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การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ210001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท�างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ส ่วนบุคคลและประโยชน์ส ่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน และสร้างจิตส�านึก 
และค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ 
แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถ
บรรลุ เป ้าหมายภาครัฐมีความโปร ่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเ ก่ียวข ้องโดยตรงกับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 

 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ โดยพิจารณาจากดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ
ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย ซึ่งจัด 
อันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) 
ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริตใน 
ปี 2563 อยู ่ที่ 36 คะแนน คงที่เท่ากับในปี 2562  
ทั้งนี้ ในการจัดอันดับปรับลดลงจากอันดับที่ 101  
เป ็น อันดับที่  104 จากทั้ งหมด 180 ประเทศ  
และในกลุ ่มประเทศอาเซียนไทยได้อันดับลดลงจาก 
อันดับที่ 6 ในปี 2562 เป็นอันดับท่ี 5 ในปี 2563  
ข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม 
ของป ัญหาการทุจริตและคอร ์รัปชันในประเทศ 
ที่ยั ง ไม ่ลดลง ซึ่ งส ่ งผลให ้อาจไม ่สามารถบรรล ุ
เป้าหมายตามท่ีตั้งไว้ท่ีอันดับ 1 ใน 54 หรือได้คะแนน 
ไม่ต�่ากว่า 50 คะแนนไว้ภายในปี 2565 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต�่ากว่า 50 คะแนน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.1

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) 
ตั้งแต่ปี 2538 - 2563
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คะแนน 
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ตั้งแต่ปี 2538 - 2563

  
อันดับในระดับโลก 
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

 1 

 2 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  4 
การท างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล5 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ6 
บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น และสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  7 
ทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศไทยปลอด 8 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมาย9 
ยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง10 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 11 

 12 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 13 

 14 

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 

 16 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 17 

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน18 
ของประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 19 
2563 อยู่ที่ 36 คะแนน คงที่เท่ากับในปี 2562 ทั้งนี้ ในการจัดอันดับปรับลดลงจากอันดับที่ 101 เป็นอันดับที่ 104  20 
จากทั้งหมด 180 ประเทศ และในกลุ่มประเทศ21 
อาเซียนไทยได้อันดับลดลงจากอันดับที่ 6 ในปี 2562 22 
เป็นอันดับที่ 5 ในปี 2563 ข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าว23 
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของปัญหาการทุจริตและคอร์24 
รัปชันในประเทศที่ยังไม่ลดลงซึ่งส่งผลให้อาจไม่25 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ที่อันดับที่ 1 ใน 26 
54 หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนนไว้ภายในปี 27 
2565  28 

 29 

 30 

ที่มา : สรุปข้อมูลจาก Transparency International 

 

1   2   3    4    5   6 

210001แดง 210001แดง 210001แดง เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  210001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

ที่มา: สรุปข้อมูลจาก Transparency International
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 ทั้ งนี้  ยังคงมีประเด็นท ้าทายที่ต ้องด�าเนินการเพ่ือให ้บรรลุเป ้าหมายของแผนแม่บทฯ ได ้แก ่  
(1) การสร้างความรู้และความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ให้มีระดับ 85 คะแนนขึ้นไป อีกทั้งเร่งปลูกฝังและสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาเพ่ือสร้างค่านิยม 
ในการไม่ยอมรับการทุจริต (2) การเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
โดยไม่ต้องร้องขอ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้คดีทุจริต 
และประพฤติมิชอบลดลง เนื่องจากประชาชนจะเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการด�าเนินการให้มีความโปร่งใส 
(3) การพัฒนาการพิจารณาคดีให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยก�าหนดกรอบระยะเวลาคดีให้ส้ันลง ซ่ึงจะส่งผล
ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งเร่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี  เพื่อลดการประวิงเวลาคดีให ้หมดอายุความ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและก�าหนด 
พันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อเข ้าร ่วมการเป็นภาคีเครือข ่ายระหว่างประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง   

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

210001

210101 210102 210201

 

 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องการบรรลุในปี 2565 ได้แก่  
ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซ่ือสัตย์สุจริต ในช่วงปี 2561-2565 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 50  
ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในช่วงปี 2561-2565 ท่ีขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 50 และร้อยละของหน่วยงานที่ผ ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในปี 2565  
ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่ 85 คะแนน ขึ้นไป

 พิจารณาจากผลการประเมิน ITA ในปี 2564 ภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีผลการประเมิน 
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 81.3 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มี 67.9 คะแนน ท้ังน้ี มีจ�านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
(ระดับ 85 คะแนนข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จ�านวน 4,149 หน่วยงานหรือคิดเป็นร้อยละ 49.95 นอกจากนั้น 

210101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ21
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 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 ได้แก่ จ�านวนคดีทุจริต 
ในภาพรวมลดลง ในช่วงปี 2561-2565 ที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10 จ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) ในปี 2561-2565 ลดลงเฉล่ียร้อยละ 10 และสัดส่วนจ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท�า 
การทุจริตในปี 2561-2565 ลดลงร้อยละ 10 
 
