนคดีลดลง 
ร้อยละ 10 ภำยในปี 2565 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3     
(พ.ศ.2560-2564) โดยมีเป้ำหมำยเพื่อลดกำรทุจริตให้น้อยลงด้วยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต    
สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ 
ในกำรแก้ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรพัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกร
ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งมีกำรจัดท�ำอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ค.ศ. 2003 ที่ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นภำคี ท�ำให้เกิดกำรปรับปรุงและปรับใช้กระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมแนวทำงท่ีก�ำหนดไว้ในอนุสัญญำฯ โดยเฉพำะ
นโยบำยและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตระหว่ำงองค์กรระหว่ำงประเทศและระดับประเทศ 
กำรสรำ้งแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐ โดยปรับแก้กฎ ระเบียบ วิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงให้ทันต่อกำรทุจริตและสร้ำงมำตรฐำนในกำรด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริตในภำคเอกชน (ให้สินบน) 
ให้มำกขึ้น และกำรพัฒนำและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กรระหวำ่งประเทศ
ให้มำกขึ้น 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตและกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับองค์กรต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศยังไม่เพียงพอต่อกำรรับมือกับพลวัตรูปแบบ
กำรทุจริต โดยเฉพำะกำรทุจริตเชิงนโยบำยที่มักเกิดจำกกำรใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำประโยชน์ส่วนตน 
ท�ำให ้ยังไม ่สำมำรถลดจ�ำนวนคดีทุจริตในระดับนโยบำยตำมเป ้ำหมำยได ้อย ่ำงมี เสถียรภำพ นอกจำกนี ้
ในกำรปรับปรุงประมวลจริยธรรม กฎหมำย กฎระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
และกำรสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งผู้บริหำรระดับสูง และกำรบังคับใช้มำตรกำรและเครื่องมือกำรป้องกัน
กำรทุจริตให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ ต้องอำศัยเวลำในกำรด�ำเนินกำรและให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน อีกทั้งยังมี
ควำมท้ำทำยของกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกัน กำรน�ำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่ำงหน่วยงำน
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรมุ่งให้ควำมส�ำคัญกับ (1) กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ 
ในกำรรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริต โดยเฉพำะคดีทุจริตท่ีมีนัยส�ำคัญ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
ในสงัคม เช่น โครงกำรพฒันำระบบสำรสนเทศพืน้ฐำนเพ่ือเพิม่ศกัยภำพในกำรประมวลข้อมลูตำมกรอบกำรด�ำเนนิกำร
ของภำครัฐ โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์  
ร้องเรียน เป็นต้น (2) พฒันำเครอืข่ำยควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในอนสุญัญำสหประชำชำติว่ำด้วย 
กำรต่อต้ำนกำรทจุรติ ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) เช่น โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่สบืหำและก�ำกบักำรเคลือ่นย้ำยทนุ 
ข้ำมแดน เป็นต้น (3) ปรับปรุงกฎระเบียบวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมทั้งสร้ำงรูปแบบกำรตรวจสอบบัญชีให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์กำรทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐและ 
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมรวดเร็วและถูกต้องยิ่งข้ึน เช่น โครงกำรปรับปรุงกฎระเบียบและกลไก 
เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเชือ่มโยงข้อมลูคดทีจุริตระหว่ำงหน่วยงำนและพัฒนำกระบวนกำรสอบทำนควำมถกูต้อง
ของข้อมูลร่วมกัน โครงกำรพัฒนำกลไกกำรตรวจสอบหรือติดตำมเฝ้ำระวังกำรทุจริตเชิงนโยบำยแบบบูรณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนในทุกขั้นตอน โครงกำรที่ส่งเสริมให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรทุจริตร่วมกับ 
หน่วยงำนรัฐ เป็นต้น (4) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรัฐและกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่รัฐเพื่อให้เกิดกลไก 
กำรตรวจสอบทัง้ระบบและสำมำรถช่วยลดคดกีำรทจุรติและประพฤติมชิอบลงได้

210102
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210201การด�าเนินคดทีจุรติมคีวามรวดเรว็
เป็นธรรม โปร่งใส ไมเ่ลอืกปฏบิตัิ 

