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โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ  เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
คณะผู้ วิ จั ยขอขอบพระคุณคณะกรรมการส่ ง เสริ มและสนับสนุนการวิ จั ย  ส านั ก งาน  ป .ป .ช .  
และคณะอนุกรรมการด าเนินการงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นอย่างสูง ที่ให้ข้อเสนอแนะ 
ที่มีคุณค่ายิ่งในการปรับปรุงพัฒนาผลงานวิจัยให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกมุมมอง 
ความคิดเห็นรวมถึงสนับสนุนให้การด าเนินวิจัยได้ผลที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐอย่างรอบด้าน  

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทยและเป็นแหล่งข้อมูล
ส าคัญส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าและต่อยอด โดยคาดหวังว่าท่ามกลางวิ กฤติความเชื่อมั่นในด้าน 
ความโปร่งใสที่ตกต่ าลงของภาครัฐในสายตาของประชาชน การทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทยจะต้อง
เป็นวาระระดับชาติที่มีการแก้ไข ปรับรื้อเชิงโครงสร้าง และยกระดับความโปร่งใสด้วยความร่วมมือ  
จากภาคีทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เพ่ือขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมใสสะอาด และสร้างความไว้วางใจ 
ที่มีต่อการท างานของภาครัฐได้มากกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่ากลไกการเฝ้าระวังทางสังคม  
ที่ เข้มแข็งอันเป็นหัวใจหลักของผลการวิจัยชิ้นนี้  จะสามารถหล่อหลอมขึ้นมาในสังคมไทยได้จริ ง  
โดยมีส่วนกระตุ้นจิตส านึกของคนในสังคมให้ร่วมเฝ้าสังเกต ติดตาม และป้องปรามมิให้การทุจริตจากนโยบาย
และโครงการของรัฐสามารถเกิดขึ้นได้ในสังคมไทยได้อีกต่อไป หากรายงานวิจัยฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด
คณะผู้วิจัยขอน้อมรับเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

 
คณะผู้วิจัย 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์นโยบายมาตรการหรือโครงการ  
ที่ด าเนินการอยู่ในการพัฒนา และการแทรกแซงการท างานของระบบเศรษฐกิจสังคมภาคต่าง ๆ  ของรัฐบาล  
2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์นโยบายมาตรการหรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และวิ เคราะห์โอกาส 
และความเสี่ยงต่อการทุจริตของการด าเนินนโยบาย  มาตรการ หรือโครงการนั้น ๆ  รวมถึงรูปแบบ 
และกระบวนการทุจริตทั้งหมด 3) เพ่ือศึกษาขอบเขตและขนาดของความเสียหายโดยการประมาณการ 
ขนาดความเสียหายอันเนื่องมาจากนโยบายมาตรการหรือโครงการที่ด าเนินการอยู่  ที่เลือกเป็นกรณีศึกษา  
และ 4) เพ่ือศึกษาและเสนอแนะรูปแบบ การด าเนินงานที่มีธรรมาภิบาลส าหรับนโยบายมาตรการ   
หรือโครงการที่ศึกษาพร้อมออกแบบแนวทางในการป้องกัน หรือลดช่องทางในการทุจริตทั้งจากเจ้าหน้าที่  
ของรัฐ นักการเมือง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร 
และวิจัยสนาม 

ผลการวิจัยพบว่า คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ประเทศไว้ 2 ส่วน คือ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรกและนโยบายทั่วไปอ่ืน ๆ ที่เหลือ 
จะด าเนินการในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาล โดยสามารถแบ่งเป็นด้านที่ส าคัญ 5 ด้าน ด้านที่ 1 การสร้าง 
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเศรษฐกิจ ด้านที่ 3 
การสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และด้านที่ 5 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา ในปี พ.ศ. 2557 สถานการณ์โดยรวมของประเทศอยู่ในภาวะที่ถูกกดดัน ทั้งจากปัจจัยภายนอก 
และภายในประเทศ การอนุมัติโครงการลงทุนหยุดชะงักการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไม่สามารถด าเนิ นการ 
ได้ตามปกติ จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมชะลอตัวอย่างรวดเร็ว โดยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5  
ก่อนที่จะหดตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสแรกของปี 2557 ต่อมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ได้เข้ามาบริหารราชการ 
โดยได้สืบทอดงานและสานต่อภารกิจจาก คสช. ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการวางพ้ืนฐานที่ดีให้ระบบเศรษฐกิจ 
มีความมั่นคงมากขึ้น รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ จัดระเบียบ
สังคม เสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาติ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นปรัชญาน าทางเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งหวังให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
มีความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ  
ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในช่วงนั้น  

ผลการวิเคราะห์นโยบาย และโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
ซึ่งจากข้อมูลโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมโครงการต่าง ๆ  
จ านวน 219 โครงการ โดยแบ่งเป็นมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 6 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการเพ่ือกระตุ้น
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การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ (2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สินค้าเกษตร (3) มาตรการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร (4) มาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ  
(5) มาตรการพัฒนาทักษะ สร้างงาน และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น และ (6) มาตรการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ พบว่า โครงการส่วนใหญ่ถูกจัดสรรงบประมาณเพ่ือตอบสนองมาตรการ
เพ่ือกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศมากที่สุด  
 ผลการศึกษากรณีศึกษาโครงการที่ด าเนินการอยู่ปัจจุบัน พบว่า  โครงการยกระดับแปลงใหญ่ 
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มีความเสี่ยงสูง 
มากที่สุดในการเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย และจากผลการท า Simulation โครงการยกระดับแปลงใหญ่ 
ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดสามารถประเมินขอบเขตความเสียหายของโครงการระดับ  
ความเสียหายเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว 16.498 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) และขอบบนหรือมูลค่าสูงสุด
ของความเสียหายน่าจะไม่เกิน 25.84 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) และขอบล่างหรือมูลค่าต่ าสุด 
ของความเสียหายไม่น่าที่จะต่ ากว่า 7.27 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) เนื่องจากโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 13,904,500,000 บาท 
ดังนั้นขนาดความเสียหายจึงอยู่ที่  2,293,964,410 บาท โดยมีขอบเขตความเสียหายสูงสุดไม่ เกิน 
3,592,922,800 บาท และความเสียหายอย่างต่ าอยู่ที่ 1,010,857,150 บาท ซึ่งมูลค่าทางการเงินที่ประเมินได้
ดังกล่าวท าให้ผู้ด าเนินนโยบายสามารถจัดสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณในการเฝ้าระวังและก ากับดูแล
นโยบายหรือโครงการอยู่ระหว่าง 1,000-3,600 ล้านบาท 

ในขณะที่ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ ม เกษตรทฤษฎี ใหม่  มี ระดับความเสียหายเฉลี่ยจะอยู่ 
ที่ราว 16.506 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) และขอบบนหรือมูลค่าสูงสุดของความเสียหายน่าจะไม่
เกิน 26.842 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) และขอบล่างหรือมูลค่าต่ าสุดของความเสียหาย 
ไม่น่าที่จะต่ ากว่า 5.945 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) เนื่องจากโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 9,805,707,480 บาท ดังนั้น  ขนาดความเสียหาย 
จึ ง อยู่ ที่  1,618,530,077 บาท  โ ดยมี ข อบ เ ขต คว าม เ สี ย ห า ยสู ง สุ ด ไ ม่ เ กิ น  2,632,048,002 บาท  
และความเสียหายอย่างต่ าอยู่ที่  582,949,310 บาท ซึ่งมูลค่าทางการเงินที่ประเมินได้ดังกล่าวท าให ้
ผู้ด าเนินนโยบายสามารถจัดสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณในการเฝ้าระวัง และก ากับดูแลนโยบาย  
หรือโครงการอยู่ระหว่าง 600-2,600 ล้านบาท 

ปัญหาของทั้งสองโครงการ เมื่อวิเคราะห์ไม่เป็นตามหลักธรรมาภิบาลหลายประการ  1) ขาดความ
โปร่งใสทั้งสองโครงการมีหลายประเด็นที่ขาดความชัดเจน 2) ไม่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) 
เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องในระบบราชการไม่สามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งขาดความชัดเจน
การจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 3) ขาดความเสมอภาค (Equity) 
และขาดการควบคุมการทุจริต (Control of Corruption) เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน โครงการเหล่านี้
ไม่ได้ส่งผลไปถึงเกษตรกรรายย่อย และขาดความชัดเจนในแนวทางของภาครัฐ ในการควบคุมไม่ให้ใช้อ านาจ
ของภาครัฐเพ่ือสร้างผลประโยชน์ ให้แก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ของชนชั้นน าทางการเมือง  
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และนักธุรกิจเอกชน ที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ และ 4) ขาดการมีส่วนร่วม ทั้งสองโครงการที่เป็นกรณีศึกษา
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ 
ขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง 

จากการวิจัยเอกสารโดยการศึกษารูปแบบการป้องกันการทุจริตจากสามประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ 
เดนมาร์ก และสิงคโปร์ พบว่า จุดร่วมส าคัญหลายประการ ได้แก่ 1) ผู้น าทางการเมืองที่มีจิตส านึก  
มีความมุ่งมั่นตั้งใจทางการเมือง (2) มีการด าเนินการและป้องกันการปราบปรามการทุจริตที่ครอบคลุม 
กว้างขวางอย่างบูรณาการ 3) หน่วยงานที่มีการด าเนินการและป้องกันการปราบปรามการทุจริตที่เป็นอิสระ  
มีความสามารถ และคุณธรรมสูง ไม่กระท าการทุจริตเสียเอง ยกเว้นเดนมาร์กที่อาศัยการท างานบูรณาการ 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) มีการออกกฎหมายบังคับใช้กฎหมายและมีมาตรการปราบปรามการทุจริต  
อย่างจริงจังเข้มงวด  5) ฝ่ายตุลาการมีความอิสระ 6) มีการพัฒนาการบริการสาธารณะเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกต่อประชาชน 7) ระบบการเงินการคลัง มีกฎหมายที่แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบที่รัดกุมรัฐสภา
จะให้ความส าคัญการพิจารณางบประมาณของรัฐบาล 8) สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนซึ่งประเด็นนี้
เห็นได้ชัดเจนจากประเทศเกาหลี ในขณะที่ประเทศเดนมาร์กไม่ชัดเจนในบทบาทของภาคประชาชน  
แต่คุณภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ และ 9) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

ในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบายนั้น ได้แก่ 1) เปิดเผยข้อมูล 
โดยมองว่ามาตรการที่ดีที่สุดส าหรับทั้งการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริต รัฐต้องการเปิดเผยข้อมูล 
ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยต้องสามารถเข้าถึงง่าย (access) และสามารถเปิดเผยได้ตลอดเวลา  
(Real Time) 2) เพ่ิมบทบาทของภาคประชาสังคม พลังตรวจสอบจากภาคประชาสังคมจะเป็นตัวส าคัญ 
ที่ลดความเสี่ยงในการทุจริตได้ โดยต้องมีตัวแทนของประชาชนในทุกกลไกที่สร้างขึ้น โดยผู้เข้าร่วมควรเป็น
ภาคประชาชนที่เข้าใจเรื่องราวของการเมืองและการทุจริต และสามารถน าเสนอต่อสาธารณะได้  
 ส าหรับแนวทางการป้องกันการทุจริตนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นต่อแนวทางการป้องกัน  
การทุจริตสามารถสรุปแนวทางการป้องกันได้ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) การเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สิน  
การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะถือเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชน  
ช่วยในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญของทางราชการ รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
2) รัฐสภาต้องเข้มแข็ง เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลถูกก าหนดในรัฐสภา การท าหน้าที่ในการตีแผ่ให้เห็น 
ความไม่ชอบมาพากลของนโยบายจึงเป็นหน้าที่ของรัฐสภาโดยตรง เพราะฉะนั้นการป้องกันการทุจริต  
เชิงนโยบาย ในชั้นต้นจึงเริ่มตั้ งแต่รัฐสภาต้องเข้มแข็ง  3) ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมจะต้องมี 
ความเป็นอิสระ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งและเสมอภาค มีตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองโปร่งใส
เพียงพอหรือไม่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือไม่ 4) ปรับประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ น าเอาระบบ Electronics 
มาใช้ในการบริการประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้อีกมาก และจะท าให้ลด โอกาส 
การทุจริตลงได้ 5) เจตจ านงทางการเมือง หากฝ่ายการเมืองมีความตั้งใจจริงจะสามารถแก้ปัญหาการทุจริต 
เชิงนโยบายได้ เพราะจุดเริ่มต้นของการทุจริตเชิงนโยบายมาจากฝ่ายการเมือง 6) นโยบายต้องโปร่งใส 
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และคุ้มค่า การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ต้องพิจารณาความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
 รูปแบบการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมกระบวนการ 
เฝ้าระวังโดยองค์กรภาคประชาชนเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง โดยการเฝ้าระวังกระบวนการนโยบาย  
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกพรรค/นักการเมือง 
และหากมีข้อมูลใหม่ ข้อมูลเชิงลึกที่ต่างไปจากเดิมเสนอผลการประเมินต่อสาธารณะบน platform ขององค์กร
ภาคประชาชน สื่อมวลชน หรือ platform ที่หน่วยงานภาครัฐจัดเตรียมไว้  