 ใ นป ี ง บประม าณ  2564  จ� า น วนคดี ทุ จ ริ ต ใ นภาพร วมลดล งก ว ่ า เ ป ้ า หม ายที่ ตั้ ง ไ ว ้ ม า ก  โ ด ยลดล ง 
ร้อยละ 19.44 ซ่ึงสูงจากเป้าหมายในปี 2564 ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 10 ดังจะเห็นได้ว่า ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมมือกับ 
หน ่ วย ง านต ่ า งๆ  สามารถด� า เนิ นการตรวจสอบ เบื้ อ งต ้ นและ ไต ่ ส วนข ้ อ เท็ จจริ ง ไ ด ้ แล ้ ว เ ส ร็ จ  5 , 376  เ ร่ื อ ง  
(จากเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้จ�านวน 6,565 เรื่อง) และผลจากการที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ท�าให้จ�านวนคดีทุจริตในภาพรวม 
ลดลงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก

210102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การด�าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
ในปี 2565 ได้แก่ สัดส่วนกระบวนการด�าเนินคดีทุจริตที่จ�าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติท่ีกฎหมาย
ก�าหนดลดลง โดยในปี 2561-2565 จะต้องไม่เกินร้อยละ 25 และสัดส่วนจ�านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต 
ถูกฟ้องกลับลดลง โดยในปี 2561-2565 จะต้องไม่เกินร้อยละ 4 ของจ�านวนคดีที่ส่งฟ้อง

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ�านวน 725 เรื่อง และมีเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนและมีการขยายกรอบเวลาด�าเนินการเกินกว่า
กรอบเวลาปกติท่ีกฎหมายก�าหนด (2 ปี) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 532 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.37 ของเรื่อง 
กล่าวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวน นอกจากน้ันจ�านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตยังไม่ถูกฟ้องกลับจากคดีที่มีการส่งฟ้องศาล

210201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 

ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ด�าเนินโครงการเพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่ อาทิ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาและหลักสูตรวัยใสใจสะอาดในระดับอุดมศึกษา โครงการธรรมาภิบาล โปร่งใส โครงการประเมิน ITA ในหน่วยงาน 
ต ่าง ๆ โครงการพัฒนาแผนท่ีพื้น ท่ี เสี่ยงต ่อการทุจริตในประเทศไทย ตลอดจนเผยแพร ่ข ้อมูลเกี่ยวกับการป ้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

21การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนแม่บทย่อย

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เด็กและเยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50 และหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 80 
(หรือ 85 คะแนนขึ้นไป)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

210101

 มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) เสริมสร้างการรับรู้และปรับฐานคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดย 
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ปรับฐานคิดของประชาชนให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยให้มี
พฤติกรรมซื่อสัตย์และวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งจัดท�าสื่อและประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ประสานพลังความร่วมมือ 
จากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในการยกระดับ ITA โดยให้ความส�าคัญกับ 
การสนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สนับสนุนองค์ความรู ้ ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาด้าน 
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และช่วยยกระดับคะแนน ITA ของประเทศให้บรรลุตามเกณฑ์ที่ก�าหนดได  ้ 
(3) การปรับโครงสร้าง/ระบบที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจ แต่สนับสนุนการด�าเนินการท่ีเป็นมาตรฐาน 
และกรอบแนวคิดการพิจารณาใช ้อ�านาจที่ชัดเจน เป ็นธรรม และ (4) สนับสนุนการมีส ่วนร ่วมของ 
ภาคส่วนต่างๆ ในการตรวจสอบการด�าเนินโครงการของภาครัฐ การเฝ้าระวังการทุจริต และมีระบบเฝ้าระวัง 
ที่ มีประสิทธิภาพ ชี้ เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�าท่ีทุจริต โดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ ้มครอง 
ผู ้ชี้เบาะแส พัฒนาบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้มีกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รวมถึง 
การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย

จ.3

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ21
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210101

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  ในป ี  2564  
ส�านักงาน ป.ป.ช. มุ ่งด�าเนินโครงการที่สนับสนุน 
การปรับฐานความคิด แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลักดันหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาหรือโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 
ใ ห ้ มี ผ ล ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม ก ลุ ่ ม 
เป ้าหมายในพื้น ท่ีให ้มากข้ึน ตลอดจนสนับสนุน 
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใ ห ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม แ ล ะ พ ย า ย า ม ที่ จ ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง 
ในกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในหน ่วยงานภาครัฐ ( ITA) ให ้มากขึ้นตลอดจน 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 

แผนแม่บทย่อย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (210101) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ร้อยละเด็ก 4 
และเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและร้อยละประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ5 
พฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50 และร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ 6 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 80 (หรือ 85 คะแนนข้ึนไป)  7 

มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ (1) เสริมสร้างการรับรู้และปรับฐานคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยปลูกฝังคุณธรรม 8 
และจริยธรรม ปรับฐานคิดของประชาชนให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต  9 
มีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยให้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์และวัฒนธรรมสุจริตผ่าน10 
หลักสูตรการศึกษา ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตั้ งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  รวมทั้ งจัดท าสื่ อ 11 
และประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ประสานพลังความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างความ12 
เปลี่ยนแปลงในการยกระดับ ITA โดยให้ความส าคัญกับการสนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 13 
ในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  14 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และช่วยยกระดับคะแนน ITA ของประเทศให้บรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 15 
(3) การปรับโครงสร้าง/ระบบที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจ แต่สนับสนุนการด าเนินการที่เป็นมาตรฐานและกรอบแนวคิด16 
การพิจารณา ใช้อ านาจที่ชัดเจน เป็นธรรม และ (4) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการตรวจสอบการด าเนิน17 
โครงการของภาครัฐ การเฝ้าระวังการทุจริต และมีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ ชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่ทุจริต 18 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส พัฒนาบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้มีกลไกการป้องกันและปราบปราม 19 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 20 
รวมถึงการพัฒนาละจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย 21 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 22 

ในปี 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. มุ่งด าเนินโครงการที่สนับสนุนการปรับฐานความคิด แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์23 
ส่วนรวม ผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต ให้มีผลในทางปฏิบัติ และครอบคลุม24 
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าร่วมและพยายาม 25 
ที่จะพัฒนาตนเองในกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้มากขึ้น ตลอดจนมุ่งพัฒนา 26 
ระบบสารสนเทศในหน่วยงานต่าง  ๆให้พร้อมต่อการประเมิน   ITA ให้สามารถน าข้อมูลที่27 
ได้จากการประเมินฯ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส 28 
รวมทั้งพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และ29 
สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้โปร่งใสมากขึ้น  30 

นอกจากนี้ แนวโน้มผลการประเมิน ITA ในภาพรวมประจ าปี 2564 เป็นไปใน 31 
ทางที่ดีขึ้น โดยมีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 81.25 คะแนน เพิ่มขึ้น 32 
จากปี 2563 (67.9 คะแนน) ทั้งนี้ มีจ านวนหน่วยที่มีการประเมินผ่านเกณฑ์และ33 
มีจ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไป) 34 
จ านวน 4,149 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 49.95 ซึ่งแม้ว่าจะยังต่ ากว่าเป้าหมาย35 
ตามที่ก าหนด แต่ก็ดีขึ้นจากปี 2563 ถึงร้อยละ 13.19 และหากพิจารณา36 
ประเด็นการประเมิน พบว่า เรื่องการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการ37 

210101 
ปี2562 

210101 
ปี 2564  

210101 
ปี 2563 

จ3 :  

มุ ่ งพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานต ่างๆ ให ้พร ้อมต ่อการประเมิน ITA และสามารถน�าข ้อมูล 
ที่ได้จากการประเมินฯ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส รวมทั้งพัฒนากลไก 
การมีส ่วนร ่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
ให้โปร่งใสมากขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มผลการประเมิน ITA ในภาพรวมประจ�าปี 2564 เป็นไปในทางที่ดีข้ึน  
โดยมีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 81.25 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (67.9 คะแนน) ทั้งนี้ มีจ�านวนหน่วยงาน
ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไป) จ�านวน 4,149 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 49.95  
ซึ่งแม้ว่าจะยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนด แต่ก็ดีข้ึนจากปี 2563ท่ีร้อยละ 13.19 และหากพิจารณา 
ประเด็นการประเมิน พบว่า เรื่องการเป ิดโอกาสให้เจ ้าหน้าท่ีมีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบการใช ้จ ่าย 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ ้าง ท่ี เอื้อประโยชน ์ ให ้ผู ้ประกอบการรายใดรายหนึ่ ง  และความถูกต ้อง 
ในการขอใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ส�านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานภาครัฐต้องไม่มองข้าม 
เพราะจะมีผลต่อการสนับสนุนให้ประชาชนเชื่อมั่นในภาครัฐมีค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด�าเนินโครงการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในพื้นที่ อาทิ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน 
สุจริต) ประจ�าป ีงบประมาณ 2564 ขับเคลื่อนหลักสูตรต ้านทุจริตศึกษาและหลักสูตรวัยใสใจสะอาด 
ในระดับอุดมศึกษา โครงการธรรมาภิบาลโปร่งใส โครงการประเมิน ITA ในหน่วยงานต่างๆ โครงการพัฒนา
แผนที่พื้นที่เส่ียงต่อการทุจริตในประเทศไทย ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้ว่า ผลการด�าเนินการในปี 2564 ที่ประเมินโดยส�านักงาน ป.ป.ช. พบว่า   
ร้อยละ 78.30 ของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซ่ือสัตย์สุจริต และร้อยละ 70.90 ของประชาชน
มีวัฒนธรรม ค ่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการต ่อต ้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ 
นโยบาย ส�านักงาน ป.ป.ช. ได ้จัดท�าแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ติดตาม 
ความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของแผน และได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนฯ ทั้งส้ิน 578 ล้านบาท  
มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ 29 หน่วยงานและด�าเนินโครงการเพื่อตอบสนองแนวทางการปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส�านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต ภายใต้งบประมาณ 379.9 ล้านบาท และส�านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ร ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนปลูกฝังนักเรียนและบุคลากรการศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ตามค่านิยมเป้าหมาย 5 ประการ (ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  

