
t

g r,fuu uuilnt0Ft?1IJ
dru:rtn1T---n{u-uu-flo-rd'uruav!:turJ.:un-r:4o3n.ua.v!:vuqnfr.rr.o.u..Inr:d'u.d-.e.!p.dd.o..oensno. ..

artu4{
?i--A-o--olpoe,l.o6.n/-ddoo fUt4 tE"6n..r,t6JflAn1UU- -Ledbd -

)
t5ot. .a-ruruou.rrlqrlluIn:rn-r::su:rri::lu.qffiunoiirJriuarna.(lh.v.uyr.olhrd rl:vdrflwil.:.v.ursu.u.fl..bdob_--_'_____-'--=-i_

rBuu rarrarirqu drJfl ffi nr:rio6'runr:v1oin ni sjvr:?{a15'r:iuqt

r3o.r16u

o. orrinr:aurJ:vtrtrm (United Nations : UN) uavrJ:vrunrirt 1 ,i'rIan teii:urYuo'ovir

oUa-fytLrailrJ:vtrtrrt'jrrirunr:rio6'runr:loin 4.fi. booen (United Nations Convention againstqUUq

Corruption : UNCAC) oq#ryn;rr oi'rna'rr ufluorla-ryryraliru:nfi1ri'nluirdryrion:r#rlfio:vu'jrq.J:vturt
o a u da Auv a u d'lunr:fionuvrYlrdfiufitriornnT :4oinn#r6u :':rfr'.:nr:"lfi'nr':r:riufiovxnnmrutfiorirrfiundrYr{n:vl4r

^ i & v q v u d, u t4v u v
nnr:rfio firrfiorarraa-nluol4#ryryrrirnrirr ur.jrriiu < urrnud'n ld'uri (o) nr:florniunr:4oin (tu) nr:riruuo

rrrufinuxorrur (en)nr:rirrYr"ldnflil:Jrun?1:riufio:vra'ixrJ:stvs uav (a) nr:mrrnuvYnrif,u6u

Tnur.J:vuvrntvrutrilri'a'narriur{rrtJufon16odrra:ru:nirn'o{uvr" *r fiurnil leddd r{JueirrYufi oac<

ornrrriorjruavl:vtrtrG druru r.t"lr-l:rrvror o'u,ill#ruanrurird'unr:urTttflcurarnr:uoimnoiirhYu
o , u !,X- t y 6u,u - .4 " ^i' - .j,-Lur.J:vtvroLvtu yr'rfr iuriofi'runroiYrJduarna (tnternationa[ nnicorrrption Day) fio,itfir'flura{a1nv!:vqtr
"[rar!ararJ:vtrtrm (United Nations : uN)firGuriutoroq#ryryraur.l:vtrtrn'jrdrunr:rio6'runr:v1oBmqqUU

fl.fl. bddb (United Nations Convention against Conuption : UNCAC, 2OO, rfioiufi mo Q01otJ bddb
Y u hv v t - o u , - i u 4 ^v:uil*'.:rj:vryrolyaldrdri:ilaruutuoud'atatrr rirnrim :vra'j'Niufi ct-oo fiu:tnlJ teddb [u tilo{t}Jo:01

9 UU
, d As u 3 d , a d qYu A u d' d, u t Y du tu

u:vtilfluJm,Ln 0?u[14Flu ainn'Ea14u:t1J'r1,'vl o{il:umflLy?uyt G( 61n1FBJ flo{ilnu rulnun0n'un0::ujumflatl

to. :-guraqnrlonu-utrin:u;irn-ry"lunr:uffhflryrarnr:v1oin lourirvunr{Juululraiglra
yil

{o ot, nr:r3orrYuuracil:ruil:rilnr:4oBmuravrJ:vvrqfifitor-ruaun:su?uflr:qmo::r uasuTuuatiwiru do a
Lr"'t q a q &rr 4 o Y qY \

nr:run"trflryurvlo:^nuavr.J:vnqofrtol"[ux:rtnr:u''relrunr:rfioruavalru:rtnr:il:vrir d'runr:Ldnaln

il:varunruirl:r'onTunrnrYo il:vnoroirur.lruil:vdrunvrlrunr:ulor nT nYgiatafio Lontu raefllrnJ:vtlr#lnt

nalnuxnrauruavnr:finrsr firr{lu:rnorur{rrYrutunr:ruffhr]ruurnr:uoinfirirdu aoonrdorrYrra:nprfr a
4vut

rarirfiro.:ig rrrttuuru1urruuvidgmr:^rigo::rqryrwi.::rtorrurd'n:tvru qvrorr'ni1t bdbo qvronranitro^

(vr.n. bauo-toddo) uruuurrirunru"loiquorrramitro il:v16unr:rio6'runr:r,1oBmuavil:vvrqofitol

rrerunr:r.Jfr;rJrJ:srmo6'runr:florfiuuavrJ:rurJ:unr:vloBmuiavrJ:vvrqnl-"uou rre.runr:rJfl'glr.J:vtun
uu
ri'runr:r1orfi'uuavil:rrr.J:unr:qoinuavl:vvrqfifitol (ofurJiurJlr) uzuur.JXrimnr:rirunr:riofrru

nr:vloSnuavrJ:vuqfifitou :vasfi b (v'r.fi. bdbb-led6'ro)uavuzuurJfrriri:rtnr:pirunr:florriu il:ruil:r:r
nr:lrinrmvrJ:vnqol^toll fl:vvr:?.i415'r:6uqfl :vuvfi te (fl.fl. bdbb-bd6'ro) odr+{Jugr-Jo::uurasriotfior

u t v 4 u e a --.. o v x
eilatarionr:un:vd'lrirrYtflnr:irfnr:r,ioBm (Corruption Perceptions lndex : CPI)"Lri4.lt*u

*. Yoriuni'j1fl1:n:vyri?{4101:ilqr (uruor1fru trryl:qa) rirrauouTuurufir{ornr:

tri'ufierzuarior.J:vtrtuyrnrru"[ut]:vrvrotvruriuorniud 6o "an:luciru u1fiil:rut6'irrnruu{ru:t
virlrirfi:rcofiqil:vrilfiu{rt"t:r" Tounr:iurr:riru"lori'ulixrufiairfiru a piru ;{rraird'rufi a rY, ttu

.*ut

"nr:rfi:ril:vf,vrBarllm:riilr:6'0nr: Trrulri'v:nr,nirsmufioua-no:urfrurauavrnruTrJilklunrmJfrt-nmu..."

d. n:v71:?{ ...