เป้าหมาย

กระบวนกำรและกลไกที่เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
ให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จะท�ำให้ผู้กระท�ำควำมผิดได้รับกำรด�ำเนินคดีและ
ลงโทษได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นรูปธรรม น�ำไปสู่สังคมที่เกรงต่อกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ท�ำให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ต่อไป จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องเน้นกำรปรับปรุงกระบวนกำรและ
กลไกที่เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้กำรด�ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภำพ ผ่ำนกำรน�ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกระบวนกำรท�ำงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เทียบเท่ำ
มำตรฐำนสำกล กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อ 
ให้เข้ำถึงง่ำยและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรปรับปรุงพัฒนำระบบและกลไกในกำรสืบสวน ปรำบปรำม 
ให้ด�ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนที่ล่ำช้ำของหน่วยงำนด้ำนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีควำมรวดเร็วและกระชับ เห็นผล กำรพัฒนำเครือข ่ำยควำมร ่วมมือกับ 
หน่วยงำนและองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตในระดับต่ำง ๆ ท้ังในและต่ำงประเทศ รวมท้ังกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้
กับบุคลำกรด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะให้รอบรู้และเท่ำทันพลวัตกำรทุจริต

แผนแม่บทย่อย การปราบปรามการทุจริต
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ได ้มีกำรก�ำหนดนโยบำย 
ในกำรแก้ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำง
จริงจัง ท�ำให้มีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นสู ่ศำล 
มำกขึ้น และได้ด�ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงกลไกและ
กระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้เป็นไปในลักษณะเชิงรุก โดยได้มีกำรจัดต้ังศำลอำญำ
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี 2559 เพื่อท�ำหน้ำที่
ใ ห ้ ก ำ ร อ� ำ น ว ยค ว ำมยุ ติ ธ ร ร ม ใ นคดี ทุ จ ริ ต แ ล ะ 
ประพฤติมิชอบเป็นกำรเฉพำะ ส่งผลให้กำรพิจำรณำคดี
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยได้มีกำรเร ่ง
พิ จ ำ ร ณ ำ ค ดี ที่ ไ ด ้ รั บ โ อ น ม ำ จ ำ ก ศ ำ ล อื่ น แ ล ะ 
เป ็นคดีรับใหม่ โดยมีค�ำพิพำกษำแล้วกว่ำร้อยละ 65  
ของคดีอำญำที่รับพิจำรณำทั้งหมด นอกจำกนี้ ยังได้มี 
กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ป ร ำ บ ป ร ำ ม กำรทุจ ริตของไทยกับหน ่ วยงำนใน 
ต่ำงประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสืบหำและ
ก�ำกับกำรด�ำเนินคดีทุจริตข้ำมแดน ซ่ึงเป็นพันธกรณี
หน่ึงตำมที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 เพื่อพัฒนำกลไกและ
รู ปแบบกำรป ้ อ งกั นและต ่ อต ้ ำ นก ำ ร ทุ จ ริ ต ใ ห  ้
มีประสิทธิภำพและทันต ่อสถำนกำรณ ์กำรทุจริต 
ทุกรูปแบบ 

9 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 

แผนแม่บทย่อย การปราบปรามการทุจริต 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็น3 

ธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ กระบวนการและกลไกที่เก่ียวข้องในการ4 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา5 

ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะท า6 

ให้ผู้กระความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษได้อย่างรวดเร็วและเป็น7 

รูปธรรม น าไปสู่สังคมที่ เกรงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท าให้8 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ต่อไป จึง9 

มีความจ าเป็นที่จะต้องเน้นการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้อง10 

ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้การด าเนินคดีทุจริตมี11 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้เทียบเท่า12 

มาตรฐานสากล การบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้าถึงง่าย13 

และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกในการสืบสวน ปราบปรามให้ด าเนินการได้อย่างมี14 

ประสิทธิภาพ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานที่ล่าช้าของหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มี15 

ความรวดเร็วและกระชับ เห็นผล การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่อต้านการทุจริตในระดับต่าง ๆ 16 

ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริตได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้17 

รอบรู้และเท่าทันพลวัตการทุจริต 18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้พิจารณา19 

จาก จ านวนคดีที่ต้องขอขยายระยะเวลาเกิน20 

กว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด และ21 

จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต22 

ถูกฟ้องกลับ โดยสะท้อนผ่านข้อมูลด าเนินคดี23 

ที่แล้วเสร็จของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน24 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 25 

ป.ป.ช.)  พบว่าในปี 2562 ได้ด าเนินคดีทุจริต26 

และเรื่องกล่าวหา จ านวน 19,517 คดี โดย27 

สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5,114 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.20 คงค้างจ านวนทั้งส้ิน 14,403 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 28 