คะแนนภาพรวมระดับประเทศ
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และจิตสาธารณะ) ของโรงเรียนสุจริต ขยายผลหลักสูตรต ้านทุจริตและสนับสนุนกิจกรรมส�านักงาน 
เขตพ้ืนที่สุจริต จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตใน 245 เขต ตลอดจนประเมิน ITA ออนไลน์ ในส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและน�าข ้อเสนอแนะไปจัดท�ามาตรการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต ขณะนี้  
ส�านักงาน ป.ป.ช. อยู ่ในระหว่างการพัฒนาเครื่องมือ ก�าหนดกรอบการประเมินและการขับเคลื่อนหลักสูตร 
ให ้มีผลในทางปฏิบัติ  รวมทั้ งขยายการด�า เนินกิจกรรมสนับสนุนให ้ประชาชนสามารถพึ่ งพาตนเอง  
มีความซื่อสัตย์สุจริตให้มากข้ึน

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ส�านักงาน ป.ป.ช. มุ ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ  
และมีความก ้าวหน ้าอย ่างมาก แต ่ ในการผลักดันโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสร ้างการรับรู  ้
และปลูกฝังจิตส�านึก ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะหลักสูตรต้านทุจริตให้มีผลในทางปฏิบัตินั้น  
ส�านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานเก่ียวข้องควรร่วมกันก�าหนดนิยามและกรอบการประเมินความส�าเร็จ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต หรือวัฒนธรรมสุจริต ให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน มีรูปแบบการวัดผล 
ที่เป็นรูปธรรม มีกรอบแนวทาง ก�าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน นอกจากนี้  
ควรต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพ้ืนท่ีอย่างเต็มท่ี เพ่ือผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
หรือโครงการเก่ียวกับการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมความซ่ือสัตย์ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส่วนกระบวนการประเมิน ITA น้ัน ส�านักงาน ป.ป.ช. ยังต้องสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นกลุ ่มหน่วยงานที่มีจ�านวนมากที่สุดในการประเมินฯ เห็นถึงความส�าคัญและเข้าร่วมในการประเมินฯ 
เตรียมความพร้อมของหน่วยงาน (โดยเฉพาะด้านงบประมาณ กลุ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ITA ของบุคลากร) เพ่ือเข้าร่วมในการประเมิน ITA ให้เต็มที่  
หน่วยงานได้ข้อมูลท่ีแท้จริง และน�าผลการประเมินฯ ไปใช้พัฒนาองค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ผลักดันเครือข่ายในระดับท้องถิ่นให้เข ้าร ่วมในการประเมิน ITA  
ให ้มากขึ้น พัฒนาฐานข้อมูลตัวอย ่างโครงการของหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับสูงมาก  
(95 คะแนนขึ้นไป) ตลอดจนเสริมพลังแห่งความร่วมมือของเครือข่ายในพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรจัดท�าแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ITA เพื่อน�ามาสู่กระบวนการการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้าง 
ให ้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย ์สุจ ริตจากข ้อมูลเชิงประจักษ ์ เหล ่านี้  ซึ่ งจะมีผลต ่อ 
การสนับสนุนให้ประชาชนเชื่อมั่นในภาครัฐ มีค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตได้

210101
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210102

ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คดีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) คดีทุจริตในภาพรวม 
จ�านวนคดทีจุรติรายหน่วยงาน จ�านวนขอ้รอ้งเรียน เจา้หนา้ทีภ่าครฐัทีถ่กูชีม้ลูเรือ่งวนัิย (ทจุริต) 
และจ�านวนข้อร้องเรียน (เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า กระท�าการทุจริต) ลดลงร้อยละ 10 
รวมทั้งจ�านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองลดลงร้อยละ 25