มาตรการเสริมสร้างการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย  
 1) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 1) การปรับปรุง 
ข้อห้ามในการใช้นโยบายเสียงของพรรคการเมือง  2) การบังคับให้พรรคการเมืองแสดงความโปร่งใส 
ในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมื อง 3) จัดตั้ งคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย และ 4) ตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
โดยมีสาระส าคัญที่จะครอบคลุมการด าเนินงานโครงการเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะที่เริ่มโดยฝ่ายการเมือง 

2) เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา จ านวน 5 ข้อ 2.1) ก าหนดนโยบายในการหารายได้
เพ่ือมาปฏิบัติตามนโยบายที่แถลง 2.2) บังคับให้มีการแถลงผลงานรัฐบาลประจ าปีรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
เสนอต่อรัฐสภาต่อรัฐสภาทุกปี 2.3) ก าหนดให้ พรบ.งบประมาณ เป็นงบประมาณแบบ Comprehensive 
Budget 2.4) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ก าหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 2.5) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับประชาพิจารณ์การท าประชาพิจารณ์ 

3) เสนอความเห็นและต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ การคุ้มครองประชาชน
ผู้ให้เบาะแส หน่วยงานผู้ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน ควรเป็นหน่วยงานเดียวที่ท างาน 
ครบกระบวนการ (Non-Stop Service) นอกจากนี้ให้ส านักงาน ป .ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. นิยาม
ความหมายของพยานที่ครอบคลุมถึงผู้แจ้งเบาะแส  

มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน

ก่อนที่นักการเมืองเข้าสู่ต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีและหลังการเลือกตั้ง คือ 1) กลุ่ม
มาตรการป้องกันการทุจริตโดยปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคม ทัศนคติเพ่ือการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
เป็นมาตรการระยาว 2) กลุ่มมาตรการป้องกันการร่วมมือของข้าราชการ กลุ่มทุนธุรกิจมิให้ร่วมมือ 
กับนักการเมืองทุจริตการเลือกตั้ง การก าจัดนักการเมืองที่ไม่ดีเข้าสู่ต าแหน่ง และการป้องกันนโยบายที่น าไป 
สู่การทุจริตเชิงนโยบาย 3) กลุ่มมาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี มิให้มีการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง 
กลุ่มทุนธุรกิจและพวกพ้อง 4) กลุ่มมาตรการป้องกันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีคุณธรรมจริยธรรม  
ต่ ากว่ามาตรฐาน เพ่ือป้องกันการแทรกแซงและครอบง าระบบตรวจสอบ มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 5) มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ และ 6) มาตรการด้านนโยบาย 
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อาศัยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 32 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจ 
เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1) เสนอมาตรการความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี จ านวนทั้งหมด 5 มาตรการ ได้แก่ 
1.1) มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  1.2) มาตรการ 
พัฒนาระบบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของรัฐ ให้ เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 1.3) มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มิให้เข้าไปครอบง าการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของข้าราชการประจ า 1.4) มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ และ 1.5) มาตรการด้าน
นโยบาย 

2) เสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง จ านวน 6 มาตรการ ดังนี้ 
2.1) มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง 2.2) มาตรการคัดกรองคุณสมบัติ
ก่อนเข้าสู่ เส้นทางการเมือง 2.3) มาตรการเพ่ิมการลงโทษทางการเมืองและทางแพ่งแก่บุคคลที่ เป็น 
ตัวการ ผู้ใช้หรือผู้จ้างวานผู้สมัคร 2.4) มาตรการป้องกันรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  มิให้กลับมา
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 2.5) มาตรการป้องกันการแทรกแซงและครอบง าองค์กรตรวจสอบทางการเมือง 
และ 2.6) มาตรการป้องกันการร่วมมือของข้าราชการ  กลุ่มทุนธุรกิจมิให้ร่วมมือกับนักการเมืองทุจริต 
การเลือกตั้ง 

3) เสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ในภาครัฐ จ านวน 1 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิให้มีการตรากฎหมายยกเลิก
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ออกกฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมเสนอให้มี  
“พ.ร.บ. การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ...”  

4) เสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวน 2 มาตรการ ดังนี้  
4.1) มาตรการมาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยต้องก าหนดการกระท าที่มีลักษณะ 
เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และรัฐมนตรี 
และ 4.2) มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  มิให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ขัดกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5) เสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา จ านวน 1 มาตรการ ได้แก่ มาตรการ 
เพ่ิมอ านาจประชาชนในการถอดถอนนักการเมือง โดยแก้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2560 ให้อ านาจสภาสามารถมีการถอดถอนนักการเมืองได้ 

6) เสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 1 มาตรการ 
ได้แก่ มาตรการป้องกันการแทรกแซง และครอบง าองค์กรตรวจสอบทางการเมือง โดยปฏิรูปองค์กรอิสระ 
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
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7) เสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จ านวน 10 มาตรการ ได้แก่ 7.1) มาตรการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาลเพ่ือปฏิรูประบบและองค์กร 
7.2) มาตรการปลูกฝังให้ยกเลิกและต่อค่านิยมระบบสังคมอุปถัมภ์  7.3) มาตรการการพัฒนาโดยใช้คน 
เป็นศูนย์กลาง โดยสร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล ให้มีจิตส านึกที่ถูกต้อง สร้างคุณธรรมเพ่ือส่วนรวม ต้องคิดถึง
ส่วนรวมก่อน 7.4) มาตรการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน พัฒนาเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต 
ในทุกรูปแบบ โดยเน้นคุณภาพของเครือข่ายจ านวนเครือข่าย 7.5) มาตรการส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน 
ในการแสดงความคิดเห็น 7.6) มาตรการสร้างการรับรู้ภัยและผลกระทบต่อการสมรู้ร่วมคิดของนักการเมือง 
กลุ่มทุนธุรกิจ และข้าราชการ และ 7.7) มาตรการป้องกันข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามหลัก 
นิติธรรม 7.7.1) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเร่งให้มี “พ.ร.บ. การส่งเสริมและคุ้มครอง
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ...” 7.7.2) เสริมสร้างความโปร่งใสและความ 
เป็นอิสระในการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรอิสระ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง และ 7.7.3) การสร้างเจตจ านงสุจริตโดยเปิดเผยทรัพย์สินของนักการเมือง 7.8) มาตรการป้องกัน
การแทรกแซงการตรวจสอบและครอบง าฝ่ายนิติบัญญัติ 7.9) มาตรการป้องกันการแทรกแซง และครอบง า
องค์กรตรวจสอบทางการเมือง ปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 7.10) มาตรการ
ป้องกันการร่วมมือของข้าราชการ และกลุ่มทุนธุรกิจมิให้ร่วมมือกับนักการเมืองทุจริตการเลือกตั้ง  
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Abstract 
 

This study aims to: 1) Analyze state policies, measures, and project implementations 
in the development and intervention on the Thai socio-economic system; 2) Analyze on-going 
policies, measures, and projects in conjunction with emerging opportunities and risks of 
corruption in project implementations, inclusive of all known forms of corruption processes; 
3) Estimate the scope and magnitude of damage caused by on-going policies, measures, and 
projects chosen as case studies; and 4) Peruse and propose good-governance operational 
methods and guidance for officials, politicians and peripheral contact persons concerning 
corruption prevention, alleviation and mitigation on policies, measures, and projects chosen 
as case studies. The study employs qualitative research, which includes documentation and 
field research. 

Results reveal that the cabinet of Ms. Yingluck Shinawatra's administration had enacted 
two categories of national administrative policies: Urgent policies implemented in the first year 
of the administration; and General guideline policies gradually carried out through her four-
year term. Overall, the procedure could be partitioned into five areas, comprising: 1) National 
reconciliation and restoration of democracy; 2) Economic operation administration;  
3) Enhancement of domestic and international confidence; 4) Quality of life and social well-
being; and 5) Strict prevention and suppression of state-derived corruption and misconduct.  

In 2014 during General Prayut Chan-o-cha's administration, Thailand was under great 
pressure both internal and external. Approval of investment projects was severely interrupted 
and state budget spending was halting. The entire nation was caught off-guard in an economic 
stalemate through a meagre 0.5% growth followed by a subsequent 0.5% regression during 
the first quarter of that year. Later, General Prayut regained power as a second-term Prime 
Minister and began expansion on previous missions of the National Council for Peace and 
Order (NCPO). The missions emphasized on laying out economic foundations, stabilizing and 
enhancing the economy, initiating multi-dimensional reforms (through social restructuring and 
promotion of national unity and reconciliation, for example), adopting the Sufficiency 
Economy Philosophy principles towards development of "Stability, Prosperity, and 
Sustainability," with anticipated goals of maintaining peace, order, and reconciliation within 
existing laws and legislations, and revising rules and regulations to suit the situations. 

In solving, remediating, and restoring the economy and the society affected by the 
Coronavirus Disease Pandemic, B.E. 2563 (C.E. 2020), policy analyses reveal that 219 projects 
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had been carried out under the Emergency Decree authorizing the Ministry of Finance to raise 
loans. These could be categorized into six core measures: 1) Stimulation of domestic 
consumption and investment; 2) Enhancement of production efficiency and value addition to 
agricultural products; (3) Maintenance of stability of resources bases; (4) Revitalization of 
industries and businesses; (5) Development of skills, creation of jobs, and restoration of local 
community economies; and (6) Development of infrastructures and promotion of public 
welfares and benefits. It is worth noting that outstanding shares of budget had been allocated 
to projects in the first measure on domestic consumption and investment stimulation.  

Results of case studies reveal that projects to develop and upgrade large plots of land 
with modern agricultural techniques and market connections, and linking them to the “One 
Tambon - One New Theory Agriculture Group Projects: the OTONTAG Projects”, exhibit greatest 
risks on policy corruption.  

From simulations on these projects the extent of damage could be quantitatively 
estimated. The average damage, per hundred baht of project value, has been approximated 
at 16.498 baht with an upper bound or maximum damage value unlikely less than 25.84 baht, 
and a lower bound or lowest damage value unlikely less than 7.27 baht. Since projects to 
develop and upgrade large plots of land with modern agriculture techniques and market 
connection had been allocated a total budget of 13,904,500,000 baht, the size of the damage 
is 2,293,964,410 baht with respective upper bound and lower bound of 3,592,922,800 and 
1,010,857,150. These assessed financial values would allow policymakers to allocate 
resources, such as budgets for policy and project surveillance and supervision, between 1,000 
- 3,600 million baht.  

Meanwhile, the “OTONTAG Projects” is estimated to have an average damage, also 
per hundred baht of project value, of approximately 16.506 baht with an upper bound of 
26.842 and a lower bound of 5.945. Since “OTONTAG Projects” had been allocated a total 
budget of 9,805,707,480 baht, the damage could be estimated at 1,618,530,077 baht with 
respective upper bound and lower bound of 2,632,048,002 and 582,949,310. These assessed 
financial values would allow policymakers to allocate resources, such as budgets for policy 
and project surveillance and supervision, between 600 - 2,600 million baht.  

In many ways, both the agricultural practice upgrade/connection and the “OTONTAG” 
did not strictly follow the principal guidelines of good governance, i.e. 1) Transparency is 
lacking; each had accumulated a slew of unresolved concerns; 2) It is quite impossible to 
pinpoint accountability; government employees are unable or reluctant to respond to queries 
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and clarification when and where in doubt, including lack of clarity in the placement of 
progress reporting systems and target attainments; 3) Lack of equity and corruption control; 
great loopholes to the private sectors while not much benefit had been passed on to small-
shareholder farmers, plus lack of clarity in government guidelines to regulate, either directly 
or indirectly, the use of government authority to halt endowing benefits to the private sectors, 
to the political elites and those greedy business entrepreneurs; and 4) Lack of public 
participation: all cases were of urgent nature hastily concocted to stimulate the economy 
particularly during the COVID-19 pandemic situation, causing voids in local opinions and little 
involvement, if any, in the project formulations that should actually serve their needs.  

Reviews of anti-corruption model documents from three countries - South Korea, 
Denmark, and Singapore - reveal several key common elements: 1) Leader conscience as well 
as political will are strong; 2) Anti-corruption control operations together with preventative 
measures are integrated and comprehensive; 3) Anti-corruption agencies are independent 
(except Denmark which utilizes inter-agency integration), authoritative, high in morality and 
compliance without self-propelled corruption; 4) Anti-corruption legislation and measures are 
enacted and strictly enforced; 5) Judicial systems are self-contained; 6) Public services are 
created with general public conveniences in mind; 7) Fiscal systems are strictly monitored by 
legal measures and parliamentary prioritized budget considerations; 8) Efforts are exerted, 
particularly in South Korea, to strengthen the civil sector – though it is unclear what roles the 
civil sector plays in Denmark, its public officers and bureaucratic system are efficient; and  
9) Information are regularly available to the general public. 