d. flTsyr5?{a1f,1i6ua?J o-olirrrzuutJflfn:rtnr:6'runr:rlorriu rJ:rurJ:unr:1oin
uavrJ:vrqfifitor: n:uvr:?.i4lo'liruar :vuvfi b (u.n. bdbb-bd6'ro) rfior{lurrriorfiol#vilrunu
"Lu#rrYon:vvr:?{4101:ru4t trirfluururyx"[unr:nlurnatounr:ruffltflryrarnr:uoin uasrJ:vrqfifitor
odrwiotfiorornuzuuruir.rvrnr:florrYu tJ:ruil:unr:4rinuavr-l:vvrqol^tou nruvr:?{ffrf,l:6uqr :cuv a tJ

(n.n. bauo-toau<) fiturun:or:suvrrart#ldriotrioufiriufi *o rYuuruu ledbd Inurir:rrn:nr:
Three Pronged measures (rrm:nr:uofl m [Lefl : LPL) :rr"Lfrlunr:flotriunr:4oin rJ:vnouriru
(o) nr:ril6'l"Lrinnrarru (Law enforcement)(ter) nr:florfi'unr:4oBn (Prevention) utav (en) nru:ouf
{Inr (Literacy) rjruiunr:flornlunr:qoBntrirdlufiruavfirJ:vfrvr6nrnrirun:uu?un1:r.J:vffiuqruo:::r

racnrrillilir"[a"[unr:rirrfiurrurorurirumunrnio aoorr#ornluil:vrdunr:r-Jfl-;rJr.J:vrvrnrrirunr:florniu

uavil:ruil:runr:4oinuavrJ:vuqfifitor firiiraunlfi'4nurjruvtufroroirrfiunr:il:vtfruqil0:::iqtt,
.dd

uavnmuTrJil'laluvrirulru (lntegrity and Transparenry Assessment : ITA) mu:sru'uufiairrinlru r.J.rJ.t.
od,,od,vtv,3\,,2X.

rfruun utjuri:vqirvntl uavriorairunr:r.J:vrfruSoaav ao (aa nrsuuufluhj) ri'rfi airrinrru r.l.rJ.t.t

luoruvt6'rnrvru#n triritauorJ:v16unr:rJ:vuiunruo::nuravrr:trlr-lir'[a"[unr:ritfrurrurosuilramunrnio4q4

(lrA)flsurJ:vr.r1ru il.fl. bdbb'jr (r3vrr:q.raerovfroruaorronqirurqoinuavn'rrtu'jrovr.lfru-mrarirfi

uavuiur:urirumuod16od'ndqoin iili.ilfi u{iutrinrlrad'no::rrfiura :r:rvr'rriruuprubuunr:r{iuurirumu
AvvAor46ua
fir{'tarirfi4nnulurariru{1ufir0nu1:rajfiovtri:-rtortirgr,tiotorritia4ntfiqornnr:rJfrrifirarirfi
(No Gift Pol.icy)

tovrol:6u''l

n{unuflorn-urravil:rur.J:unr:vloimuravd:vvrqm^:r-tor fior:rurru6'r triunn:6'rrIn:rnr:

:ruxri{urio6'runoiir.J{ua1na (ilTyrilfililu) r.J:v,iriiwrj:vmru v,r.fl. teabb nru1pluur6fl "n:vvr:xamt:ruqt
"laasorn ir:r6'ru4oin (MOPH Together Against Corruption)" "lu{ufi lc]o fiurrnu tedbd t'1ff1 od.dd u.

Yt

ru InltYu o 01Fr1T en n'nd'rinmuila-on:vvr:?{410'l:il4? rfion:v6'uomeirfinlriunaln:fl:svrr?.iar5lr6uattill

hiaoliurravtrivrurionr:vn;n fr'riur:uavunarfl:flolurirurru:spr'rn:r vrirumutorYoturirrYr.rluld

imrumi'irnr:nrvvr:?{41fi1:ruar orrinr:rurru uravioiarvfia tua-rn-on:uv:?n?J1f,r:ruarmnuil?u{1udidqq
d, 4 t u u a j v a i 4 < , i

luutFr:0lJ1uu0{nun15185nt0{fl:syl:?{41n1:ilq?lltfliltLlJ.ittauu{uu 9]a0aruLrao{o0n6l.iFr?1tJq.i:Ju

ro{n:uvr:?{41i1:ilar lunr:ri]ura'iruqrufi16'rvriT fivrnnru"[uvrirauul'rortur:rnifiovhiiutorti'rutl
4 o ,aua v ia Z' - a, I a v d v cJa

14:010{nfla4nl,un{1nn1:uflun14u'ril 0nv{u.ltuun1:u:vl,'ra:Jflu[r'l1flanMuvt0?J0.in:uvt:?{415'r:ilqt
o A ia, u, e ^ d t v ^'[unr:uiur:muvr rijuhJnruaa'no::rrfirraqrorfr'uiur:araorr.irunr:1J:un1fiLanu1:rJflin1TFrofl1un1:mairtuuil

uasrJ:vnrrtronur:rniuluurutiliurorri'ryuavtorritia4nrfiqrrnnr:ilfl^ri6rarirfi (No Gift Pot.icy)oq4,l

rir{rflru:lumtuzuurJflf6:1$nrieilunr:florrTu il:rutl:unr:4oinuavil:vuqfifitor n:cyr:?{am1:ruqt

:vusfi te (fl.fi. tDdbb-lod6'ro) 6o "n:vyr:?{d'ro'r:{ua?, rJaonornnl:1,40inuavil:vnqfifitou "

uauu:iafl1ur[rti'ry (Motto) fi'jt "n:vyr:?.i4101:ru4r"[aavorn ir:rrfrul1oin" (Together Against

Corruption : TAC) rJ:vrrrunr:tuJ:vrrcut{Jusr'rururiuvY{#u rto,ooo u'ryr (vfirttauunvfiuurvr6':u)

runciruorn{uil:v:r1ru(uriiln-!Gnr:rio6'runr:vlai^nt fl:uyr:?{al01iilq? r.l:vsirflruilTU:r1ru il.fl.

bdbb lnr:tnr:n:uvr:?{arfi'r:ruqtlaavoro iud'rulain (MOPH Together Against Corruption)
& g u u t d \ , v d u t v t qYt
U{U n15AO{1UO{flfi1?LUULUnI}JflO orlo lO.iTvtUUUn:vyl:?{fl'l:nA{?'lfi?Ufl']:tUflA1Un1LflA'lU
"lunr:u3vr:trutorriru:T,fl1T v!.Ft. bdden uavmrmfiifiofl:syr:?{fl'r:rra''r rirufian fi nn odob.dn ctu

9i

a{?u?l...