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) การปลุกจิตส�านึกและพฤติกรรมต้านทุจริต ของประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตไม่ติดสินบน (2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
และการปฏิบัติงานของภาครัฐ พัฒนาเครือข่ายและคุ ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในสังคม ให้ภาคประชาชนมีศักยภาพและส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตมากขึ้น  สร้างกระแส 
สังคมให้ต้านการทุจริต ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต (3) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (4) การพัฒนาระบบ
ราชการ โดยให้ความส�าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือในด้านต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการปราบปราม
การทุจริต สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐในทุกข้ันตอนตั้งแต่ก่อน ระหว่าง 
และหลังการด�าเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก ซึ่งช่วยสกัดก้ัน 
การทุจริตเชิงนโยบายและเป็นการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ทันถ่วงที  
(5) การพิจารณากฎหมาย กฎระเบียบให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตใช้บังคับ และการมีบทลงโทษ 
ที่เหมาะสม โดยปรับปรุงและพัฒนากลไก กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ช่วยลดคดีการทุจริตและการกระท�าทุจริตให้น้อยลง และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการปราบปราม 
การทุจริตมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ผลการด�าเนินการ
ในปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่า มีแนวโน้มที่จะสามารถ
บรรลุค่าเป้าหมายได้ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) จ�านวน
คดีทุจริตในภาพรวมลดลงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก 
โดยลดลงร ้อยละ 19.44 ซึ่ งสูงจากเป ้าหมาย 
ในปี 2564 ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 10 ดังจะเห็นได้ว่า 
ส�านักงาน ป.ป.ช. ได ้ร ่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
สามารถด�าเนินการตรวจสอบเบื้องต้นและไต่สวน 
ข ้อเท็จจริงแล ้วเสร็จได ้แล ้ว เสร็จ 5,376 เ ร่ือง  
(จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้จ�านวน 6,565 เร่ือง) และผลจากการที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ท�าให้จ�านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวมลดลงสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก (2) จ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) ลดลงร้อยละ 33.33 และ (3) จ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท�าการทุจริต 
ลดลงร้อยละ 19.36 ซึ่งสูงจากเป้าหมายในปี 2564 ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 8 ขณะที่ ตัวชี้วัดท่ี (4) ข้อมูลจ�านวน
คดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองท่ีผ่านมา (เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2561 จนถึงข้อมูล 
ปี 2563) ในส่วนข้อมูลประเภทกลุ่มคดีด้านกระบวนการยุติธรรม การเมืองและความมั่นคง และในส่วนข้อมูล
กลุ่มคดีด้านจริยธรรมและความประพฤติมิชอบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ส�านักงาน ป.ป.ช. ยังได้มุ่งพัฒนา
ระบบป้องการทุจริตเชิงรุก โดยออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อปรับปรุงกลไกในเกิดการบูรณาการด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตอย่างทันท่วงที เช่น การมีค�าส่ังส�านักนายกรัฐมนตรีท่ี 358/2562 จัดต้ังศูนย์ 
อ�านวยการต ่อต ้านการทุจริตแห ่งชาติ  (ศอตช.) ในส�านักงานคณะกรรมการป ้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) เพื่อมุ ่งเน ้นให ้ทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยเร็ว โดยมี ศอตช.เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบและกลั่นกรองรายงานผล 
การด�าเนินงานของส่วนราชการ กรณีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ด�าเนินโครงการปราบปรามการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนงานด้าน 
การปราบปรามการทุจริต ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 โดยก�าหนดเป้าหมายการตรวจสอบเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ 2564 จ�านวน 6,565 เรื่อง ส่งผลให้ผู้กระท�าการทุจริตได้รับการลงโทษและท�าให้คดีการทุจริต 
ที่ค้างสะสมและคดีทุจริตท่ีรับใหม่ด�าเนินการได้แล้วเสร็จมากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้ก�าหนด
กลไกก�ากับ ติดตามและบริหารงานคดีให้เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในส�านักงาน ป.ป.ช. เพื่อท�าหน้าที่วิเคราะห์ รวบรวมเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนและคดีทุจริตต่างๆ 
ตลอดจนก�ากับติดตามการบริหารงานคดี แก้ไขปัญหาอุปสรรคเชิงบริหารที่อยู ่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่ 
ของส�านักงาน ป.ป.ช. และแก้ไขปัญหาคดีค้าง เร่งรัดและประเมินผลการบริหารคดี โดยในปีงบประมาณ 2564 
คณะอนุกรรมการบริหารคดีได้ก�ากับ ติดตามการด�าเนินคดีที่เร ่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริง 
ท่ีใกล้ขาดอายุความและไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ ให้แล้วเสร็จ และแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกลางพิจารณาค�ากล่าวหาที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
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ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

จ านวนคดี (ราย) 

สถิติผลการชี้มูลความผิดเจ้าพนักงานของรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  

กลุ่มคดีด้านกระบวนการยุติธรรม การเมืองและความมั่นคง 
กลุ่มคดีด้านจริยธรรมและความประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 

แผนแม่บทย่อย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (210102) คดีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) คดีทุจริต 4 
ในภาพรวม จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน (จ านวนข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล เรื่องวินัย (ทุจริต)) และจ านวนข้อ5 
ร้องเรียน (เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า กระท าการทุจริต) ลดลงร้อยละ 10 รวมทั้งจ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง6 
ต าแหน่งทางการเมืองลดลงร้อยละ 25 7 

มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การปลุกจิตส านึกและพฤติกรรมต้านทุจริต ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ปราบปราม 8 
การทุจริตไม่ติดสินบน (2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังและการปฏิบัติงานของภาครัฐ พัฒนา9 
เครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคม ให้ภาคประชาชนมีศักยภาพและส่วนร่วม 10 
ในการตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตมากขึ้น  สร้างกระแสสังคมให้ต้านการทุจริต ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต (3) การพัฒนา11 
คุณธรรม จริยธรรม (4) การพัฒนาระบบราชการ โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือในด้านต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูล12 
เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อน 13 
ระหว่างและหลังการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก ซึ่งช่วยสกัดกั้นการทุจริต 14 
เชิงนโยบายและเป็นการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ทันถ่วงที (5) การพิจารณากฎหมาย 15 
กฎระเบียบให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตใช้บังคับ และการมีบทลงโทษที่เหมาะสม โดยปรับปรุงและพัฒนากลไก 16 
กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดคดีการทุจริตและการกระท าทุจริตให้น้อยลง  17 
และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  19 