In view of experts on policy corruption surveillance, there are needs for: 1) Disclosure 
of information, which would be the best ultimate measure for prevention and surveillance; 
government agencies should disclose both qualitative and quantitative information which 
must be easily and readily accessible in real-time; and 2) Increase in the role of civil society; 
scrutiny power from civil society would be a key player in mitigating corruption: there should 
be representative(s) in every mechanism created; participants should be those who truly 
understand politics and corruption, and should be able to present their findings and their 
views to the general public. 
  Experts have expressed their insights and have opined on anti-corruption guidelines. 
These can be summarized into 6 areas, thus: 1) Asset and Liability Disclosure: public disclosure 
of properties and possessions of high ranking officials and politicians is an important 
mechanism for the general public particularly the media to help trace any abnormal changes 
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in their assets; 2) Strong and Noble Legislative Process: since government policies are 
conducted through parliament, exposures of policy peculiarities are thus directly the duty and 
responsibility of parliamentarians to prevent structural ingrained corruption commencing from 
within; 3) Development on Judicial Process Independence: laws ought to be strictly impartial 
and equitably enforced and hence self-checking for transparency and dependency should be 
regularly conducted and improved upon; 4) Improvement on Government Services 
Effectiveness: introduction of electronic systems significantly increases the efficiency of public 
services and mitigates or lessens possibility of corruption; 5) Political Willpower: when political 
bodies have genuine good intentions they would surely be able to effectively address and 
tackle the issue of policy corruption since policy corruption often - if not always - begins at 
the political fronts; and 6) Policy Transparency and Worthiness: policy worthiness and 
transparency must always be considered to deliver most benefits to the people through good 
governance.  

Policy corruption surveillance model with participation of civil society had been 
studied. Surveillance processes by civil society organizations are to be initiated before and 
continued after election(s) via monitoring of policy processes employing information obtained 
from preliminary expertized analyses to help reach decisions concerning party/politicians. If 
and when new information arise, different in-depth insights are to be assessed and results 
presented to the public sector, the media, and/or other platforms provided by the 
government agencies. 

Propose measures to strengthen policy surveillance on corruption: 
1) Commentaries and recommendations to the Election Commission (EC) on 4 topics: 

1) Canvassing prohibitions and good voting regulations; 2) Enforcement upon political parties 
to show transparency in the development of their policies, 3) Establishment of a 
subcommittee consisting of experts on policy corruption risk analyses; and 4) Enactment of 
statutory-level legislation(s) that cover implementation of public service projects initiated by 
political parties. 

2) Commentaries and recommendations to the Parliament on 5 topics: 1) Stipulation 
of budgetary sources to carry out their proposed policies; 2 )  Enforcement of annual 
performance statement presentation to the Parliament, inclusive of problems and obstacles; 
3 )  Stipulation that the Budget Act is of a comprehensive type; 4 )  Reorganization and/or 
improvement of organizational structures and the roles of departments within the Secretariat 
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of the House of Representatives; and 5) Improvement of laws, rules, and regulations regarding 
public hearings and their methods. 

3 )  Commentaries and recommendations to the Human Rights Committee on the 
protection of whistleblowers, and that the Corruption Whistleblower Protection Agency should 
be the sole agency that conduct the services non-stop. In addition, the National Anti-
Corruption Commission (NACC) and the Office of the Anti-Corruption Commission should 
precisely define the definitions of witnesses covering the whistleblowers. 

Anti-Corruption Policy Measures: 
  The results of this study suggest that a set of anti-corruption policy guidelines must 
be in place before a politician takes on the position of Prime Minister or Minister after election. 
These guidelines are grouped thus: 1) Measures to prevent corruption through modification of 
social values and attitudes against all forms of corruption, which are long-term; 2) Measures 
to prevent collusion among civil servants and business groups inclusive of politicians and 
electoral fraudsters, and thus corrupted would-be politicians are to be weeded out before 
being elected into office carrying in along corrupted policies; 3) Measures to prevent ministerial 
office holders from corruption for themselves and their minions; 4) Measures to prevent 
unethical and substandard Prime Minister and Ministers from interference and intervention on 
the corruption monitoring systems and processes; 5) Measures to improve governmental 
administration and management; and 6) Measures on public policy. 
  The NACC has the authority and responsibility under the Constitution, particularly the 
Organic Act on Counter Corruption B.E. 2561 (2018) Section 32, to propose measures, 
commentaries and recommendations, as follows:  

1) Propose measures, commentaries and recommendations to the Cabinet on 5 topics: 
1.1) Measures to enhance transparency of the Cabinet in administering state affairs; 1.2) 
Measures to develop legislative system(s) on procurement and management of state supplies 
under good governance principles; 1.3) Measures to prevent political office holders from 
overriding decisions made by permanent governmental officials; 1.4) Measures to improve the 
governmental administration sector; and 1.5) Measures on public policy.  

2) Propose measures, commentaries and recommendations to the EC on 6 topics:  
2.1) Measures to control and monitor monetary donations in support of political parties;  
2.2) Measures to screen qualifications before a would-be politician could commence the 
career path; 2.3) Measures to increase political and civil litigation penalties to those 
responsible in peddling and hiring applicants; 2.4) Measures to bar those ministers and 
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members of the House of Representatives that have had their ministerial status and House 
membership terminated by the Constitutional Court from taking future political office 
positions. 2.5) Measures to prevent interference and domination on political monitoring 
organizations; and 2.6) Measures to prevent officials, business groups and politicians from 
colluding and conspiring electoral frauds. 

3) Propose measures, commentaries and recommendations to the Office of Defense 
and Suppression Commission, on one specific topic, to prevent cabinet minister(s) from 
enacting laws, repealing or amending laws, and issuing rules, regulations or cabinet resolutions 
that are inconsistent with the rule of laws. An Act on Promotion and Protection of People 
Against Corruption and Misconduct, B.E...." is proposed herein.  

4) Propose measures, commentaries and recommendations to the Office of 
Ombudsman on 2 topics: 4.1) Measures on the ethical standards of political office holders 
through specification of actions that infringe on or violate strict compliances to the Code of 
Ethics for members of the House of Representatives and Ministers; and 4.2) Measures to 
prevent Ministers from conducting administrative state affairs that are in conflict with good 
governance principles. 

5) Propose measures, commentaries and recommendations to the parliament, on one 
specific topic, in an effort to raise people power to impeach politicians via amendment of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 to empower the Council to depose indicted 
politicians.  

6) Propose measures, commentaries and recommendations to the State Audit 
Commission, on one particular topic, to prevent interference and domination over political 
scrutiny via reformation of independent organizations to render them robust and efficient. 

7) Propose measures, commentaries and recommendations to the NACC on 10 topics: 
7 . 1 )  Measures to enhance social governance for reformation of systems and organizations;  
7 . 2 )  Measures to abolish the patronage social system; 7 . 3 )  Measures to develop a people-
centered society through instillation of awareness, righteousness, morality and public 
conscience above all else; 7 . 4 )  Measures to create public participation organizations and 
development of networks against all forms of corruption, focusing on the networks quality 
and not their numbers; 7 .5 )  Measures to promote freedom of expression; 7 .6 )  Measures to 
create awareness of perils and impacts from collusion of politicians, business groups and 
government officials; 7 . 7 )  measures to prevent regulations or cabinet resolutions from 
inconsistencies and/or against good legislative governance, which could be further detailed 
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thus: 7.7.1) Enhancing participation of the public sector through acceleration of establishment 
on the Act on Promotion and Protection of People against Corruption and Misconduct B.E. ..."; 
7.7.2) Promoting transparency and independence on law enforcement roles of independent 
organizations (such as NACC) concerning corruption of government officials or related private 
sectors; and 7.7.3) Establishing faith and good intentions through disclosure of political office 
holders’ assets; 7 . 8 )  Measures to prevent interference and domination upon the legislative 
pillar; 7 . 9 )  Measures to prevent interference and domination upon independent political 
scrutiny organizations through strengthening of efficient and effective reformations; and  
7 . 1 0 )  Measures to prevent collusions among government officials, business groups and 
politicians to hatch electoral frauds.  
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บทท่ี 1 

บทน า 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการทุจริตได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่ง 
ของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ
แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กร  
ของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และภาคประชาชน  
ที่ต่างเห็นพ้องกันว่า การทุจริตเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนา 
อย่างแท้จริง (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, 2556) การทุจริตถือเป็นหนึ่งในปัญหาส าคัญที่ขัดขวางกระบวนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม  ซึ่งวัดโดย
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของคนในสังคม (Chansarn, 2013)  
 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทยเกี่ยวพันกับ  
วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน หรือกล่าว ได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  
(สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549) เป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเสียหายทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของคนไทยอย่างรุนแรง เพราะท าให้เกิดการเร่งรัดใช้จ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
สาธารณสมบัติ งบประมาณ ฯลฯ ในระยะสั้นเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นทุกองค์กร หน่วยงาน 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการไทยทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทุกท้องถิ่น  
ทั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มคนที่ท าการทุจริตเหล่านี้ล้วนเป็นคนกลุ่มบุคคลที่มีอ านาจในการอนุมัติโคร งการ  
และงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง มากกว่าไปสร้างผลประโยชน์ระยะยาว  
ของประชาชนส่วนใหญ่ การเร่งรัดท าลายทรัพยากรเพ่ือผลิตสินค้าและบริการเพ่ือแสวงหาผลก าไรสูงสุด  
ขององค์กรเอกชนท าให้เกิดการท าลายสภาพแวดล้อม การขาดสมดุลในระบบนิเวศการขาดสมดุลระหว่างเมือง
กับชนบท การกระจายรายได้ และทรัพย์สินที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาความยากจน และปัญหาทางสังคม  
และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น ค่านิยมที่เห็นแก่เงิน เห็นแก่การบริโภค และเห็นแก่ตัว เป็นต้น ซึ่งมีการพัฒนาการ  
ทั้งรูปแบบ และวิธีการต่าง ๆ โดยการปลุกปั่นของนักการเมืองและพรรคการเมืองทุกพรรคที่ทุจริตร่วมกับ
ข้าราชการ และนักธุรกิจการเมือง (Srivithaya, 2015) ส่งผลต่อความความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ทางการบัญชีด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้ ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ
รายงานทางการเงินโดยรวม (Lasritad et al., 2015)  

การทุจริตเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้ม  
ที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ กล่าวคือ การทุจริตในรูปของบุคคลและสถาบัน ได้แก่  
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การให้หรือรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและให้สิ่งล่อใจ การยอมรับของขวั ญการไม่กระท าตามหน้าที่ 
แบบตรงไปตรงมาแต่ใช้อิทธิพลของพรรคพวกแทน การใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิด การทุจริตการเลือกตั้ง  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ การรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนการทุจริต  
ในรูปของนโยบาย เช่น การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีอคติ การใช้นโยบาย 
ประชานิยมของผู้บริหารประเทศ การน าเสนอช่องทางและโครงการที่มีงบประมาณสูงมากขึ้น การแปรรูป  
เป็นรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้ผู้มีผลประโยชน์ได้เข้ามาควบคุมกิจการ การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ  
อาทิ การใช้ธนาคารของรัฐในโครงการประชานิยม ซึ่งพฤติกรรมการทุจริตที่มีความสลับซับซ้อนดังกล่าวนี้
เกิดขึ้นเนื่องจากความร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจจากการศึกษาขององค์การ 
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้เผยแพร่ผล CPI ค่าดัชนีรับรู้การทุจริต
ประจ าปี 2019 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 101 จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศ และได้ค่าเฉลี่ย
ดัชนีที่ 36 (จากคะแนนเต็ม 100) ซึ่งเท่ากับค่าดัชนีในปี 2018 แต่อันดับถือว่าหล่นลงเนื่องจากในการจัดอันดับ
ปี 2018 ไทยอยู่ในอันดับที่ 99 จาก 180 ประเทศ ส่วนประเทศที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ 1 ในปีนี้ มี 2 ประเทศ 
ได้อันดับ 1 ร่วมกันในฐานะประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุด คือ นิวซีแลนด์และเดนมาร์ก (ได้ 87 คะแนน) 
ขณะที่ประเทศที่ได้ชื่อว่าทุจริตมากที่สุดคือประเทศโซมาเลีย อยู่ในอันดับสุดท้ายของ 180 ประเทศ  
และได้ค่าดัชนี  CPI เพียง 9 คะแนน (Transparency International, 2019) จากสภาพความเป็นจริง 
ของการทุจริตดังกล่าว สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินงานป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาของประเทศไทยได้ดีระดับหนึ่ง  ว่าถึงแม้การบริหารราชการแผ่นดิน 
ของประเทศไทยจะมีความพยายามป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อย่างใดก็ตามทว่าในความเป็นจริงแล้ว
ปัญหาการทุจริตก็มิได้ถูกแก้ไขได้อย่างแท้จริง (อัครพงศ์ มาปรีดา และ บุญสม เกษะประดิษฐ์, 2562) 
 ปัญหาการทุจริตที่สังคมไทยก าลังเผชิญอยู่ขณะนี้คือ การทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมักใช้เงื่อนไข 
ทางการเมืองเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องในลักษณะของประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาการทุจริต  
เชิงนโยบาย นอกจากจะเป็นความร่วมมือของนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจแล้ว บ่อยครั้งยังมี  
กลุ่มขนาดใหญ่ หรือกลุ่มธุรกิจข้ามชาติร่วมอยู่ด้วยเนื่องจากต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะต่างตอบแทน 
ผลการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พบว่า ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายหรือการใช้ความชอบธรรม
ของนโยบายและกฎหมาย เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์มีความแตกต่างจากปัญหาการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ หรือปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการใช้อ านาจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (abuse)  
ที่อาศัยการร่วมมือกันของนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจในการใช้เครื่องมือหรือกลไกต่าง ๆ  
ที่มีอยู่ของรัฐเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่เพ่ือการทุจริต  (อุดม รัฐอมฤต  
และคณะ, 2559) 

ภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จ าเป็นต้อง
ด าเนินการและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาล  เพ่ือให้ 
การจัดสรรทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม และน าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่สมดุลมั่นคง
ก้าวหน้าและยั่งยืน แต่เท่าที่ผ่านมายังปรากฎว่า มีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ
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บริหารภาครัฐที่ดีได้ ซึ่งนอกจากปัญหาการสูญเปล่าแล้วยังพบว่า เกิดปัญหาทุจริตสูญเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภาครัฐน านโยบายมาตรการ หรือแนวทางการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมมาใช้ 

การด าเนินงานที่ไม่สุจริตโปร่งใส หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงเหล่านี้  เป็นต้นตอของปัญหาทุจริต 
ที่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นจ านวนมากในแต่ละปี และจากการศึกษาคดีทุจริตต่าง ๆ พบว่า ปัญหาการทุจริต 
ที่เกิดจากการด าเนินนโยบายการก าหนดแนวทาง และมาตรการของหน่วยงานภาครัฐนับวันจะมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้น และมีความซับซ้อนมากขึ้นส่งผลให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการปราบปราม 
การทุจริตต้องรับภาระ และต้องใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการป้องกันการทุจริต โดยปรากฎชัดในรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 โดยมีการปรับปรุงเชิงทางสถาบัน โดยเริ่มจาก 
การปรับปรุงอ านาจหน้าที่ขององค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งกฎหมายก าหนด 
และอยู่ภายใต้การก ากับของฝ่ายบริหารให้แยกตัวออกจากฝ่ายบริหาร ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งได้มีการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งองค์กรขึ้นหลายองค์กร เช่น คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการรับทราบ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยการโอนอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบมาจาก 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ให้มาอยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
และต่อมามีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้มีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือกรณีของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตามความในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าการทุจริต 
ในฝ่ายบริหาร หากแต่การทุจริตเชิงนโยบายมีความซับซ้อนแตกต่างไป กล่าวคือ เป็นการแสวงหาประโยชน์  
โดยมิชอบด้วยการสร้างความชอบธรรมอย่างเป็นระบบขึ้นมาเพ่ือการทุจริต ท าให้การทุจริตที่เกิดขึ้นจากสร้าง
ความชอบธรรมโดยอาศัยอ านาจรัฐเป็นเครื่องมือในลักษณะนี้ มักอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
ได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความช านาญ เช่น นักวิชาการ  
และผู้ เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ  ในการทุจริตอย่างมีระบบ (systematic 
corruption) โดยมี ขั้ นตอนการด า เนิ น งานที่ ส าคัญคื อ  กระบวนการท า ให้ เ กิ ดความชอบธรรม 
ในการทุจริตโดยการ “สร้าง” หรือใช้ “องค์ความรู้ทางวิชาการ” เป็นเครื่องมืออย่างเป็นระบบในการ  
“สร้างความสมเหตุสมผล” ให้กับนโยบาย หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ล้วนเป็นเพียงเครื่องมือและข้ออ้าง 
ในการสร้างความชอบธรรม ความสมเหตุสมผลหรือประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการด าเนินงานตามนโยบาย 
หรือการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น เพ่ือประโยชน์ในการสร้างหรือเปิดโอกาสหรือใช้เป็นช่องทาง 
ในการแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเอง และพวกพ้องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างนโยบายหรือกฎหมาย  
นั้น ๆ มากกว่า (อุดม รัฐอมฤต และคณะ, 2559) 
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อย่างไรก็ตาม วิธีการหนึ่งที่จะเสริมการปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. ด าเนินการ 
อยู่คือ การศึกษาป้องกันการทุจริตโดยพุ่งความสนใจไปที่โครงสร้างกลไก และแนวทางการบริหารงาน 
ที่เน้นความถูกต้องสุจริตโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพในการจัดท านโยบายการก าหนดแนวทาง 
และมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ใช้เพ่ือเฝ้าระวังโครงการของรัฐ  แต่เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ 
และโครงการของรัฐมีหลายประเภท และมีความแตกต่างในการด าเนินงาน ซึ่งในการก าหนดมาตรการ 
หรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือวางแนวทางในการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
รูปแบบคุณลักษณะ และวิธีการด าเนินนโยบายมาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความชัดเจนในการเสนอมาตรการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ทันท่วงที  จึงต้องมี
การศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายมาตรการ และโครงการของภาครัฐที่ด าเนินการตามบทบาทภารกิจ  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งระบุผลกระทบและความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากนโยบาย
มาตรการและโครงการที่ด าเนินการอยู่  เ พ่ือเสนอทางเลือกที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์  ทั้ งทาง 
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และป้องกันปัญหาการทุจริตและน าไปสู่การเสนอนโยบายและมาตรการ  
ต่อฝ่ายบริหารของประเทศต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์นโยบายมาตรการ หรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ในการพัฒนา  
และการแทรกแซงการท างานของระบบเศรษฐกิจสังคมภาคต่าง ๆ ของรัฐบาล 

2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์นโยบายมาตรการหรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และวิเคราะห์โอกาส
และความเสี่ยงต่อการทุจริตของการด าเนินนโยบายมาตรการหรือโครงการนั้ น ๆ รวมถึงรูปแบบ 
และกระบวนการทุจริตทั้งหมด 

3) เพ่ือศึกษาขอบเขตและขนาดของความเสียหาย โดยการประมาณการขนาดความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากนโยบายมาตรการ หรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ที่เลือกเป็นกรณีศึกษา 

4) เพ่ือศึกษาและเสนอแนะรูปแบบ การด าเนินงานที่มีธรรมาภิบาลส าหรั บนโยบายมาตรการ  
หรือโครงการที่ศึกษาพร้อมออกแบบแนวทางในการป้องกัน หรือลดช่องทางในการทุจริตทั้งจากเจ้าหน้าที่  
ของรัฐ นักการเมือง และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) รายงานสถานการณ์รูปแบบและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงช่องทาง และโอกาสในการทุจริตที่
เกิดจากการด าเนินนโยบายมาตรการ หรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐแต่ละกลุ่ม 

2) รายงานผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการด าเนินนโยบายการใช้มาตรการ  
หรือการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะวิธีการคิดราคากลาง เพ่ือทราบปัญหาเชิงโครงสร้าง จุดอ่อน และจุดแข็ง 
ของแต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละโครงการพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขและป้องกันของแต่ละ
หน่วยงานและกรณีศึกษา 
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3) ข้อมูลเชิงสถิติ และข้อมูลจากการศึกษาวิจัยรวมทั้งรูปแบบการทุจริตซึ่งอาจน ามาใช้เป็นแนวทาง  
ในการติดตามเฝ้าระวัง เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ต่อไป 

4) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของ ป .ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง ได้ความรู้และมีความเข้าใจ 
เรื่องสถานการณ์รูปแบบ และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงช่องทางและโอกาส  ในการทุจริตที่เกิดจาก 
การด าเนินนโยบายมาตรการ หรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐแต่ละกลุ่ม 

 
1.4 นิยามศัพท์ 

1) การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption/Systematic Corruption) หมายถึง การแสวงหา
ประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจาก
การใช้อ านาจทางบริหารของฝ่ายการเมือง ได้แก่ รัฐบาลในการเสนอ แทรกแซง ด าเนินการหรือละเว้น 
การด าเนินโครงการ หรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือพวกพ้องได้รับประโยชน์และท าให้เกิด  
ความเสียหายแก่รัฐ ทั้งนี้ องค์ประกอบของการทุจริตเชิงนโยบายจะต้องประกอบด้วย (1) การกระท า  
ทางนโยบาย หรือการกระท าใด ๆ ซึ่งใช้อ านาจบริหารโดยรัฐบาล (2) เพ่ือด าเนินการตามนโยบายโครงการ 
กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์แก่บุคคล หรือมีลักษณะของการขัดกัน 
ของผลประโยชน์ และ (3) มีผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ญาติพ่ีน้อง หรือพรรคพวกของฝ่ายบริหาร
และการได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวน ามาสู่ความเสียหายต่อรัฐ 

2) โอกาส และความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเป็นไปได้ของการด าเนินงานตามนโยบาย  
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้องอันเกิดจากการใช้อ านาจ  
ทางบริหารของฝ่ายการเมืองกับผลประโยชน์ส่วนรวมหาได้จากผลคูณของความน่าจะเป็น และขนาด 
ของการประเมินจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายหรือโครงการนั้น ๆ โดยผลการประเมินอยู่ในรูปที่เรียกว่า   
ผังความร้อน (heat map) 

3) ขนาดความเสียหาย หมายถึง มูลค่าความเสียหายต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการที่เป็นกรณีศึกษา 
โดยหาได้จากผลคูณระหว่างระดับร้อยละของความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากขนาดงบประมาณ 
และขอบเขตของโครงการกรณีศึกษา และผลกระทบหรือความเสียหายต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ  
อันเนื่องจากการทุจริตในโครงการที่เป็นกรณีศึกษา คิดเป็นร้อยละหรือต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ 

4) ขอบเขตความเสียหาย หมายถึง ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุดของขนาดความเสียหายของโครงการ 
ที่เป็นกรณีศึกษา 

5)  ก า ร เ ฝ้ า ร ะวั ง ก า รทุ จ ริ ต  ( Corruption Surveillance/Monitoring corruption) หมายถึ ง  
การตรวจสอบ และสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด (careful watching) ไม่ให้เกิดการกระท าใด ๆ ที่น ามาสู่ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือตนเอง 
หรือพวกพ้อง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ โดยงานวิจัยชิ้นนี้  มุ่งเน้นให้เกิดกลไกการเฝ้าระวัง  
โดยระบบสังคม (Social system monitoring) กล่าวคือ การใช้ เครื่องมือ ( tool)  อุปกรณ์  (device)  
หรือกลุ่มคน องค์กร ในการท าหน้าที่สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริต 
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6) การป้องกันการทุจริต (Preventing corruption) หมายถึง มาตรการ และกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้า เพ่ือไม่ให้เกิดการกระท าใด ๆ ที่น ามาสู่การขัด กันระหว่างประโยชน์ส่วนตัว 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง และก่อให้เกิด  
ความเสียหายต่อรัฐ 

7) การควบคุมการทุจริต (Controlling corruption) หมายถึง การใช้อ านาจหน้าที่ในการก ากับ
ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ  
และการด าเนินการของรัฐต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างครบถ้วน  
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ อันเนื่องมาจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง 
 8) นโยบายของรัฐบาล (Government Policy) หมายถึง แนวทางกิจกรรมการกระท าหรือการเลือก
ตัดสินใจของรัฐบาลกลางเพ่ือชี้น าให้มีกิจกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เพ่ือบรรลุเป้าหมาย  
ที่ได้ก าหนดไว้ในการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการวางแผนการจัดท าโครงการวิธีการบริหาร 
หรือกระบวนการด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตทั้งนี้ การศึกษานโยบาย  
ของรัฐบาลในงานวิจัยชิ้นนี้  เป็นการศึกษาภายใต้ขอบเขตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา  
เป็นนายกรัฐมนตรี (ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน) โดยไม่รวมนโยบายของรัฐบาลระดับท้องถิ่น  
และมุ่งศึกษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติภายใต้พระราชก าหนด ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ.2563 โดยมีช่วงระยะเวลาด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ซึ่งถือว่าเป็นนโยบาย 
ที่ด าเนินการอยู่ในการพัฒนาและแทรกแซงการท างานของระบบเศรษฐกิจ สังคมในภาคส่วนต่าง ๆ  