73.80  ซ่ึงจากสัดส่วนดังกล่าวเมื่อเทียบเคียงกับเป้าหมายในระยะแรก (ภายในปี 2565) ที่ก าหนดให้การด าเนินคดีท่ีจ าเป็นต้อง29 

ขอขยายเวลามีระดับไม่เกินร้อยละ 25 ท าให้เห็นว่า ในข้ันตอนกระบวนการพิจารณาคดียังคงมีความล่าช้า และมีจ านวนคดีคง30 

ค้างสะสมเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิดอาจ31 

ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายในปี 2565 ได้ 32 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้พิจำรณำจำกจ�ำนวน
คดีที่ต้องขอขยำยระยะเวลำเกินกว่ำกรอบเวลำปกติ 
ท่ีกฎหมำยก�ำหนด และจ�ำนวนคดีอำญำท่ีหน่วยงำน
ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ โดยสะท้อนผ่ำนข้อมูล
ด�ำเนินคดีที่แล้วเสร็จของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิ(ส�ำนกังำน ป.ป.ช.) พบว่ำ
ในปี 2562 ได้ด�ำเนินคดีทุจริตและเรื่องกล่ำวหำจ�ำนวน 
19,517 คดี โดยสำมำรถด�ำเนินกำรแล้วเสร็จจ�ำนวน 
5,114 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.20 คงค้ำงจ�ำนวนทั้งสิ้น 
14,403 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 73.80  ซ่ึงจำกสัดส่วน
ดังกล ่ำวเมื่อเทียบเคียงกับเป ้ำหมำยในระยะแรก 
(ภำยในปี 2565) ที่ก�ำหนดให้กำรด�ำเนินคดีที่จ�ำเป็น
ต้องขอขยำยเวลำมีระดับไม่เกินร้อยละ 25 ท�ำให้เห็นว่ำ 
ในขั้นตอนกระบวนกำรพิจำรณำคดียังคงมีควำมล่ำช้ำ 
และมีจ�ำนวนคดีคงค้ำงสะสมเป็นจ�ำนวนมำก ส่งผลให้
กำรด�ำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตลอดกระบวนกำร 
จนถึงกำรลงโทษผู ้กระท�ำควำมผิดอำจยังไม่สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ภำยในปี 2565 ได้

การด�าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ที่มำ: ส�ำนักบริหำรงำนกลำง ส�ำนักงำน ป.ป.ช
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย คดีทุจริตที่มีลักษณะพิเศษ หรือเป็นคดีที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนหรือ
มีเรื่องของอิทธิพลเข้ำมำเกี่ยวข้อง ต้องอำศัยกำรรับมือกับปัญหำกำรทุจริต ซึ่งจ�ำเป็นต้องพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
จำกทั้งในและต่ำงประเทศ รวมท้ังพัฒนำองค์ควำมรู้และควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ผู ้ปฏิบัติงำน โดยเฉพำะ 
องค์ควำมรู ้ด้ำนกฎหมำยให้มีควำมรู ้ให้เท่ำทันต่อรูปแบบและพลวัตกำรทุจริต ค้นหำทักษะวิธีกำรสืบสวนและ
ก�ำกับกำรด�ำเนินคดีที่เหมำะสมและเน้นกำรใช้ไปใช้งำนได้จริง 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งกำรสร้ำงควำมพร้อมของกำรพัฒนำระบบ ได้แก่ กำรพัฒนำกลไกเฉพำะ
ในกำรพจิำรณำคดกีำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ และปรบัปรงุกฎหมำยและก�ำหนดพันธกรณทีีต้่องด�ำเนนิกำรระหว่ำงกัน 
กับเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรของระบบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรมีโครงกำร 
กิจกรรม หรือมำตรกำรในกำรยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับให้ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม มีจิตส�ำนึกสำธำรณะและยึดหลักนิติธรรม นอกจำกนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริต โดยเฉพำะคดีทุจริต 
ที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู ้ร ่วมกันในสังคม เช่น โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศพื้นฐำนเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรติดตำมกระบวนกำรด�ำเนินกำรคดีกำรทุจริตและอำยุควำมของคดี โครงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำ
คดีกำรทุจริตโดยเฉพำะกำรทุจริตในระดับระหว่ำงประเทศ เป็นต้น รวมทั้งควรสนับสนุนโครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 
(UNCAC 2003) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และเรียนรู ้วิธีกำรสืบสวนและกำรก�ำกับด�ำเนินคดีที่ 
ทันสมัยเพื่อน�ำมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย 