-6n-

- ; - J t av v d u t v
a{{ufi clb rYuuluu bdden rSor :runr:rir"Ldaounu{o rt, llo.i:vLriuun:v?1:'r{n1:prn-r'iro'runr:tCnsiru

rirtdEiratunr:uiul:{'ruro.rai'ru:'rtnr: v,{.fl. Iodden :vrlu{0fi ro nu'orJ:vTatdtorurr:1rJfl1:I

I
?JO16lU0

6rriuultfioTil:rrrfror:rur urnrrf;urorrotrill:naruuoufioluln:{n"}::6u:.rri{urio6'ru

noiirjriuarna (l:vLflfllvru) rj:vsirflwl:vrrru y!.fl. bdbb firuur:rrvriord uittr-t'i'ro o-nttlun:vnruI

\A,//r
(uxarrqtrnr r:^uvritrt)

rini rn:rvriulur:ru ua v uzuurirurrynr:fi tnrg

ri'r r.nir n { r s r u fl o r riu tua v | : r r | : u n r : 4 oi n tta v rJ : v v'r q 6 fr t o u

EI a.ruruorpiri

r(
fiotl',

X
(uru!rrior fr02rfr)

-vA,a
r,t-r r,r rir fi r.l 5n ur : v ei'! n : v vr :': r r.J fl ri6 : r % n'r : r[vr 1J

u Y d 
'a 

ua t V
14',r14U16U U1J fl 1r n n 1:r] 0r] lUnlTIA:Fr

fl:vyt:?.ia1D't:tuqt



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  กําหนดให้ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ  และให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ  ให้เกิดผลตามที่กําหนด  โดยให้เป็นไป
ตามที่ กําหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 
วิธีการจัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ขั้นตอนในการดําเนิน 
การปฏิรูปประเทศ  การวัดผลการดําเนินการ  และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับ
เม่ือวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นมา  โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ  เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  เพื่อกําหนดกลไก  วิธีการ  
และข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป 

เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ  จํานวน  ๑๑  คณะ  อันประกอบด้วย  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข   คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อรับผิดชอบใน 
การดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด  
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ด้วยแล้ว   

บัดนี้  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย  และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้มีการประชุมเม่ือวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(เล่มที่  ๖) 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

ในการนี้  เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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กรอบประเด็นการปฏริูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ให้มีการส่ง เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้ง
ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
และช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิดโดย
รัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแส
ด้วย 

 

ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่ วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน 
โดย เฉพาะการป ฏิบั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อตร ง 
(Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดี
อย่างแท้จริง 

 

ให้ มี ก าร เปิ ด เ ผยข้อมู ล ข่าวสารภาครั ฐ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้  
และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนใน
การต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ช้ีมูล ฟูองศาล พิพากษา) ทั้งแพ่ง
และอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรมเสมอภาค
โดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจน 
เร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่ เกิดจากการกระท าผิดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

 

ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทย 
ปลอดทุจริต 

 

ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ด้านการป้องปราม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปราบปราม 

กลยุทธ์ ๑ เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึก
ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม 

กลยุทธ์ ๒ ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับ
การรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี 

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัว
กันรังเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 

กลยุทธ์ ๔ การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกง
และไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการ
ทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน  
และผู้ปกครอง 

กลยุทธ์ ๕ เสริมสร้างบทบาทการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

กลยุทธ์ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงาน
บุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี 
คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 

กลยุทธ์ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ  
กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความทางอาญา 

กลยุทธ์ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมือ
อาชีพในการเฝูาระวังการทุจริตในหน่วยงาน 

กลยุทธ์ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับ
มอบ 

กลยุทธ์ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการ
ประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึง
อามิสสินจ้าง 

กลยุทธ์ ๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงิน
ของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้ 

กลยุทธ์ ๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
อิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อตรง (Integrity) เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ี
ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครองและมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัดท่ีถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควร
สงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
กลยุทธ์ ๒ เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติ
บุคคลของรัฐ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและมีอ านาจ
ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๓ ให้มีกฎหมายก าหนดความผิดจาก
การกระท าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐท่ี
ทุจริตต่อหน้าท่ี การใช้อ านาจโดยมิชอบ  
และการร่ ารวยผิดปกติท่ีชัดเจน เพื่อความ
รวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  
(อนุวัติการตาม UNCAC 2003) 
กลยุทธ์ ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐ 
ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยลดการกระท าผิดวินัยด้วยการเฝูาระวังจาก
ทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของ
ภาคประชาชนด้วย 
กลยุทธ์ ๕ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจ 
หรือมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีโดยแจ้งให้ผู้มี
อ านาจในการแต่งต้ังหรือถอดถอนใช้อ านาจทาง
ปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) 
ทันที 
กลยุทธ์ที่ ๖ การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผล
ทางปฏิบัติ 
 

กลยุทธ์ ๑ ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการ
ประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ ๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น  
๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับ 
ส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

กลยุทธ์ ๓ จัดต้ังสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะ
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-
Corruption Capacity Building Institute)  

กลยุทธ์ ๔  การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา 

 

กลยุทธ์ ๑ ผลักดันให้มีกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 
๒ ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59, 253) 

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
เอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี
และมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC) 

กลยุทธ์ ๓ ให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ ๔ ท าให้การให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ
ไม่พึงกระท า 

กลยุทธ์ ๕ ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้
ในการสืบหาและก ากับดูแลการ
เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตนซึ่ง
เงินสดและตราสารเปลี่ยนมือได้ 

 

กลยุทธ์ ๑ ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ 
ให้มีข้ันตอนเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
กลยุทธ์ ๒ จัดท าและบูรณาการโครงข่าย
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของทุกหน่วยงาน 
กลยุทธ์ ๓ เร่งรัดติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจาก
การกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน    
กลยุทธ์ ๔ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเฝูาระวัง และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระท าทุจริตโดยทุกช่องทาง รวมทั้งการฟูองร้อง
หน่วยงานของรัฐที่ไม่ท าตามอ านาจหน้าที่ 
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
กลยุทธ์ ๕ ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

 



๔๒ 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ด้านการป้องปราม (๑) 
 ระยะเวลา/ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
ล้านบาท 

แหล่ง
เงิน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.๕ จัดท ากฎหมายส่งเสริม
กิจกรรมการต่อตา้นการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหนว่ยงาน
ของรัฐ โดยให้หนว่ยงานของรัฐ
จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