ผลการด าเนินการในปี 2564 สะท้อนให้เห็น20 
ว่า มีแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุค่าเป้าหมาย21 
ได้ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) จ านวนคดีทุจริต22 
ในภาพรวมลดลงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก 23 
โดยลดลงร้อยละ 19.44 ซึ่งสูงจากเป้าหมาย24 
ในปี 2564 ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 10 ดังจะเห็น25 
ได้ ว่ า  ส านั กงาน ป.ป.ช. ได้ ร่ วมมือกับ26 
หน่วยงานต่างๆ สามารถด าเนินการตรวจสอบ27 
เบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จได้แล้ว28 
เสร็จ 5,376 เรื่อง (จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้29 
จ านวน 6,565 เรื่ อง) และผลจากการที่30 
ส านักงาน ป.ป.ช. ท าให้จ านวนคดีทุจริตใน31 
ภาพรวมลดลงสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก (2) จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชีมู้ลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 32 
33.33 และ (3) จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริตลดลงร้อยละ 19.36 ซึ่งสูงจากเป้าหมายใน33 
ปี 2564 ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 8 34 

210102 
ปี 2562  

210102 
ปี 2563 

210102 
ปี 2564 

จ3 :  

สถิติผลการชี้มูลความผิดเจ้าพนักงานของรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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นอกจากน้ี ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ยังได ้
ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ก�ากับให้หน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์และจัดท�าข้อเสนอโครงการ 
ที่มีความเส่ียงสูง เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและสร้างการรับรู ้ความเข้าใจ เพื่อให้การใช้จ ่ายงบประมาณ 
มีความคุ้มค่า โปร่งใส และก�าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพด้วย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ควรขยายกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในภาคการเมือง เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู ้บังคับใช้กฎหมายให้เรียนรู ้เกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ 
ส่วนรวมให้มากข้ึน สนับสนุนการบูรณาการด้านข้อมูล น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น�ามาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถรับมือ 
กับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรพัฒนาระบบราชการ โดยสนับสนุนมาตรการลดการแทรกแซง  
และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ  ผลักดัน 
การน�าบทลงโทษหัวหน้าส่วนราชการ กรณีการด�าเนินการทางวินัยล่าช้าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 
ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือและข้อมูลการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ น�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล โดยเฉพาะคดีทุจริตส�าคัญ ให้สังคมรับทราบและมีส่วนร่วม
ติดตาม ตรวจสอบ เ พ่ือให ้ เกิดการเรียนรู ้ ร ่วมกันในสังคม นอกจากนี้  ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้เป็นมืออาชีพ ไม่รับสินบน รวมทั้งบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเคร่งครัด 
ก�าหนดอัตราโทษและมาตรการลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคมท่ีรุนแรงพอท่ีจะผลักดันให้ผู ้กระท�า 
การทุจริตตัดสินใจยับยั้งความคิดการกระท�าผิด และควรสนับสนุนแนวร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ก�ากับ ติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
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ด้านการปราบปรามการทุจริต

แผนแม่บทย่อย

การด�าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 กระบวนการด�าเนินคดีทุจริตที่จ�าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายก�าหนดไม่เกินร้อยละ 25 และจ�านวนคดีอาญาท่ีหน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต 
ถูกฟอ้งกลับไม่เกินร้อยละ 4 ของจ�านวนคดีที่ส่งฟอ้ง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

210201

 มีป ัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ ได ้แก ่  (1) การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 
ของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการปรับกระบวนการท�างานด้านการปราบปราม 
การทุจริตเข ้าสู ่ระบบดิจิทัลให ้ได ้มาตรฐานสากลและเป ็นมาตรฐานเดียวกัน บูรณาการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินคดีทุจริต (2) การปรับปรุง
กระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยลดและปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินการ 
ที่ล ่ าช ้าของหน ่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให ้มีความรวดเร็ว การลงโทษผู ้กระท�า 
ความผิด เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล (3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปราม 
การทุจริต โดยการจัดท�าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างสมรรถนะ 
และความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี ให้มีความรู้และคุณธรรม

จ.3
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ประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคเชิงบริหารที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. อย่างทันท่วงที 38 
นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานต่างๆ ยังได้พัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริต และได้พัฒนาระบบ39 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเชื่อมโยง40 
ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน บริหารจัดการคดี บูรณาการข้อมูลกับ41 
หน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริต ท าให้สามารถตรวจสอบ42 
ข้อมูลและความก้าวหน้าในการด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวหา ร้องเรียนที่รับส่งระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. และ43 
หน่วยงานภายนอก และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแสดงผลในเชิงสถิติได้  44 