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยออกแบบโดยยึดโยงกับวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 4 ข้อ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ท าการวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบายมาตรการหรือโครงการที่รัฐบาลปัจจุบันที่เข้าไป
แทรกแซงงานเศรษฐกิจและสังคม โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ว่ารัฐบาลชุดนี้ มีนโยบาย มาตรการ 
และเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันมีภาวะซบเซาอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19  
และสาเหตุอื่น เป็นการวเิคราะห์ถึงสภาพรัฐบาลปัจจุบัน ว่ามีนโยบายมาตรการมีลักษณะการแทรกแซงอย่างไร 
จากนั้นจึ ง เชื่ อมโยงไปยั งการวิ เคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่  2  และข้อที่  3 ซึ่ ง เป็นประเมินโอกาส 
ความเสี่ยงและขอบเขตขนาดของความเสียหายกับโครงการถ้าเกิดกรณีการทุจริตขึ้น กรณีเกิดการทุจริต  
โดยการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 2 กรณี ขณะเดียวกันถ้าเกิดการเสียหายจากการทุจริตในกรณีศึกษา  
1 และ 2 ภายใต้บริบทของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ผู้วิจัยยังท าการวิเคราะห์การป้องกันการทุจริตในต่างประเทศ  
จาก 3 ประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นแนวทางป้องกันการทุจริต โดยพิจารณา CPI 2019 คณะผู้วิจัยเลือก 
ประเทศเดนมาร์ก (อันดับ 1) ซึ่งเป็นประเทศจากทวีปยุโรป ประเทศสิงคโปร์ (อันดับ 4) จากทวีปเอเชีย 
และในกลุ่มอาเซียน เกาหลีใต้ (อันดับ 39) ซึ่งเป็นประเทศอยู่ในทวีปเอเชียมีประชากรที่ต่างกับไทยไม่มาก  
(เกาหลีใต้ 51.4 ล้านคน ประเทศไทย 69.4 ล้านคน) มีอันดับที่สูงกว่าไทย (เกาหลีอันดับ 39 ไทยอันดับ 101) 
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เพ่ือให้เห็นถึงบริบทที่ต่างกัน แต่มีระบบการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาระบบการด าเนินงาน
ที่มีธรรมาภิบาลของรัฐบาลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือเป็นกรอบการประเมินโอกาสความเสี่ยงในการทุจริต
รวมทั้งขอบเขตความเสียหาย ซึ่งจะท าให้มีกรอบการประเมินโอกาสและความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของการด าเนินนโยบาย มาตรการ หรือโครงการที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษา หลังจากนั้นจึงจะโยงสู่มาตรการ  
เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตจากกรณีศึกษาที่  1 และ 2 โดยแยกเป็นกรณีศึกษาที่  1 และ 2 จาก นั้น 
จึงมาออกแบบเป็นรูปแบบหรือมาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับบทบาท
หน้าที่ของ ป.ป.ช. ที่ ป.ป.ช. สามารถด าเนินการได้ ต่อการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย  
เพ่ือน าเสนอรัฐบาลต่อไปโดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังภาพที่ 1-1 
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ภาพที่ 1- 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
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บทท่ี 2  
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริต 

2.1.1 ความหมายของการทุจริต 
ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) สามารถแบ่งได้ ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริต 

(Preventing corruption) และ (2) การปราบปรามการทุจริต (Prosecuting corruption) โดยในทางปฏิบัติ 
การปฏิบัติตามกฎหมายนับเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง ในกระบวนการต่อต้านการทุจริต  
ในหลายประเทศ ที่ผ่านมานักวิชาการเน้นว่า ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตที่จะส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัย  
การออกแบบกฎหมาย และมาตรการที่ครอบคลุม (Comprehensiveness) ทั้งในแง่ของขอบเขต (Scope) 
และอ านาจ (Power) และที่ส าคัญคือ เจตจ านงของฝ่ายการเมือง (Political will) (Quah 1999; Pope and 
Vogl 2000; Kpundeh and Dininio, 2006) ปัจจุบัน แนวคิดการต่อต้านการทุจริต เริ่มหันมาสนใจประเด็น
เรื่อง Institutionalism มากขึ้น เพราะการหวังพ่ึงเจตจ านงของฝ่ายการเมืองเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่  
เกือบเป็นไปไม่ได้ สาเหตุเพราะนักการเมืองเหล่านั้นจะต้องออกกฎหมาย และออกแบบองค์กรต่อต้าน 
การทุจริตเพ่ือตรวจสอบตัวเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นความขัดแย้งในตัวเองหรือปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไข (Fritzen, 
2006) และการออกแบบกฎหมายนั้น ถึงแม้จะมีความส าคัญแต่ไร้ความหมาย หากไม่สามารถปฏิบัติได้  
ในความเป็นจริง   
  Corruption แปลว่า Break to Pieces Completely (แตกออกเป็นชิ้นๆ อย่างละเอียด) ซึ่งมีร์ดัล 
(Myrdal,1968) ได้ให้ความหมายไว้ ในวารสารเอเชียนแมกกาซีน (Asian Magazine) ว่า คอร์รัปชันเป็นค าที่มี
ความหมายกว้างขวาง หมายถึง การกระท าทุกอย่างที่เป็นไปโดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตัว โดยใช้อ านาจและอิทธิพลที่มีอยู่ในต าแหน่งหน้าที่  หรืออาศัยฐานะต าแหน่งพิเศษที่ตนมีอยู่ 
ในกิจสาธารณะ รวมทั้งการกินสินบนด้วย (Myrdal, 1968) ที่สอดคล้องกับพจนานุกรม แบล็ค ลอว์  
ที่ให้ความหมายไว้ว่า คอร์รัปชัน หมายถึง “....การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระท าชั่ว 
และฉ้อโกง โดยมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระท าที่ขัดต่อต าแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อ่ืน 
นอกจากนี้ยังหมายถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งประชาชนไว้วางใจกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
โดยการรับหรือยอมรับประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน….” (Black Law Dictionary, 1979) ในขณะเดียวกัน 
แวนรอย ก็ให้ความหมายค าว่า คอร์รัปชัน คือ “...การใช้อ านาจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลก าไร ความชอบพอ  
หรืออภิสิทธิ หรือเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชนชั้น ซึ่งออกมาในรูปการกระท าที่ละเมิดกฎหมาย  
หรือละเมิดมาตรฐานความประพฤติทางศีลธรรมจรรยา ที่ยอมรับ ...” (Van Roy, 1970) นอกจากนี้   
ยังมีความหมายอย่างทั่วไปว่า การคอร์รัปชัน เป็น “...สถาบันนอกเหนือกฎหมาย (Extra-Legal Institution) 
หรือนอกเหนือข้อตกลงโดยชอบธรรมทางสังคม ในขณะหนึ่ง ๆ ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลที่อยู่ในระบบราชการ 
หรือระบบเอกชน หรือทั้งสองระบบใช้ปฏิบัติ เ พ่ือให้ได้มาซี่งประโยชน์แห่งตน โดยท าให้บุคคลอ่ืน  
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ที่ไม่มีส่วนร่วมด้วยโดยตรง ต้องเสียประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้สุดแล้วแต่ผลของการต่อรองหรือ
การยินยอมของบุคคลที่มีส่วนร่วมโดยตรงในการกระท านั้นๆ....”  
 ทั้งนี้ การนิยามความหมายของการทุจริต (corruption) นั้น สามารถจ าแนกแนวทางการให้ค านิยาม
ออกได้เป็นสามประเภท (Lo, 2020; Ajidahun, 2013; Philp, 1997) โดยประเภทแรก เป็นความหมาย 
ที่มุ่งถึงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเป็นศูนย์กลาง (public office-centred) โดยเป็นเรื่องของการที่ผู้มี
อ านาจในหน่วยงานภาครัฐน าทรัพยากรไปใช้ในทางที่ผิด ส่วนประเภทที่สอง เป็นความหมายที่มุ่งถึงการทุจริต
แบบเน้นตลาดเป็นศูนย์กลาง (market-centred) โดยเป็นเรื่องของการที่เจ้าพนักงานรัฐ ได้กระท าการทุจริต 
เสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ให้กับตนเองผ่านช่องทางกลไกทางการตลาดและสถานการณ์ 
ที่เอ้ืออ านวย และประเภทที่สาม เป็นความหมายที่มุ่งถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นศูนย์กลาง  (public 
interest-centred) โดยเป็นเรื่องของการกระท าการทุจริต ที่เสมือนเป็นอันตรายต่อประโยชน์ของสาธารณชน 

กล่าวได้ว่าการทุจริต ให้ความหมายของพฤติกรรมการทุจริตนั้น  มีความหมายที่หลากหลาย  
ทั้งในแนวกว้างและแนวแคบ ครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย โดยภาพรวมของการทุจริต  
การใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมาย มากระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่เอ้ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
ให้ได้รับการตอบแทน ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด การกระท าดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมายระเบียบ
กฎเกณฑ์ หรือศีลธรรมเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งการละเว้นไม่กระท า  
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองหรือบุคคลอ่ืน  

2.1.2 ลักษณะของการทุจริต 
ลักษณะการทุจริต สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1) การทุจริตทางตรง (Hard corruption) แบ่งกลุ่มค าถามให้สอดคล้องกับแนวคิดการทุจริต 

แบบดั้งเดิมที่ภาษาไทยมักใช้ค าว่า “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” ที่มีค าว่า “ฉ้อราษฎร์” หมายถึง การฉ้อฉล
ราษฎร หรือ Tax corruption เป็นการเรียกเก็บเงินจากประชาชนมากกว่าที่พึงจ่าย และค าว่า “บังหลวง” 
หมายถึง การเบียดบังเงินหลวง หรือ Budget corruption เป็นการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่พึงจ่าย 
หรือได้คุณภาพน้อยกว่าที่พึงได้ ดังนั้น การประเมินการทุจริตทางตรงจึงประกอบไปด้วย 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 

(1) การจ่ายสินบน (Bribery fraud) เช่น การให้สินบนเพ่ือให้ได้รับสัญญา การจ่ายสินบน  
เพ่ือเร่งหรือชะลอกระบวนการยุติธรรม 

(2) การใช้งบประมาณอย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม (Budget misallocation) เช่น การใช้
งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการใช้งบประมาณไม่มีความคุ้มค่า และการใช้ทรัพยากร
สาธารณะไม่เป็นไปอย่างถูกต้อง 

2) การทุจริตทางอ้อม (Soft corruption) ตามแนวคิดของ Association of Certified Fraud-collar 
crime (ACFE)  ซึ่ ง เ ป็ นองค์ ก รที่ มุ่ ง เ น้ นการตรวจสอบ  และแก้ ปัญหาอาชญากรรมคอปกขาว  
(White-collar crime) ซึ่งเป็นรูปแบบของการทุจริตที่ซับซ้อนและไม่ชัดเจนมากขึ้น โดย ACFE จ าแนก
อาชญากรรมคอปกขาวออกเป็นหลายประเภท แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางอ้อมสามารถจัดกลุ่ม  
ได้เป็น 2 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 
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(1) การใช้อ านาจโดยมิชอบ (Power distortion) เช่น การแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม  
การแจกจ่ายภาระงานที่ไม่เป็นธรรมรวมไปถึงระบบอุปถัมภ์ การแทรกแซงจากหน่วยงานภายนอกที่มีอ านาจ
มากกว่า นอกจากนี้ค าถามเก่ียวกับการใช้อ านาจโดยมิชอบจะเป็นการมุ่งประเมินผู้บังคับบัญชาของผู้ตอบ 

(2) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน (Asset misappropriation)  
เช่น การใช้งบประมาณภาครัฐอย่างผิดวัตถุประสงค์ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
  จะเห็นได้ว่าการทุจริตมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงจะอยู่ในรูปการรับหรือจ่ายสินบน 
รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง ในขณะที่การทุจริตทางอ้อมเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหน้าที่  
หรือทรัพย์สินทางราชการในทางมิชอบ  
  ทั้ งนี้ ถ้ามองในมิติของระดับสถาบันนั้น เกิดขึ้นได้ทั้ งการทุจริตในระดับบน (Upper-level 
corruption) และการทุจริ ต ในระดับล่ า ง  (Lower-level corruption) (Morris, 2011) ซึ่ งอาจ เป็น ได้ 
ทั้งการทุจริตทางตรงและทางอ้อม โดยการทุจริตในระดับบนใช้เรียกกับกรณีที่การทุจริตเกิดในกลุ่ม 
ผู้ซึ่งมีบทบาทหรือหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย เช่น สมาชิกสภานิติบัญญัติ วุฒิสภา เจ้าหน้าที่หรือ  
เจ้าพนักงานหรือข้าราชการระดับสูง เป็นต้น ซึ่งมีอ านาจควบคุมเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานหรือข้าราชการ
ระดับล่างด้วย ส่วนการทุจริตในระดับล่าง ใช้เรียกกับกรณีที่การทุจริตเกิดในกลุ่มผู้ซึ่งมีบทบาทหรือหน้าที่ 
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ เช่น เจ้าพนักงานหรือข้าราชการระดับล่างเป็นต้น ซึ่งเป็นการพิจารณา  
ตามบทบาทหรือหน้าที่ของผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน ข้าราชการของรัฐ  
เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการก าหนดลักษณะการทุจริต 