                    - ส านักงาน 
ป.ป.ท. 
- ทุกหนว่ยงาน 

๒๐ งบปกติ ให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ได้แก่  
(๑) การประเมินความเส่ียงต่อการคอร์รปัชัน  
(๒) การจัดระบบส ารวจและเฝูาระวังปูองกัน
คอร์รัปชัน  
(๓) ระบบการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่สอ่ว่า
จะเกิดคอร์รัปชันในหน่วยงาน (Hazard 
Report) 
(๔) การประชุมปูองกันการคอร์รัปชัน
ประจ าเดือน ซ่ึงหัวหน้าหนว่ยงานต้องเป็น
ประธานในการประชุม 
(๕) การแสวงหาขอ้เท็จจริงเมื่อมีพฤติกรรม
ส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชัน  
(๖) ระบบการแจ้งเตือนเพื่อปูองกันมิใหเ้กิด
การคอร์รัปชันในหน่วยงาน 

มีกฎหมายเกิดขึ้น 

๒.๖ ให้มีการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน 
(Integrity and 
Transparency Assessment 
– ITA) ตามระเบียบที ่ป.ป.ช. 
ก าหนดเป็นประจ าทุกป ีหาก
ไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ 
๘๐% หวัหนา้ส่วนราชการ 
อาจได้รับการพจิารณายา้ย
ออกจากต าแหน่ง 
 
 

                    - ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
- คณะรัฐมนตรี 
- องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคลของส่วน
ราชการ 

๒๐ งบปกติ เพื่อเร่งรัด ก ากับ ติดตามใหห้น่วยงานให้
ความส าคัญกับการประเมิน ITA  

มีระบบเกิดขึ้น 



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง) 

 
 

โดยที่ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ  เมื่อวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๑  นั้น  เนื่องจากพระราชบัญญัติ 
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก าหนดให้การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ   
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ   และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ซึ่งต่อมายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่   ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒  ส่งผลให้ต้องมี 
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   
โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอน 
ของกฎหมายแล้วเสร็จ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว   
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป   

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในฐานะส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  ได้ด าเนินการเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)   
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้วยแล้ว 

บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)  
ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ  และรัฐสภารับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง)  เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  จึงให้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)   
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

(ฉบับปรบัปรุง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒๗๑



 
 

 
 

สารบัญสาระส าคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

ส่วนที่ ๑ บทน า ๑๑-๑ 

๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๑-๑ 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑๑-๑ 

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑๑-๒ 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๑-๓ 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ๑๑-๔ 

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริต  

๑๑-๔ 

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

๑๑-๘ 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
ในการด าเนนิคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๑๑-๑๐ 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  ๑๑-๑๒ 

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ 

๑๑-๑๕ 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑๑-๑๘ 

๒๗๒



 

๑๑-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยมานาน และมีลักษณะซับซ้อนและ

เชื่อมโยงกันอย่างรุนแรง รวมทั้งการทุจริตได้มีการปรับรูปแบบจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงเป็นการทุจริต
เชิงนโยบายที่มีการแก้กฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายให้เป็นประโยชน์กับตนเองและพวกพ้องมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับกลไกภาครัฐไม่สามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถ
ระงับยับยั้งปัญหาในระดับปฏิบัติได้เท่าท่ีควร ท าให้การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาขาดประสิทธิภาพและเป็นไปอย่าง
ล่าช้า ตลอดจนมีพฤติกรรมการอุปถัมภ์ระหว่างกัน ส่งผลให้การปราบปรามการทุจริตไม่สัมฤทธิ์ผล  
ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอด แต่ปัญหา
ดังกล่าวกลับมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาลง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการวางกลไกป้องกัน 
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด และต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริม 
การรวมตัวและมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือสอดส่องและป้องกันการทุจริต ซึ่งจากรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงมี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น  
เพ่ือจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง และในการจัดท าแผนการปฏิรูปฉบับปรับปรุงในเดือน 
กันยายน ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) จ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต (๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ (๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
และ (๕) การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๑.๑) ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  

๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

๒๗๓



 

๑๑-๒ 
 

๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ  

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๑) ๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  

๑.๒) ๒๑๐๑๐๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

๑.๓) ๒๑๐๒๐๑ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

หมายเหตุ : แผนการปฏิรูปประเทศฉบับแรกได้ป ระกาศในราชกิจจานุ เบกษา ภายใต้ประกาศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๑ ซึ่งมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป็น ๑ ใน ๑๑ ด้าน โดยมีประเด็นการปฏิรูปประเทศฯ รวม ๖ ประเด็น ได้แก่  

๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  

๒) ด้านการป้องปราม (๑) 

๓) ด้านการป้องปราม (๒) 

๔) ด้านการปราบปราม (๑) 

๕) ด้านการปราบปราม (๒) 

๖) ด้านการบริหารจัดการ  

ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับแรกนี้
มีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้นและมีคะแนน
สูงขึ้น ประชาชนมีวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง การด าเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสอดคล้องตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ต่อมาได้มีการด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามที่ปรากฏสาระส าคัญในเอกสารฉบับนี้ 

๒๗๔



 

๑๑-3 
 

๑.๒  ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ประ เทศ ไทยมี ก า รทุ จ ริ ต แล ะ
ประพฤติมิชอบลดลง 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ดี ขึ้ น  ( Corruption 
Perceptions Index: CPI) 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
อยู่ที่ ๔๐ คะแนน 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
อยู่ที่ ๔๕ คะแนน 

๒) หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่าน 
การประเมิน ITA  

ร้อยละ ๖๕ 

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

 
  

๒๗๕



ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock) เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระยะเวลาการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศที่ยังคงเหลืออยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ที่ก าหนดว่าการปฏิรูป
ประเทศจะบรรลุผลในระยะเวลา ๕ ป ีโดยมี ๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 มีกิจกรรมที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองและกิจกรรมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินภารกิจของหน่วยงาน 
มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการต้านภัยทุจริตนี้
สามารถด าเนินการผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน
เครือข่ายภาคีประชาชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ตลอดจนมีการรวมกลุ่มและด าเนินกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่
ของตัวเองผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรชุมชน โครงการพัฒนา
หมู่บ้านช่อสะอาด โครงการหมู่บ้านศีลห้า โครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. 
เฝ้าระวังการทุจริต (PACC Connect) และโครงการหมาเฝ้าบ้าน ซึ่งเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนี้จะมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
มากขึ้น หากมีการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นระบบ (People Engagement) โดยก าหนดบทบาทของรัฐให้
เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมขึ้น ตลอดจนให้ความส าคัญกับ 
การส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนให้มีบทบาทและเป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรม 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคู่ไปกับพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดังนั้นการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน 
ทั้งจากมูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ รัฐและเอกชน มีการบูรณาการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่ และร่วมกันเป็นแกนกลางในการตรวจสอบ ป้องกัน ปัญหาจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาวบ้านในพ้ืนที่โดยตรงจึงเป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 

๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย 

๑.๑) ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะในท้องที่ของตน  
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

๑.๒) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอย 
เบื้องพระยุคลบาท 

๒) ตัวช้ีวัด 

๒๗๖



 

๑๑-5 

๒.๑) มีเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน 
และต่อต้านการทุจริตอย่างน้อยจังหวัดละ ๕ เครือข่ายในปี ๒๕๖๔ และ ๖ เครือข่ายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๒) มีการขยายผลการด าเนินการไปสู่เครือข่ายองค์กรระดับต าบลร้อยละ ๒๐ ทุกปี  
จนครอบคลุมทุกต าบลทั่วประเทศ 

๒.๓) มีคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมและช่องทางการร้องเรียนของประชาชน ใน 
ปี ๒๕๖๔ 

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 

๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการ 
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –๒๕๖๕) 
(ระยะเวลาช่วงแรกด าเนินการปีงบประมาณแรก ปี ๒๕๖๔) 

๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
๑) วงเงิน 

๑.๑) ปี ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๘๕ ล้านบาท (สนับสนุนการด าเนินการระดับจังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยจังหวัดละ ๑ ล้านบาท และกิจกรรมส่วนกลาง ๓ ล้านบาท และสนับสนุนหรือร่วม
สมทบกิจกรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์การหรือสาธารณกุศลและเครือข่ายภาคประชาสังคมคมที่มีบทบาท
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ มูลนิธิต้านการทุจริตประพฤติมิชอบต่าง ๆ ๕ ล้านบาท)  

๑.๒) ปี ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒๐๒.๕ ล้านบาท (สนับสนุนการด าเนินการระดับ
จังหวัดและต าบล เครือข่ายจังหวัดละ ๒.๕ ล้านบาท และกิจกรรมส่วนกลางระดับประเทศ ๕ ล้านบาทและ
สนับสนุนหรือร่วมสมทบกิจกรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องขององค์การหรือสาธารณกุศล และเครือข่ายภาค  
ประชาสังคมฯ ๕ ล้านบาท) 

๑.๓) งบประมาณในการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนจ านวน 
๒.๕ ล้านบาท 

๒) แหล่งที่มาของงบประมาณ  
๒.๑) กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน ป.ป.ช. 
๒.๒) งบบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒.๓) ภาษีสรรพสามิต และ/หรือ การสนับสนุนของสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๒.๔) เงินที่ยึดมาจากคดีทุจริต 

๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมหารือ ระดมสมองแกนน าองค์กรชุมชนในจังหวัด ผู้แทนองค์การ
หรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดขอบข่าย (จาก”ล่างสู่บน”เป็นการระเบิดจากภายใน ในการป้องกัน 
การทุจริตฯ) และเร่งจัดเตรียม ตลอดจนด าเนินกิจกรรมเสริมสมรรถนะ สภาองค์กรชุมชนต าบล  
เครือข่ายองค์กรชุมชน แกนน าหมู่บ้าน-ต าบล ฯลฯ ตลอดจนก าหนดการด าเนินกิจกรรมที่สามารถท าได้  
ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นสองระยะ โดยมีระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๒ ปี ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

๒๗๗



 

๑๑-6 

ความม่ันคงของมนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑.๑) ระยะแรก : เร่งก าหนด แนวทาง นโยบาย และรูปแบบ โครงสร้าง กลไก  
การจัดการร่วมกัน โดยประสานระดมสมองเชื่อมโยงกับกลไกในระดับพ้ืนที่ เพ่ือเร่งการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ของชุมชน การรณรงค์จิตส านึกต้านโกงโดยประชาชนระดับพ้ืนที่อย่างจริงจัง การพัฒนากลไกการตรวจสอบใน
พ้ืนที่ที่เข้มแข็ง รวมทั้งการก าหนดภาระหน้าที่ของเครือข่ายองค์กรชุมชนที่จ าเป็น อาทิ การร่วมตรวจสอบ
ความโปร่งใสของโครงการระดับพ้ืนที่ และการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ยังต้องหารือ 
ในการประสานงานกลไกภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมูลนิธิฯ ที่มีเจตนาและเป้าหมายในการท างานที่
สอดคล้องต่อการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านการบูรณาการเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น รวมทั้งการจัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินงานของภาคประชาชน 
ในการร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนของ
ประชาชน  

๑.๒) ระยะที่สอง : ก าหนดและเร่งรัดด าเนินการ แผนงาน/กิจกรรม แนวทาง 
การประสานการด าเนินกลไกให้เกิดธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
ของเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนต าบล และแกนน าของประชาชน เช่น การอบรม  
การปฏิบัติหนา้ที่ การประสานงานและการร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  

๒) ขั้นตอนที่ ๒ (เร่งด าเนินการเป็นขั้นตอนคู่ขนาน) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนต าบล ฯลฯ และพิจารณาล าดับความส าคัญของแผนงาน/กิจกรรมสนับสนุน  
ที่จะต้องท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจรวมถึงการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนที่ เหมาะสม เพ่ือเร่งประสาน  
การด าเนินงานตามบทบาทของเครือข่ายที่มีองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และประชาชนเป็นแกนน า  
โดยอาจพิจารณาการคัดสรรโครงการหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการข่ายการท างาน อาทิ โครงการหรือ
กิจกรรมหมู่บ้านช่อสะอาด โครงการหรือกิจกรรมหมู่บ้านศีลห้า กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาธารณะใน
ครอบครองของรัฐ รวมทั้งข้อมูลงบประมาณและค่าใช้จ่ายให้สาธารณะชนทราบทางอินเตอร์เน็ต การมีระบบ
ข้อตกลงคุณธรรม การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ส าหรับโครงการในระดับพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เพ่ือเสริมสร้างและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนเอง ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ทั้งนี้ การด าเนินงานในขั้นตอนนี้จะมีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกับองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศลต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ศูนย์คุณธรรมและองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ เร่งก าหนดแนวทางการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม การประสาน 
ความร่วมมือที่จ าเป็นจากหน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ เพ่ิมเติม อาทิ การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
อย่างเป็นระบบ การมีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากฯ ตลอดจนการให้ความปลอดภัยต่อเครือข่ายเฝ้าระวัง 
การรักษาความลับของบุคคล ที่มีอาสาสมัครของเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับต าบลเข้าร่วม และหาแนวทาง 
ที่ปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