ผลการจากการด าเนินการที่ผ่านมา มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แม้ในปี 45 
พ.ศ. 2564 จะยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ระดับร้อยละ 25 ดังจะเห็นได้ว่า ข้อมูล 46 
ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการตามเป้าหมายนี้ได้47 
ที่ระดับร้อยละ 73.37 ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และข้อมูลจาก48 
ส านักงาน ป.ป.ท. (www.pacc.go.th) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รายงาน49 
ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับเรื่องร้องเรียน/ 50 
กล่าวหาไว้ทั้งสิ้น 658 คดี  โดยในส่วนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม51 
พยานหลักฐาน พบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วทั้งสิ้น 36,210 52 
คดี (โดยรับเร่ืองไว้ไต่ส่วนข้อเท็จจริงนับตั้งแต่ปี 2555-2564 จ านวน 6,793 53 
คดี และไม่รับไต่สวนฯ 16,185 คดี)  นอกจากนี้ ในส่วนของการไต่สวน54 
ข้อเท็จจริง (วินิจฉัยชี้มูล) พบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 55 
2,038 คดี โดยเป็นคดีผิดอาญาและวินัยจ านวน 1,087 คดี ไม่ผิดอาญาแต่56 
ผิดวินัยจ านวน 30 คดี ส่งส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 161 คดี ส่งพนักงาน57 
สอบสวน 177 คดีและยุติเรื่อง 583 คดี ทั้งนี้ ได้ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 58 
542 คดีและศาลมีค าพิพากษาแล้ว 306 คดี1 59 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  60 

ภารกิจการจัดท ารายงานหรือการเข้าน าข้อมูลในระบบ อาทิ ระบบของส านักงบประมาณ ระบบของส านักงานสภา61 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือระบบของส านักงาน ป.ป.ช. เป็นภารกิจมีปริมาณงานมากซึ่งต้องใช้เวลาใน62 
การด าเนินการมากข้ึนเช่นกัน นอกจากนี้ กรณีมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในภารกิจการปราบปรามการทุจริตใน63 
หน่วยงาน ย่อมมีผลท าให้การกรอกข้อมูลอาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องและไม่ต่อเนื่องได้ ดังนั้น หน่วยงาน64 
ต่างๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบระบบ ต้องให้ความส าคัญกับการน าเข้าข้อมูลในระบบอย่างถูกต้อง และพัฒนาระบบให้ง่ายแก่การ65 
ใช้งาน หรืออาจต้องจัดท าคู่มือการรายงานผลการด าเนินงานให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน66 
ของหน่วยงานต่างๆ หากมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนบุคลากรก็สามารถศึกษาและด าเนินการได้เองอย่างต่อเนื่อง และมี67 
การแจ้งแนวทางการด าเนินงานล่วงหน้าให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นการล่วงหน้า 68 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  69 

ควรสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถูกกล่าวหา สร้างกลไกการบูรณาการ70 
ระหว่างหน่วยงานให้ครอบคลุมการปราบปรามและแก้ไขปัญหาเร่ืองการทุจริต  เสริมสร้าง ความพร้อมของระบบ71 
กระบวนการยุติธรรมหรือการพิจารณาคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายและก าหนด72 
พันธกรณีที่ต้องด าเนินการกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้การด าเนินการของ73 

                                                           
1

 แหล่งข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จากส านักงาน  ป.ป.ท. 

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย จากค ่าเป ้าหมายท่ีก�าหนด กระบวนการด�าเนินคดีทุจริตท่ีจ�าเป ็น 
ต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก�าหนด ไม่เกินร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2564  
พิจารณาโดยใช้จ�านวนเรื่องกล่าวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐาน 
ในการประเมิน เปรียบเทียบกับจ�านวนเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนและมีการขยาย
กรอบเวลาด�าเนินการเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก�าหนด (2 ปี) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีผลการด�าเนินงาน ได้แก่ มีเร่ืองกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ�านวน 725 เรื่อง และมีเรื่องกล่าวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนและมีการขยายกรอบเวลา 
ด�าเนินการเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก�าหนด (2 ปี) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 532 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 73.37 ของเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก ส�านักงาน ป.ป.ช. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 แจ้งว่าจ�านวนคดีอาญาท่ีหน่วยงานไต่สวนคดี
ทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ�านวนคดีท่ีส่งฟ้อง ซึ่งค�านิยามของค�าว่า “หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต 
ถูกฟ้องกลับ” หมายถึง เมื่อหน่วยงานส่งเรื่องฟ้องร ้องไปยังศาลแล้ว ศาลพิจารณายกฟ้อง หน่วยงาน 
จึงอาจถูกฟ้องกลับ อันอาจเกิดจากการพิจารณาแล้วว่าจัดท�าส�านวนไม่ชอบ เป็นต้น พิจารณาโดยใช้จ�านวนคด ี
ที่ส่งฟ้องศาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐานในการประเมิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ไต่สวนคดีทุจริตยังไม่ถูกฟ้องกลับจากคดีท่ีมีการส่งฟ้องศาล
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1 แหล่งข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จากส�านักงาน  ป.ป.ท.