2.1.3 การทุจริตในประเทศไทย 
1) การทุจริตในระบบราชการไทย 
พิชญ์ณิชา พรรณศิลป์ ภักดี โพธิ์สิงห์ และสัญญา เคณาภูมิ (2016) ได้กล่าวถึง การทุจริต  

ในประเทศไทยว่า การทุจริตในยุคตั้งแต่รัฐบาลเผด็จการทหารมักจะเป็นการทุจริต จากงบประมาณ 
ของกระทรวงและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะงบราชการลับและการเบียดบังจากรัฐวิสาหกิจที่มีก าไรสูง  
เช่น ส านักงานสลากกินแบ่ง ซึ่งถือเป็นรายได้พิเศษนอกงบประมาณที่แทบไม่มีการตรวจสอบเลย นอกจากนั้น 
ก็เป็นการทุจริตแบบหาผลประโยชน์ค่าหัวคิว และหุ้นลมจากโครงการสัมปทานแก่บริษัทเอกชน ที่รับเหมา
ก่อสร้างหรือขายสินค้า และบริการให้ภาครัฐ ส่วนในยุคของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังคงมีการทุจริต  
ด้วยเช่นกัน เนื่องจากนักการเมือง และข้าราชการมีอ านาจมากกว่าภาคประชาชนมากมายหลายเท่าแม้จะมี
ระบบตรวจสอบโดยฝ่ายค้าน นอกจากนี้ระบบทุนนิยมยังมีอิทธิพลต่อพรรคการเมืองสูงมาก นักการเมือง 
มืออาชีพมีเครือข่ายนักการเมืองกว้างขวาง มีทุนทรัพย์มากมายมหาศาล สามารถควบคุมการเมืองผ่านระบบ
พรรคได้หรือเบ็ดเสร็จ การทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใสรวมทั้งการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง 
ยังคงมีอยู่ ในสังคมไทย (Harnmontri, et al. , 2015 อ้างถึงใน พิชญ์ณิชา พรรณศิลป์ ภักดี โพธิ์สิงห์  
และสัญญา เคณาภูมิ, 2016) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน  
มีคดีไต่สวนค้างเก่ากว่า 2 พันคดี ซึ่ง ป.ป.ช. จะเร่งท าให้เสร็จภายใน 3 ปี พร้อมกับตั้งเป้ามกราคม-กันยายน 
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2559 ก าหนดให้ต้องเสร็จสิ้น และน าสู่การวินิจฉัยชี้มูลได้ 500 เรื่อง ส่วนอีก 1,500 เรื่องนั้น ป.ป.ช. ก าหนดไว้
ว่าต้องท าให้เสร็จปี 2560 และ ปี 2561 ป.ป.ช. ปรับการท างานโดยกระจายคนลงพ้ืนที่ จัดตั้งส านักงาน 
ป.ป.ช. ในจังหวัด รายละเอียดคดีไต่สวน 2 พันกว่าคดีที่ ป.ป.ช. รับผิดชอบเป็นการกระท าความผิด 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราวร้อยละ 50-60 และส่วนใหญ่เป็นคดี 
ขนาดเล็กและขนาดกลาง 

การทุจริตในทัศนะของคนไทยส่วนใหญ่ อาจมองเป็นเรื่องปกติและไม่ได้ใหญ่โตแต่ในความเป็นจริง 
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยมาก เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการทุจริต  
ในระบบราชการ ซึ่งงบประมาณการพัฒนาประเทศจะต้องถูกใช้โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐฯ จึงท าให้  
เกิดการทุจริตจากข้าราชการ เพราะงบประมาณในการพัฒนาประเทศแต่ละปีมีมาก ซึ่งหากงบประมาณ 
ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยไม่มีการทุจริต ก็จะท าให้ประชาชนได้รับบริการจากรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจ  
 การทุจริตเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นและแพร่ขยายไปในสังคมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่การทุจริต
ยังคงปรากฎได้เด่นชัด และไม่เคยหายไป ทั้งยังอาจจะมากข้ึนในบางพ้ืนที่ โดยการทุจริตได้สร้างความเสียหาย
ให้กับการบริหารและการปกครองประเทศ และส่งผลกระทบในทางลบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  
และสังคม โดยประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่คุ้นชิน  
กับการติดสินบน การเลียนแบบการทุจริตของผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส วัฒนธรรมที่เน้น 
สายการบังคับบัญชา ระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกมายาวนาน การซื้อขายต าแหน่งหน้าที่หรือในการโอนย้าย  
การยึดมั่นและการเคารพหรือการเกรงใจผู้มีอ านาจ การซื้อสิทธิขายเสียงในบางพ้ืนที่ (Nitiworrarat, 2020; 
Ludpa, 2016) ซึ่งท าให้ยากที่ปัญหาการทุจริตจะหมดไป ทั้งนี้ ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานหรือข้าราชการในประเทศไทยโดยเฉพาะ  
ผู้ที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชน ได้ถูกเปิดเผยเรื่องราวที่การทุจริตเกิดขึ้นบ่อยครั้งตามสื่อต่าง ๆ รวมถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ในปัจจุบัน  

2.1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริต 
ทฤษฎีว่าด้วยการทุจริตจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถน ามาอธิบาย  

ถึงปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและสิ่งที่เราค้นพบ คือ มีแนวคิดทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่มีการเขียนอธิบาย
ถึงการทุจริตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งการศึกษาปัญหาการทุจริตโดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่จะมีการศึกษา 
ถึงลักษณะของการทุจริต โดยมีการพิจารณาถึงสาเหตุ หรือปรากฏการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ  
ไป ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะของการอธิบายกรณีศึกษา (Case Study) นั้น ๆ และสรุปออกมาเป็นรูปแบบเฉพาะ 
อย่างไรก็ตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริต ที่น ามาเป็นตัวแบบในการอธิบายปรากฏการณ์การเกิดปัญหา
การทุจริตในครั้งนี้ คือ 

2.1.4.1 ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต (Fraud Triangle Theory)  
ทฤษฎีที่ได้รับความนิยม และมักถูกน ามาใช้เป็นตัวแบบในการศึกษาการทุจริตคือ ทฤษฎีสามเหลี่ยม

ของการทุจริ ต  (Fraud Triangle Theory) ของ  Donald R Cressey (เขี ยนในช่ ว งปี  ศตวรรษ 1980)  
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โดยทฤษฎีดังกล่าวมีสาระส าคัญ คือ การทุจริตมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง หากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง  
ที่เอ้ือต่อการเกิดการทุจริตใน 3 ด้าน ได้แก่  

1) การมีความกดดันหรือแรงจูงใจ  (Pressure or Incentive) ซึ่ งผู้ที่กระท าการทุจริตจะมี 
ความกดดัน หรือมีแรงจูงใจ ให้กระท าการทุจริตซึ่งแรงผลักดันอาจเกิดจาก (1) ความกดดันในการปฏิบัติงาน 
หรือการปฏิบัติหน้าที่  เช่น กิจการที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
ทางการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้สูงเกินไป เช่น รายได้ของยอดขาย  ผลก าไรที่ได้รับ ฯลฯ ซึ่งหาก
ผู้ปฏิบัติงานท าไม่ได้ตามที่ก าหนดไว้จะถูกลงโทษ เงื่อนไขเหล่านี้ มักเป็นความกดดันที่ก่อให้เกิดการทุจริต  
โดยวิธีการแก้ไขรายละเอียด และตัวเลขบัญชีในรายงานที่เสนอต่อผู้บริหาร (2) ความกดดันและแรงจูงใจ
ส่วนตัว หรือส่วนบุคคล เช่น ความเดือดร้อนทางการเงินเฉพาะหน้า หรือบางกรณีอาจเกิดขึ้นจากอุปนิสัย
ส่วนตัว เช่น ติดการพนัน การใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่าย และเป็นคนที่มีอุปนิสัยชอบความท้าทาย เป็นต้น  

2) การมีโอกาสในการกระท าผิด (Opportunity) กล่าวคือ การมีโอกาสในการกระท าการทุจริต 
โอกาสที่เอ้ือต่อการจะปกปิดการกระท าการทุจริต โอกาสที่จะแปลงสภาพของทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริต
โอกาสในการกระท าผิดที่เกิดจากจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในองค์กร หรือระบบการตรวจสอบป้องกัน
การทุจริตที่ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันทีทันใด (ทันเวลา) เป็นต้น ซึ่งข้อบกพร่องของระบบการควบคุม 
หรือมาตรการป้องกันการทุจริต เช่น ขาดการแบ่งแยกหน้าที่  ที่มีความเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหาย 
ให้แก่องค์กร การละเมิด หรือการยกเว้นการควบคุม (ลักษณะงานบางอย่างไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ)  
ขาดการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญส่วนระบบการควบคุม   
การทุจริตแบบค้นพบ เช่น ไม่มีร่องรอยที่สามารถตรวจสอบได้ท าให้สามารถกระท าความผิดได้โดยไร้ร่องรอย 
หรือระบบตรวจพบได้ยาก ไม่มีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติการค้นพบการกระท าผิดได้ในระยะเวลา 
ที่เกิดขึ้นจริง ไม่มีการตรวจนับทรัพย์สิน และตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น  

3) การมีข้ออ้าง หรือการใช้เหตุผล ที่ท าให้ผู้กระท าความผิดรู้สึกดีขึ้น (Rationale) เช่น การอ้างถึง
ความจ าเป็น ความเดือดร้อนส่วนตัว การอ้างว่าเป็นธรรมเนียมหรือเป็นประเพณีที่ต้องกระท า การอ้างว่า 
ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนเองกระท านั้นเป็นความผิด เพราะเนื่องจากใคร  ๆ ก็ท ากันหรืออ้างว่าเป็นการกระท า 
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การตกแต่งตัวเลขการเงินให้มีก าไรเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเกิดความพึงพอใจ  
หรือเพ่ือต้องการได้รับเงินปันผล และราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นหรืออ้างว่าท าเพื่อไม่ให้กิจการล้มละลายเป็นต้น 

2.1.4.2 ทฤษฎีหัวหน้า - ตัวแทน (Principal - Agent Problem Theory) 
ทฤษฎีนี้ ได้มีการอธิบายถึงโครงสร้างของแรงจูงใจ ( Incentive Structure) ของผู้บงการ 

ซึ่งมีลักษณะการด าเนินการโดยการก าหนดให้หรือการมอบให้ผู้อ่ืนไปด าเนินการแทนตนเอง โดยตามทฤษฎี
แล้วโครงสร้างของแรงจูงใจที่ผู้บงการได้ก าหนดขึ้นมานั้น จะมีลักษณะโครงสร้างที่มีความเหมาะสม 
ในเชิงจิตวิทยา เพ่ือท าให้บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนไปด าเนินกิจกรรมนั้น  ๆ แทนตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการตามจุดมุ่งหมายของผู้ที่บงการได้เป็นอย่างดี โครงสร้างของแรงจูงใจ
ของผู้บงการสามารถจ าแนกได้ 2 รูปแบบ กล่าวคือ (1) โครงสร้างของแรงจูงใจที่เป็นไปในเชิงบวก หรือได้รับ
ประโยชน์จากการกระท า (Carrot) และ (2) โครงสร้างของแรงจูงใจที่เป็นไปในเชิงลบ หรือเสียผลประโยชน์
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จากการกระท า (Stick) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายถึง การกระท า กิจกรรม และวิธีการต่าง ๆ ที่จะพยายาม
คงสภาพ สร้างข้ึน และโอนส่วนเกินที่เป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติในแต่ละประเภท นอกจากนี้ทฤษฎีดังกล่าว 
ยังบ่งบอกถึงการแสวงหาส่วนเกิน ที่อยู่ในรูปแบบที่ถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมายก็ได้ เช่น การให้สินบน  
และการลอบบี้ เป็นต้น ซึ่งการกระท าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการแทรกแซงโดยผู้ที่มีอ านาจหรือรัฐบาล  
เป็นการสร้างหรือบิดเบือนราคาหรือบิดเบือนกลไกตลาด เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ที่ท าให้ผู้ที่ได้รับ
ผลตอบแทนจะพยายามรักษาสภาพดังกล่าวเอาไว้ให้ได้นานที่สุด โดยวิธีการต่าง ๆ 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการทุจริตของทฤษฎีหลัก  – ตัวแทน นั้น มีอยู่  3 กลุ่ม  
คือ หัวหน้า (Principal) ตัวแทน (Agent) และผู้อยู่ใต้การอุปถัมภ์ (Client) หัวหน้า (Principal) หมายถึง  
ตัวบุคคล องค์กร และประชาชนที่เข้าไปมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานระดับสูงในรัฐบาล  ตัวแทน (Agent) 
เป็นข้าราชการที่ได้รับการมอบหมายให้ด าเนินภารกิจในนามของหัวหน้า หรือการให้ด าเนินงานแทนหัวหน้า 
ตัวแทนต้องอาศัยอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ยิ่งปัญหานั้นมีขอบเขตกว้างขวาง 
มากเท่าไหร่ ตัวแทนก็จะต้องใช้อ านาจในการวินิจฉัยสั่งการเพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข  
ที่หัวหน้าสามารถควบคุมการท างานของตัวแทนได้ และผู้อยู่ใต้การอุปถัมภ์ (Client) ซึ่งอาจเป็นบุคคล 
หรือองค์กรก็ได้ ได้เข้ามามีส่วนได้เสียจากการด าเนินงานของตัวแทน รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ของบุคคล
กลุ่มนี้มีหลายรูปแบบ แต่ทฤษฎีของ Klitgaard ได้ให้ความหมายของการทุจริตในแง่ที่แตกต่างกันระหว่าง
ผลประโยชน์ของหัวหน้ากับผลประโยชน์ของตัวแทน Klitgaard เห็นว่า “การทุจริตจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อตัวแทน
ไม่ซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์ของหัวหน้า” ซึ่งทฤษฎีนี้มุ่งเน้นในเรื่องผลประโยชน์ และกลไกการตรวจสอบสถาบัน
ทางการเมืองมากกว่าการกระท าของตัวบุคคลที่ เกี่ยวข้อง  (ทั้งข้าราชการและผู้อยู่ ใต้การอุปถัมภ์ )  
ข้อดีคือในแง่ของการวิเคราะห์  บางครั้งดูเหมือนว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าใคร  คือ หัวหน้าและใคร  
คือ ผู้ที่เป็นตัวแทนที่ต้องแสดงความรับผิดชอบจากการกระท านั้น ๆ  