๔) ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการฯ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
และประพฤติมิชอบท าหน้าที่ประสานงานติดตามประเมินผลกิจกรรมฯร่วมกับกลไกติดตามประเมินผลในพ้ืนที่  

๒๗๘



 

๑๑-7 

เพ่ือการด าเนินการและการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี  

๒.๑.๖) เหตุผลอื่น ๆ 
๑) กิจกรรมที่น าเสนอนี้เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของ

แนวทางกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  
ในการสนับสนุนบทบาทเครือข่ายองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และกลุ่มชุมชนแกนน าฯ ควบคู่ไปกับ  
การบูรณาการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่องค์การสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ได้ด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒) ประโยชน์อื่นที่ได้รับ กิจกรรมการร่วมต่อต้านการทุจริตจะเป็นผลประโยชน์อันพึงได้ของ
ประชาชน และชาวชุมชนเอง 

๓) กลไกท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
๓.๑) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน 
๓.๒) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
๓.๓) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
๓.๔) ศูนย์คุณธรรมและ สกพ. (ศจ) 
๓.๕) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) 
๓.๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๗) เครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  Private 

Sector Collective Action against Corruption (CAC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗๙



 

๑๑-8 

๒.๒  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยบัญญัติไว้ใน มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และ 
จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ
ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต จึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง 
ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอ
และได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการเตรียมช่องทางให้ผู้มีเบาะแส ข้อมูลเชิงลึก สามารถแจ้งข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ
ตลอดจนต้องจัดให้มกีฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองและเยียวยาผู้ให้เบาะแสอย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมหลักที่
ส าคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนผ่านการผลักดันการออกกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอ และหน่วยงาน
ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เว้นแต่ข้อมูลที่เป็นความลับหรือ
กระทบต่อความมั่นคง เพ่ือให้ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวก 

2. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิด
ตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัย ตลอดจน
การจัดท าระบบแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ 

3. การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าทดแทน (ระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้มีผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวในวงกว้าง  
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน 

4. การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปง เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law)) ที่ครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ก่อนว่าบุคคลผู้นั้น
กระท าโดยไม่บริสุทธิ์  โดยกรณีนี้ต้องไม่ตัดสิทธิ์หากเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่ให้ใครฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยบุคคลเหล่านี้ 
ต้องได้รับการปกป้องมิให้ถูกคุกคามหรือกลายเป็นจ าเลยเสียเอง  

๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย 
๑.๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้อง 

ปิดปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) . 
๑.๒)  พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร 

๒๘๐
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๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑)  มีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในปี ๒๕๖๔และกฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารสาธารณะในปี ๒๕๖๕ รวม ๒ ฉบับ 
๒.๒) มีระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจรในปี ๒๕๖๔ 

๒.๒.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

๒.๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
ระยะเวลาด าเนินการไตรมาสที่สามของปีงบประมาน ๒๕๖๔ จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๒.๒.๔. ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
งบประมาณ       -    บาท  

๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่ต้องแก้ไข 
ระยะเวลาด าเนินการ ๓ เดือน 

๒) ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการแก้ไขกฎหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ ๖ เดือน 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี 

๔) ขั้นตอนที ่๔ พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งระบบการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘๑
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๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

จากการที่กระบวนการยุติธรรมในภาพรวมยังไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีสาเหตุส าคัญจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
มีการเลือกปฏิบัติ เรียกรับผลประโยชน์ และขาดความโปร่งใส นอกจากนั้นกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบยังมีความล่าช้า ไม่เด็ดขาด และขาดประสิทธิภาพ ท าให้ผู้กระท าการทุจริตขาดความ 
ย าเกรง ตลอดจนผู้กระท าผิดที่เป็นนิติบุคคลยังไม่ได้รับการลงโทษในฐานที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศ
ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการอ านวยความยุติธรรม 
แก่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ โดยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรม สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ปลูกจิตส านึก 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่น 
ในคุณธรรม ตลอดจนเร่งรัดการปรับปรุงกระบวนการและกลไกในการด าเนินคดีทุจริตของทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้เกิด 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมต้องมีการเร่งปรับปรุงโทษค่าปรับของนิติบุคคลที่กระท า 
ความเสียหายแก่ประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ
ให้สะท้อนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริง เพ่ือให้การลงโทษเป็นไปอย่างถูกต้องมากกว่าที่จะได้ตัวแทนมารับ 
การลงโทษ 

๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย :  
๑.๑) ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวัง 

การปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมทั้งร่วมด าเนินมาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญ 

๑.๒) การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
๑.๓) เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย 

มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง 
๑.๔) นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตาม

มาตรฐานสากล 

๒) ตัวช้ีวัด  
๒.๑) ประชาชนได้รับความเป็นธรรม พึงพอใจ และเชื่อมั่นในกระบวน 

การยุติธรรม (ส ารวจความเห็นของประชาชน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ ทุกปี (เทียบจากปีก่อนหน้า) 
๒.๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีทุจริตมีการก าหนดขนาดของคดีและ

ระยะเวลาในการด าเนินคดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบของกฎหมาย ภายในปี ๒๕๖๔ 
๒.๓) ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีทุจริตในขนาดเดียวกันลดลงอย่าง 

มีนัยส าคัญ ส่งผลให้จ านวนคดีทุจริตคงค้างลดลงร้อยละ ๒๐ จากปีก่อนหน้า 
๒.๔) จ านวนเรื่อง/คดีที่ เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูก

ด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรมหรืออาญา เพราะการด าเนินคดีที่ตนรับผิดชอบมีจ านวนคดีลดลง
ร้อยละ ๒๐ ทุกปี (เทียบจากปีก่อนหน้า) 

๒๘๒



 

๑๑-11 

๒.๕) ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษค่าปรับของนิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับ
ประเทศตามมาตรฐานสากลให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ 

๒.๖) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ 
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ 

๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –๒๕๖๕) 

๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
วงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

๑)  ขั้นตอนที่ ๑ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนตั้ งแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ  
และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน ควบคู่กับการสร้าง  
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Access to 
Justice) ตลอดจนก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงใน
กระบวนการยุติธรรมได้ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

๒) ขั้นตอนที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วที่สุด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยยึดถือคุณธรรม ความซื่อสัตย์ พร้อมกับบูรณาการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการยกระดับการด าเนินงานเป็นการท างาน
บนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ 
มีศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ จัดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมและบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือคุณธรรม ความซื่อสัตย์  
ใช้อ านาจดุลยพินิจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอย่างสุจริต ภายใต้กรอบกฎหมาย ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นสากล 