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ด�าเนินการตามนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และมต ิ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระบบราชการ ท่ีก�าหนดให้มีกระบวนการร้องเรียนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การด�าเนินการทางวินัย  
การก�าหนดให้หน่วยงานต่างๆ มีกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง 
การมีบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ก�าหนดเรื่อง 
การคุ้มครองพยานของผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาการด�าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในส�านักงาน ป.ป.ช. เพื่อท�าติดตาม เร ่งรัดการด�าเนินการ บริหารงานคด ี
ให ้เป ็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล ่าว และสนับสนุนให้ศูนย ์ฯ เป ็นกลไกก�ากับติดตามการปฏิบัติงาน 
และการบริหารจัดการคดีอย ่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก ้ไขปัญหาอุปสรรคเชิงบริหารที่อยู ่นอกเหนือ 
อ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ช. อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ส�านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานต่าง ๆ  
ยังได้พัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริต และได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคล่ือน 
การด�าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ สถาบันการเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน บริหารจัดการคดี บูรณาการข้อมูลกับ 
หน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริต ท�าให้สามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลและความก้าวหน้าในการด�าเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวหา ร้องเรียนที่รับส่งระหว่าง 
ส�านักงาน ป.ป.ช .  และหน ่วยงานภายนอก และน�าข ้อมูลมาวิ เคราะห ์ เพื่ อแสดงผลในเชิ งสถิติ ได ้  
ผลการจากการด�าเนินการที่ผ่านมา มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แม้ในปี พ.ศ. 2564 จะยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
ที่ระดับร้อยละ 25 ดังจะเห็นได้ว ่า ข ้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ส�านักงาน ป.ป.ช. ด�าเนินการ 
ตามเป้าหมายน้ีได้ท่ีระดับร้อยละ 73.37 ซึ่งยังต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และข้อมูลจากส�านักงาน ป.ป.ท.  
(www.pacc.go.th) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 รายงานว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�านักงาน ป.ป.ท.  
ได้รับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาไว้ท้ังสิ้น 658 คดี โดยในส่วนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
พบว ่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล ้ว ท้ัง ส้ิน 36,210 คดี (โดยรับเ ร่ืองไว ้ ไต ่ส ่วนข ้อเท็จจริง 
นับตั้งแต่ปี 2555-2564 จ�านวน 6,793 คดี และไม่รับไต่สวนฯ 16,185 คดี)  นอกจากนี้ ในส่วนของการไต่สวน 
ข้อเท็จจริง (วินิจฉัยชี้มูล) พบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 2,038 คดี โดยเป็นคดีผิดอาญา 
และวินัยจ�านวน 1,087 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัยจ�านวน 30 คดีส่งส�านักงาน ป.ป.ช. จ�านวน 161 คดี  
ส่งพนักงานสอบสวน 177 คดีและยุติเรื่อง 583 คดี ท้ังน้ี ได้ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 542 คดีและศาล 
มีค�าพิพากษาแล้ว 306 คดี1

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภารกิจการจัดท�ารายงานหรือการเข้าน�าข้อมูลในระบบ อาทิ 
ระบบของส�านักงบประมาณ ระบบของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือระบบ 
ของส�านักงาน ป.ป.ช. เป็นภารกิจมีปริมาณงานมาก ซ่ึงต้องใช้เวลาในการด�าเนินการมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ 
กรณีมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนผู ้รับผิดชอบในภารกิจการปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ย่อมมีผลท�าให้ 
การกรอกข้อมูลอาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องและไม่ต ่อเนื่องได้ ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ  
ที่เป็นผู้รับผิดชอบระบบ ต้องให้ความส�าคัญกับการน�าเข้าข้อมูลในระบบอย่างถูกต้อง และพัฒนาระบบให้ง่าย 
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แก่การใช้งาน หรืออาจต้องจัดท�าคู ่มือการรายงานผลการด�าเนินงานให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้ผู ้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ หากมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนบุคลากรก็สามารถศึกษา 
และด�าเนินการได้เองอย่างต่อเน่ือง และมีการแจ้งแนวทางการด�าเนินงานล่วงหน้าให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เป็นการล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ถูกกล่าวหา สร้างกลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้ครอบคลุมการปราบปรามและแก้ไขปัญหา 
เ ร่ืองการทุจริต  เสริมสร ้างความพร้อมของระบบกระบวนการยุติธรรมหรือการพิจารณาคดีการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายและก�าหนดพันธกรณีท่ีต้องด�าเนินการกับเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้การด�าเนินการของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลบูรณาการคดีเกี่ยวกับการทุจริตและการติดตามผลของคดี โดยเฉพาะ
การด�าเนินการ ตามมมาตรการ 3 P’s (Punishment Prevention and Promotion) อย่างต่อเนื่อง ให้ภาคี 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินการได้อย่างไม่ซับซ้อน และรวดเร็ว และผลักดัน
การใช้กลไกที่มีอยู ่ เช่น ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ภายในส�านักงาน ป.ป.ท. หรือ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล  
และรวดเร็ว เพ่ือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได ้บูรณาการแก้ไขปัญหาทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย ่างยั่งยืน 
และเป็นกลไกตรวจสอบและกลั่นกรองรายงานผลการด�าเนินการตรวจสอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโครงการพัฒนาเครือข ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ 
ได้มากขึ้น
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