ทฤษฎีนี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงโครงสร้างของแรงจูงใจ ( Incentive Structure)  
ที่หัวหน้า (ผู้บงการ) ได้มอบให้ตัวแทนไปด าเนินการ ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว  โครงสร้างของแรงจูงใจที่หัวหน้า
ก าหนดขึ้นนั้น จะมีลักษณะของโครงสร้างที่เหมาะสม (Optimal) ในเชิงจิตวิทยา หรือรูปแบบของวัตถุ 
เพ่ือที่จะให้ตัวแทนนั้นไปท างานแทนตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ  
หรือจุดมุ่งหมายของหัวหน้าได้เป็นอย่างดี โครงสร้างของแรงจูงใจของหัวหน้านั้น สามารถจ าแนกได้เป็น  
2 รูปแบบ คือ (1) โครงสร้างของแรงจูงใจที่เป็นบวก หรือได้ผลประโยชน์จากการกระท า และ (2) โครงสร้าง 
ของแรงจูงใจที่เป็นลบ หรือเสียผลประโยชน์จากการกระท า 

2.1.4.3 ทฤษฎีการขัดกันแห่งประโยชน์ (Conflict of Interests Theory)  
ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายถึงผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์  

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งตามทฤษฎีนี้ค าว่า “การทุจริต” จะมีความหมาย 
ที่กว้าง ซึ่งลักษณะของความขัดแย้งมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ที่อยู่ในรูปแบบของสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย 
อาจเป็นผลประโยชน์ที่มีมูลค่าทางการเงินหรือไม่ก็ได้หรืออาจหมายถึง ผู้บริหารที่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าสิ่งอ่ืนใด จนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
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ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เรามักพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ การที่ผู้มีอ านาจ
ในรัฐบาลเป็นคู่สัญญากับบริษัทของตนเอง การท างานพิเศษนอกเหนือจากงานประจ า การเข้าถึงและการรับรู้
ข้อมูลภายในการใช้ทรัพยากรของทางราชการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น ทฤษฎีที่มีความเกี่ยวกับ  
การทุจริตสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบในการอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการทุจริตขึ้น   
ซึ่งตัวทฤษฎีสามารถน ามาใช้ตั้งเป็นค าถามว่า รูปแบบการทุจริตในแต่ละลักษณะนั้นเกิดขึ้นจากบุคคลกลุ่มใด  
ในสังคม และมีลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไรบ้าง 

ทฤษฎีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิด เรื่องหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการสมัยใหม่ หรือองค์กรทางด้านการปกครองสมัยใหม่ และแนวคิดเรื่องผลประโยชน์สาธารณะ  
ที่มีการมุ่งเน้นว่าหน่วยงานราชการสมัยใหม่ มีภารกิจท าเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม ส่วนบุคคลสาธารณะ  
ได้แก่ นักการเมืองและข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีหลักจริยธรรมในการท างาน 
กล่าวคือ ต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น มิใช่เพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  
ในขณะเดียวกันบุคคลสาธารณะต้องปลอดจากอิทธิพลหรือสิ่งล่อตัวล่อใจ เพ่ือท าให้การตัดสินใจเป็นอิส ระ 
และเป็นกลาง ฉะนั้น หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในหน่วยงานราชการสมัยใหม่  จึงมีไว้เพ่ือให้บุคคล
สาธารณะสามารถใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นการปกป้องผลประโยชน์  
ทั้งของประชาชนและของรัฐในเวลาเดียวกัน  

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ อาจไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ทางด้านการเงิน
เสมอไป แต่อาจเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านการเมืองได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การได้รับการสนับสนุน
และได้รับความภักดีจากผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งการใช้นโยบายของรัฐบาล อาจจะกลายเป็น  
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ เช่น การใช้นโยบายการเมืองของกลุ่มเสียงข้างมาก คือ  นโยบายสาธารณะ 
ที่ให้ความหวังว่าจะอ านวยประโยชน์แก่คนหมู่มาก โดยที่ภาระค่าใช้จ่ายก็เป็นของคนส่วนใหญ่ เช่น นโยบาย
สวัสดิการสังคม เป็นต้น นโยบายของกลุ่มผลประโยชน์ คือ นโยบายสาธารณะที่ให้ประโยชน์แก่คนกลุ่มเล็ก ๆ 
และบีบให้คนกลุ่มเล็ก ๆ อีกเช่นกัน ที่ต้องแบกค่าใช้จ่าย และการเมืองเพ่ือผู้อยู่ใต้การอุปถัมภ์นโยบาย  
ให้ประโยชน์เรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่คนกลุ่มเล็ก ๆ ในขณะที่สังคมจะต้องแบกรับภาระ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ทฤษฎีสามเหลี่ ยมของการทุจริต (Fraud 
Triangle Theory) ทฤษฎีหัวหน้า – ตัวแทน (Principal - Agent Problem Theory) และทฤษฎีการขัดกัน
แห่งประโยชน์ (Conflict of Interests Theory) ล้วนแล้วแต่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการวิเคราะห์ถึงปัญหา 
“การทุจริต” ในองค์กรภาครัฐเพราะรูปแบบการทุจริตของภาครัฐ มีลักษณะที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
 ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต (Fraud Triangle Theory) เห็นว่าการทุจริตมาจากความกดดัน 
หรือแรงจูงใจ (Pressure or Incentive) ซึ่งผู้ที่กระท าการทุจริตจะมีความกดดันหรือมีแรงจูงใจให้กระท า 
การทุจริต รวมเข้ากับการมีโอกาสในการกระท าผิด (Opportunity) และการมีข้ออ้างหรือการใช้เหตุผล 
ที่ท าให้ผู้กระท าความผิดรู้สึกดีขึ้น ในขณะที่ทฤษฎีหัวหน้า - ตัวแทน (Principal - Agent Problem Theory)  
ซึ่งทฤษฎีนี้ ได้มีการอธิบายถึงโครงสร้างของแรงจูงใจ (Incentive Structure) ของผู้บงการ 2 รูปแบบ กล่าวคือ 
แรงจูงใจที่ เป็นไปในเชิงบวก หรือได้รับประโยชน์จากการกระท า  และแรงจูงใจที่ เป็นไปในเชิงลบ  
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หรือเสียผลประโยชน์จากการกระท า จะเห็นว่าทฤษฎีนี้มีส่วนที่คล้ายกับทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต  
(Fraud Triangle Theory) ที่มีพ้ืนฐานจากแรงจูงใจเช่นเดียวกัน ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการทุจริตของทฤษฎี
หัวหน้า – ตัวแทน โดยหัวหน้า (Principal) หมายถึง ตัวบุคคล องค์กร และประชาชนที่เข้าไปมีอ านาจหน้าที่
ในการบริหารงานระดับสูงในรัฐบาล ซึ่งในบริบทของการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งมักหมายถึงนักการเมือง  
ในขณะที่ตัวแทน (Agent) เป็นข้าราชการที่ได้รับการมอบหมายให้ด าเนินภารกิจในนามของหัวหน้า  
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า นักการเมืองจึงเป็นผู้บงการในขณะที่ข้าราชการจะเป็นตัวแทนในการทุจริตโดยได้รับ  
มอบอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการที่เพียงพอ ส าหรับการทุจริตแต่ผู้บงการยังสามารถควบคุมได้ ในขณะที่ทฤษฎี
การขัดกันแห่งประโยชน์  (Conflict of Interests Theory) สามารถอธิบายถึงผลประโยชน์ทับซ้อน  
หรือความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์  ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนนี้รวมหมายถึง ผลประโยชน์ของพวกพ้องด้วย ทฤษฎีนี้ท าให้เราสามารถท าความเข้าใจ
ว่าเกิดการทุจริตได้อย่างไร 

2.1.4.4 ทฤษฎีสุนัขเฝ้าบ้าน (Watchdog Theory)  
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบองค์กรภาครัฐนั้น มีทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับระบบ  

การตรวจสอบ และการให้คุณค่าอันเป็นแกนหลักแก่องค์กรที่ท าการตรวจสอบการทุจริตภาครัฐได้ถูกพัฒนาขึ้น 
เนื่องจากระบบการตรวจสอบที่มาตั้งแต่เดิมยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่ดีนัก ดังนั้น หน่วยงานที่ท าการตรวจสอบ
องค์กรภาครัฐจึงได้เน้นไปที่การตรวจสอบทางการเงิน โดยอาศัยกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องมาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม 
(The Rule of Law) ที่ส าคัญได้ผลักดันให้เกิดการตรวจสอบที่ชื่อว่าสุนัขเฝ้าบ้าน (Watchdog) ในทรัพย์สิน
ของรัฐขึ้น ดังนั้น ปัจจุบันระบบตรวจสอบองค์กรภาครัฐ จึงต้องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและหลัก  
นิติธรรมด้วยการแสดงออกในลักษณะสุนัขเฝ้าบ้านนั้น องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบภาครัฐต้องรับบทเสมือน 
เป็นระบบภูมิคุ้ มกัน (The Immune System) ที่ท าหน้าที่ พิทักษ์ความปลอดภัยให้กับระบบสังคม  
ระบบเศรษฐกิจ และระบบการเงินการคลัง ซึ่งองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบภาครัฐนั้นต้องไวต่อความเสี่ยง
ทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตามทฤษฎีสุนัขเฝ้าบ้าน (เช่นเดียวกับระบบภูมิคุ้มกัน) เน้นให้องค์กรที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบภาครัฐต้องคอยตรวจจับ เปิดเผย และต้านทานการทุจริตที่เกิดขึ้นของภาครัฐ (Liu and Lin, 2012)  

Casero-Ripollés, Izquierdo-Castillo, and Doménech-Fabregat (2014) และ  Hindman 
and Thomas (2014) ได้ระบุความเชื่อมโยงของทฤษฎีสุนัขเฝ้าบ้านกับสื่อมวลชนว่า สื่อมวลชนเป็นองค์กร
หลักที่ถูกให้ความส าคัญ โดยสื่อมวลชนต้องท าหน้าที่ควบคุม สอดส่อง ก ากับดูแลรัฐบาลและนักการเมือง 
เพราะเป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับนักการเมือง และเป็นส่วนส าคัญของการควบคุมทางการเมือง  
โดยปรากฎการณ์การควบคุมในลักษณะแรกนั้น สื่อมวลชนต้องควบคุม สอดส่อง ก ากับดูแลรัฐบาล  
และนักการเมือง เสมือนเป็นหูเป็นตาแทนประชาชน โดยเฉพาะประเด็นการใช้อ านาจเกินขอบเขต  
และในทางที่ผิด ภายใต้ทฤษฎีสุนัขเฝ้าบ้านโดยตรง และในลักษณะที่สองสื่อมวลชนต้องพยายามน าเสนอ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกลไกทั้งหลาย ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานขององค์กรภาครัฐซึ่งความเป็นอิสระ 
ขององค์กรสื่อมวลชน จึงเป็นเรื่องที่ต้องถูกให้ความส าคัญ เพ่ือที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบได้โดยไม่ถูกกดดัน  
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หรือแทรกแซง ทั้งยังต้องท าหน้าที่ส่งเสริมความตระหนักทางการเมือง ให้เกิดขึ้นในหมู่สาธารณชนและ 
อยู่เคียงข้างประชาชนด้วย  