 

 

๒๘๓
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๒.๔  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  

จากการศึกษาผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI.)  
ขององค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI.) ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยได้รับการประเมินต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก (๔๓ คะแนน) ซึ่งค่าตัวชี้วัดนี้นับเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ที่
ส่งผลให้ค่าดัชนี CPI ของไทยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ ที่ยังมีพฤติกรรมแสวงหา
ประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน สินน้ าใจ มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
และงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีการเลือกปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน โดยปัญหาเหล่านี้มีพ้ืนฐานมาจากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ท าให้ได้ผู้บริหารที่ขาด
ความซื่อตรง (Integrity) รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระท า สะท้อนการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบและร่ ารวย
ผิดปกติซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน ท าให้รัฐและประชาชนต้องสูญเสียประโยชน์ไปอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือเป็น 
การยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของการประพฤติปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น  
จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขการประพฤติมิชอบที่มักมีการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวก
พ้อง ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัยข้าราชการให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งต้องสนับสนุนให้มีความรับผิดชอบหากเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการรับรู้และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในสายตาของนักลงทุนและนักธุรกิจ 
ชาวต่างประเทศดีขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสนใจและตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุนและ
ความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจที่ต่ ากว่าประเทศอ่ืน และสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
รวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ไขการสูญเสียผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมการปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย 
๑.๑) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
๑.๒) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับ

ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

๑.๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลใน 
การตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ 

๑.๔) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติ
มิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และ
อาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้ อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า 
(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ภายในต้นปี ๒๕๖๔ 

๒๘๔
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๒.๒) มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และยกระดับเป็น
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจรัฐ
ต่อประชาชนต้องด าเนินการภายในปี ๒๕๖๔ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือภายในปี ๒๕๖๕  

๒.๔)  หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความ
รับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้ ภายในปี ๒๕๖๔  

๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม  
๒ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน  
ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น  

๔๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณแผนงานบูรณาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และงบประมาณปกติของ
หน่วยงาน 

๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศต่อสาธารณะว่าเป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

ระยะเวลาด าเนินการ ๒ เดือน (ธ.ค. ๖๓ - ม.ค ๖๔) 

๒) ขั้นตอนที่  ๒  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ด าเนินการจัดท า 
ร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดการก าหนดวิธีการประเมิน 
“สัตบุรุษ” และให้บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นล าดับแรก ภายในปี ๒๕๖๔ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๕) 

๓)  ขั้นตอนที่  ๓  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล โดยขั้นต้นให้จัดท าเป็นมาตรฐานจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายยกระดับเป็น พ.ร.บ.ภายในปี ๒๕๖๕ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

๔) ขั้นตอนที่ ๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดท า
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๒๘๕
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รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๐ และบังคับใช้ภายในปี ๒๕๖๔  

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

๕)  ขั้นตอนที่  ๕  หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยรับผิดชอบจัดท าและบริหารแผน 
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด โดยมุ่งเน้น  
การประพฤติมิชอบและพฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติ และมีการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญา  
ต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability)  
ในระบบธรรมาภิบาลมาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในปี ๒๕๖๔ โดยด าเนินการร่วมกับส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘๖
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๒.๕  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
ด้วยปรากฏว่าการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านทรัพยากร

ที่ใช้ในการพัฒนา (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ยืม และอ่ืน ๆ ) และโอกาสในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงเป็นอันมาก จากการศึกษาและข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช.  
การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายสามารถด าเนินการได้ทั้งในขั้นตอนการพัฒนานโยบายทางการเมือง (Policy 
Development Stage) (ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือจากส านักงาน กกต. ในการด าเนินการตามเกณฑ์
ชี้วัดความเสี่ยงกับทุกพรรคการเมืองตามหน้าที่และอ านาจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว) และในขั้นตอนของการน า
นโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation Stage) ซึ่งประการหลังนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และหากมีการป้องกันได้ดีจะช่วยลดความสูญเสียอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ แนวคิดคือ 
การน าการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้ในการริเริ่ม
และด าเนินโครงการที่มีวงเงินสูง (ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท หรือ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป) หรือโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้ างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สั งคม และความมั่ งคง (ตามเกณฑ์ที่ ก าหนด)  
ทั้งนี้ ในการด าเนินการให้บรรลุผลควรมีการก าหนดกลไกกลางเพ่ือรองรับการด าเนินการดังกล่าวให้ชัดเจน  
และสามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินการได้ ดังนี้  

1. ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ (Project Initiation) หน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณางบประมาณ 
เช่น ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะต้องก าหนดให้
หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการที่เข้าเกณฑ์ ต้องส่งข้อมูลการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาประกอบการพิจารณา 
มิฉะนั้นโครงการจะไม่ได้รับการพิจารณา 

2. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (Project Implementation) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ 
การตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) เป็นต้น 
จะต้องยึดแนวทางตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ 

3. ขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นโครงการ (Post Project Implementation) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ (รายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)) 
ส านักงาน ก.พ.ร. (โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ของแต่ละหน่วยงาน) จะต้อง
ด าเนินการประเมินผลโครงการและรายงานเพ่ือการปรับปรุงมาตรการป้องกันในวงจรต่อไป 

๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย 
๑.๑) ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อ

การทุจริตเชิงนโยบายที่ก าหนด (งบประมาณการด าเนินโครงการมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งน าเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อ 
การทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒๘๗
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๑.๓) หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
เชิงนโยบายในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อ 
การทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการด าเนินโครงการ จ านวน ๑ ฉบับ 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องน าเสนอ

ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อส านักงบประมาณร้อยละ ๕๐  
ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๕ 

๒.๒) หน่ วยงานตรวจสอบ ด า เนิ นการติดตาม ก ากับดู แลทุ กโครงการ ที่ มี 
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๓) ร้อยละของหน่วยงานที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องรายงานผล 
การด าเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงหลังเสร็จสิ้นโครงการผ่านระบบการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ของหน่วยงานดังกล่าวและรายงานการประเมินผลโครงการร้อยละ ๕๐  
ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๕.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

๒.๕.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) 

๒.๕.๔  ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
งบประมาณ       -    บาท  

๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงานงบประมาณ ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล (คตป.)) 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ (Project Initiation) : ส านักงานงบประมาณ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐประชุมหารือและน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานที่มี
โครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งก าหนด
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอ่ืนที่ท าหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๓ เดือน 
 
 
 

๒๘๘
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๒) ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (Project Implementation) : กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบก ากับดูแล พิจารณา 
วางกรอบและแนวทางการติดตาม ตลอดจนด าเนินการก ากับดูแลโครงการตามขั้นตอนที่ ๑ ทุกกรณี โดยยึด
หลักการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๓ - ๖ เดือน 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นโครงการ (Post Project Implementation) : 
หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.)) 

ระยะเวลาด าเนินการ ๓ เดือน  

๒๘๙



 

๑๑-18 

ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  

๓.๑ การแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๒๕๓ โดยให้ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒) ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  

๓) ระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภท 

สาระส าคัญโดยสังเขป 
๑) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามรัฐธรรมนูญ โดยสะดวก

และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะได้โดยสะดวก ตามมาตรา ๕๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๓.๒ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัลจากการแจ้งเบาะแส  

สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือทบทวนแนวทางและมาตรการในการจ่ายเงินสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้
น าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่ยังคงใช้แนวทางและมาตรการให้ รางวัลการ
แจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส  

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง 

๓.๓ การปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการกระท า
อันเป็นการฟอกเงิน  

สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือสกัดกั้นการน าเงินที่ได้จากการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงาน ปปง. 

๓.๔ การปรับปรุงกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. โดยให้น าเรื่อง การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมไว้ในกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. ด้วย 

สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือก าหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
มาตรการต่อต้านการประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงาน ป.ป.ท. 

๓.๕  การจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วมกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือก าหนดความผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และผู้สนับสนุนการทุจริตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงาน ป.ป.ช. 

๒๙๐
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๓.๖ การเร่งรัดการจัดท าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ  

สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลฐานะทางการเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นประโยชน์ใน 
การป้องปรามการทุจริตและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียนว่าร่ ารวยผิดปกติ รวมทั้งเป็น
ฐานข้อมูลเมื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นและต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงาน ป.ป.ช. 

๓.๗ การจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ วรรคสอง 
ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม  

สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือให้การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระบบคุณธรรม สามารถ
คัดเลือกคนดี คนเก่ง และคนมีคุณภาพเข้ามาด ารงต าแหน่ง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
ในหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงาน ก.พ. 

๓.๘ การเร่งรัดการจัดท า ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….  

สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือป้องกันพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ ด้วย 
การเรียกรับสินบน สินน้ าใจ รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงาน ป.ป.ช. 

๓.๙ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาช่องทางการยื่นขออนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

 สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการอนุมัติ อนุญาต ซึ่งน าไปสู่การลด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงาน ก.พ.ร. 

๓.๑๐ การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้   

๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีด้วยด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือทบทวนแนวทางและมาตรการในการรับของขวัญและของก านัลของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง 
 

* หมายเหตุ  การยกร่างกฎหมายใหม่และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิม ควรเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
หรือผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือประกาศเป็นกฎหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ซึ่งได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้รับผิดชอบในการยกร่าง
หรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสามารถด าเนินการคู่ขนานกันไปได้ 

๒๙๑



 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑ – ๔๙ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔, ๐๒ ๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail : nscr@nesdc.go.th 



 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย ระดับผลการประเมิน 

ส่วนราชการระดับกรม   
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 96.85 AA 
กรมการแพทย์ 87.36 A 
กรมควบคุมโรค 92.63 A 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 91.00 A 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 87.09 A 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 88.78 A 
กรมสุขภาพจิต 79.42 B (ไม่ผ่าน) 
กรมอนามัย 93.05 A 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 74.42 C (ไม่ผ่าน) 
สถาบันพระบรมราชชนก 84.32 B (ไม่ผ่าน) 
   
หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 92.85 A 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 89.14 A 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 93.01 A 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 86.02 A 
   
องค์การมหาชน   
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 88.89 A 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 93.79 A 
   
รัฐวิสาหกิจ   
องค์การเภสัชกรรม 93.04 A 

คะแนนเฉลี่ย 88.90  
 

 



นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
..................................................... 

กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัย 
ต้ังแต่เกิดจนส้ินอายุขัย ต้องทํางานท้ังในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดความเจ็บป่วย ลดความจน 
ของประชาชน ดังนั้น นโยบายท่ีต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทกุคนในประเทศไทย นับจากวันนี้ คือ 

 “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”  
โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน ที่สําคัญ 5  ด้าน ดังนี้ 

1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ              
และโครงการที่ เ ก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เ พ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด              
และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคง   
ทางสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 

(2.1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 
ส่งเสริมการออกกําลังกาย และโภชนาการท่ีถูกสุขอนามัย  ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี         
ในทุกพ้ืนที่ 

(2.2) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ต้ังแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเน่ือง จนถึงเด็กวัยเรียน      
ให้มีพัฒนาการสมวัย  มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 

(2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี     
ลดจํานวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักด์ิศรี สนับสนุนให้ ชุมชน ท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชน เข้ามาจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ โดยกํากับดูแลให้มีมาตรฐาน  

(2.4) จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกัน  
และควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซํ้า        
การคุ้มครองผู้บริโภค  โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถ่ิน และเอกชน        
รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือทางสาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความม่ันคงทางสุขภาพ               
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหล่ือมล้ํา             
ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

(3.1) เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล      



~ 2 ~ 
 
(รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้ง         
การพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และกําลังคนที่เพียงพอ 

(3.2) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้เป็น
หมอประจําบ้าน  ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ  เข้าถึงข้อมูล 
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ 

(3.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
การบริการ ได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  ระบบคิว  ระบบงานบริการของโรงพยาบาล      
ระบบส่งต่อ ตลอดจนการเช่ือมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหน่ึงเดียว  เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data)  ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(4.1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย    

เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์  อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ เพ่ือสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน  โดยกําหนด
กลไกการดําเนินงานท่ีรัดกุมเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

(4.2) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ทั้งด้านระบบบริการ    
ทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมรายได้ของประชาชน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(5.1) ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน      

กระจายอํานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพ่ือความคล่องตัว       
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดียิ่งข้ึน 

(5.2) สร้างขวัญกําลังใจบุคลากร  ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสําคัญ        
กับการดูแลบุคลากรต้ังแต่เริ่มเข้าทํางาน  ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ               
ในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 

ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  























 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 12 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ: โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ โถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง
 หนังสอืเชิญเข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ โถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง
 หนังสอืเชิญเข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
ตำแหนง่ นักทรัพยากรบคุคลปฏิบตัิการ ตำแหนง่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันที่  12  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 วันที่  12  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

พศวีร์  วัชรบุตร 
(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  12  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  
 