นอกจากสื่อมวลชนที่ต้องรับหน้าที่สุนัขเฝ้าบ้านแล้วอีกองค์กรที่ส าคัญคือ องค์กรอิสระ 
ตัวอย่างเช่น ในเครือสหราชอาณาจักร มีส านักงานตรวจสอบบัญชีแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐบาล 
คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศและคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น ที่ท าหน้าที่เสมือนสุนัขเฝ้าบ้าน 
เชิงสถาบัน (Constitutional watch dogs) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตของภาครัฐ
ตามกระบวนการแห่งประชาธิปไตย (Vrieze, 2019) โดยในไต้หวัน (Taiwan) ได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ทรัพยากรทางการบริหารที่จ าเป็นให้กับองค์กรต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ เพ่ือให้องค์กรอิสระในการต่อต้าน  
การทุจริตเหล่านี้  สามารถด าเนินภารกิจในการต่อต้านการทุจริตในฐานะที่เป็นเสมือนสุนัขเฝ้าบ้าน  
ไม่ให้เป็นเพียงแค่เสือกระดาษอีกต่อไป (Quah, 2021) ที่ส าคัญองค์กรอิสระที่ต้องถูกคุ้มครองให้ปราศจาก 
การถูกแทรกแซงทุกรูปแบบ รวมถึงการคุ้มครองไม่ให้เกิดการแทรกแซงในการเขียนรายงานที่ไม่ตรงกับ 
ความเป็นจริง แม้ว่าจะเป็นรายงานที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีความส าคัญระดับสูงในรัฐบาล ขจัดข้อจ ากัด  
ในการเข้าถึงรายงานที่จะต้องรายงานต่อสาธารณชน สื่อมวลชนและรัฐสภา (Jones, 2020) 

ดังนั้น นอกจากสื่อมวลชน และองค์กรอิสระจะท าหน้าที่ตามพันธกิจของตนเอง และแจ้งข่าวสาร
ต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบแล้ว สื่อมวลชนและองค์กรอิสระต้องท าหน้าที่ควบคุม สอดส่อง ก ากับดูแล
รัฐบาล เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานหรือข้าราชการ นักการเมือง ตลอดจนกิจกรรม แผนงานและโครงการต่าง ๆ 
ที่สืบเนื่องจากการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นตัวแทนประชาชนในการประเมินผลงานของรัฐบาลในสังคม
ประชาธิปไตย รวมถึงท าหน้าที่ช่วยกันเสริมสร้างความตระหนัก กระตุ้นและสนับสนุนการให้ความร่วมมือ  
ของภาคประชาชนในการควบคุม สอดส่อง ก ากับดูแลภาครัฐ และเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรอิสระ 
ที่ท าหน้าที่เสมือนสุนัขเฝ้าบ้านเหล่านี้ต้องได้รับอ านาจในการตรวจสอบที่เพ่ิมขึ้น และต้องได้รับการคุ้มครอง  
ให้ปราศจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองในทุกรูปแบบ เพราะหนึ่งในปัญหาส าคัญของการเฝ้าระวังภายใต้
แนวคิดสุนัขเฝ้าบ้านที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนและองค์กรอิสระนั้น เกิดจากการที่ไม่สามารถแสดงออกซึ่งบทบาท
การควบคุม สอดส่อง ก ากับดูแลภาครัฐและนักการเมืองได้เต็มที่ เพราะถูกควบคุมจากภาครัฐหรือธุรกิจเอกชน
ที่ให้การสนับสนุนบริษัทสื่อของตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้การท างานของสื่อมวลชนการเฝ้าระวัง 
สอดส่อง และต่อต้านการทุจริตเป็นไปได้อย่างยากล าบาก  

 
2.2 การทุจริตเชิงนโยบาย 

2.2.1 ความหมายของการทุจริตเชิงนโยบาย 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง และเกิดขึ้นในหน่วยงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 

ส าหรับประเทศไทยปัญหาด้านการทุจริต เป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน จนหยั่งรากลึกลงในทุกภาคส่วนของสังคม 
การแก้ปัญหาไม่สามารถกระท าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตส่วนใหญ่  
จะมีความสัมพันธ์กับกลุ่ มผู้ มี อิทธิพลทางการเมืองและยั งพบว่า  กลุ่ มผู้ มี อิทธิพลทางการ เมื อง  
ต่างมีผลประโยชน์ทับซ้อน จากการด าเนินงานตามโครงการ หรือนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้สภาพปัญหา 
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ความเป็นจริงด้านการทุจริตดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ของการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาของประเทศไทย ซึ่งถึงแม้มีความพยายามป้องกันและแก้ไข 
อย่างเป็นรูปธรรม แต่ปัญหาการทุจริตมิได้ถูกแก้ไขได้อย่างแท้จริง แม้มีการก าหนดและใช้มาตรการป้องกัน
ปราบปรามอย่างต่อเนื่องก็ตาม ซึ่งปัญหาการทุจริตที่พบจะเป็นการทุจริตภายใต้แนวคิดว่าด้วยการสร้างอ านาจ 
หรือบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการทุจริต โดยการสร้างนโยบาย หรือกฎหมายต่าง ๆ โดยอ้างถึง
ผลประโยชน์ของสาธารณะขึ้นมา ผ่านการใช้กระบวนการสร้างความชอบธรรม  และใช้นโยบายหรือกฎหมาย
นั้นก าหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา เพ่ือให้กลุ่มบุคคลสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ในการด าเนินการทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์ของตน จากการด าเนินงานตามนโยบาย 
หรือกฎหมายนั้น ๆ การทุจริตนี้เรียกว่า “การทุจริตเชิงนโยบาย” 

การพิจารณาความหมายของการทุจริต เชิ งนโยบาย จะต้องพิจารณาในสองส่วนคือ  
(1) การพิจารณาในแง่ขอบเขตของผู้กระท าการทุจริต และ (2) การพิจารณาในแง่เนื้อหาของการทุจริต 
กล่าวคือ (1) ในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของผู้กระท าการทุจริต การพิจารณาจะต้องพิจารณาอย่างแคบ 
กล่าวคือ เฉพาะแต่การใช้อ านาจของรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีในลักษณะของการใช้อ านาจทางบริหาร  
ตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น โดยไม่รวมไปถึงการทุจริตของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยทั่วไป 
หรือการใช้อ านาจของรัฐมนตรี ในกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ 
และ (2) ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของการทุจริต การพิจารณาจะต้องพิจารณาอย่างกว้าง กล่าวคือการกระท า 
(ของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล) ที่ขัดต่อหลักคุณธรรมหรือจริยธรรมของบุคคลสาธารณะ ที่มุ่งแสวงหาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจรัฐหรืออ านาจที่ได้รับมอบหมายจากอ านาจรัฐ 
ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะน ามาซึ่งประโยชน์  
ที่ เป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  ส่วนตัวกับผลประโยชน์ 
ของประชาชนโดยส่วนรวมของประเทศ จากองค์ประกอบความหมายของการทุจริตเชิงนโยบาย จึงหมายถึง 
การแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์
ส่วนรวม อันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารของรัฐบาลหรือรัฐมนตรี ในการเสนอโครงการหรือการด าเนิน
โครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเอง  หรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการด าเนินตามโครงการ 
หรือกิจการนั้น ๆ หรือท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. (มปป.) นอกจากนี ้ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ  ( 2555) ยั ง ได้ ให ้
ค าจ ากัดความของค าว่า “ทุจริตเชิงนโยบาย” ไว้ว่า เป็นการทุจริตที่เกิดจากผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ในฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ใช้อ านาจในต าแหน่ งหน้าที่ก าหนด
นโยบายสาธารณะ โดยมีเจตนาทุจริตเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง  กลุ่มทุนธุรกิจ เครือญาติและพวกพ้อง  
หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารของรัฐบาลหรือรัฐมนตรี ในการเสนอโครงการ
หรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการด าเนินการ  
ตามโครงการ หรือกิจการนั้น ๆ หรือท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ” (นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ , 
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2555) หรือดังที่ ผาสุก พงษ์ไพจิตร (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ, 
2552) ให้นิยามไว้ว่า การทุจริตเชิงนโยบาย คือ การที่ฝ่ายการเมืองอาจตัดสินใจโครงการ หรือด าเนินมาตรการ
ใด แล้ วต่อมาส่ งผลให้ตนเองหรือพวกพ้องได้ รับประโยชน์  โดยไม่อาจเอาผิดทางกฎหมายได้  
หรือที่เรียกว่า การทุจริตเชิงโครงสร้าง (Structural Corruption) 

ปัจจุบัน ค าว่า “การทุจริตเชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ได้ถูกกล่าวถึงในสังคมไทย 
อย่างกว้างขวาง และได้มีนักวิชาการหลายท่านได้พยายามให้ความหมาย และก าหนดนิยามลักษณะ 
ของการทุจริตเชิงนโยบายไว้ว่า เป็นการใช้นโยบายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยวิธีที่แยบยล 
หากดูผิวเผินจะเสมือนการสนองประโยชน์เพ่ือส่วนรวม แต่เบื้องลึกที่แท้จริงแฝงประโยชน์เพ่ือพวกพ้อง 
และตัวเองอยู่ด้วย โดยเป็น“การทุจริตที่ไม่มีใบเสร็จ” เป็นการกระท าโดยอาศัยความฉลาด อาจใช้ “ช่องโหว่
ของกฎหมาย” มาตีความด าเนินการจากผิดให้เป็นถูก อาจระบุว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ 
เพ่ือประโยชน์ประชาชนแต่พวกพ้องก็ได้ประโยชน์กล่าวง่ายๆ ก็คือ  เป็นการจัดนโยบายตามอ านาจหน้าที่  
แต่เอ้ือประโยชน์ให้กับตัวเองและพรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยไม่ได้มีการ โกงกินกัน 
เป็นหลักฐาน หรือมีใบเสร็จแสดงว่ากินไปเท่านั้นโกงไปเท่านี้ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะอธิบาย ” 
นอกจากนี้ “การทุจริตเชิงนโยบาย” รวมถึงการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเอ้ือประโยชน์ 

ปัญหาการทุจริต ถือได้ว่า เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการทุจริตได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่ง
ของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ 
แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กร  
ของรัฐหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และภาคประชาชนที่ต่างเห็น
พ้องกันว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง 
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 
เป็นอย่างยิ่ง แม้ปัจจุบันในหลาย ๆ รัฐบาลที่ผ่านมาจะได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ก าหนดปัญหา
การทุจริตอยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือมีการก าหนดแนวทางแก้ ไข
ปัญหาการทุจริตในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ก็ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้ทวีความรุนแรง และมีความซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบ  
มากขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีแนวโน้มการเกิดการทุจริตมากขึ้น ในแต่ละประเทศ
จึงพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วย (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, 2560) 

จากสภาพความเป็นจริงของการทุจริต ดังกล่าวข้างต้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ของการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาของประเทศไทยได้ดีระดับหนึ่ง
ถึงแม้การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย  จะมีความพยายามป้องกันและแก้ไขอย่างเป็น 
รูปธรรม อย่างใดก็ตามทว่าในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาการทุจริต ก็มิ ได้ถูกแก้ไขได้อย่างแท้จริ ง 
เท่าใดนัก ทั้งนี้จากผลของการใช้ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) 
(http//www.transaparency- Thailand.org/) ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
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International: TI) พบว่า ภาพลักษณ์ของการทุจริตของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2538 เป็นต้นมา 
จนถึงปี พ.ศ. 2545 นั้น ยังไม่ดีขึ้นมากเท่าใดนัก กล่าวคือ ค่าของดัชนีดังกล่าว ยังอยู่ในระดับต่ าอยู่ที่ระดับ  
3.20 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่า  
เป็นเครื่องชี้วัดที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อีกตัวชี้วัดหนึ่ง
ว่าการด าเนินงานในการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น ยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้มีความพยายามในการก าหนด  และใช้มาตรการในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตอยู่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดก็ตาม 

จากการนิยามลักษณะของ “การทุจริตเชิงนโยบาย” ข้างต้น อาจจะกล่าวได้ว่า “กระบวนการ
สร้างความชอบธรรม” ดังกล่าวนี้เอง ที่เป็นสาเหตุส าคัญให้การทุจริตที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการน า 
เอานโยบายและกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นไปใช้ด าเนินการ และใช้บังคับในสังคมแล้วนั้น มีกระบวนการด าเนินงาน
ที่สลับซับซ้อน และมีรูปแบบการด าเนินการที่มีความหลากหลายอย่างมาก เพราะกระบวนการทุจริตทั้งหมด  
จะถูกน ามายึดโยงหรือผูกติดไว้กับ “เงื่อนไขที่สร้างความชอบธรรม” ให้กับนโยบาย และกฎหมายนั้น ๆ  
ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนี้ จะมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อ “การออกแบบ หรือการสร้างขึ้นของนโยบาย และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง” ว่าต้องการจะให้เกิดโอกาส หรือช่องทางในการทุจริตในภายหลังเช่นไร หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง  
ก็คือ จะออกแบบนโยบาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร จึงจะสามารถเอ้ือให้เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ การทุจริตของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้นั่นเอง ซึ่งสามารถแสดงขอบเขตการทุจริต
เชิงนโยบายตามความหมาย ดังภาพที่ 2-1 
 
 

 
 

ภาพที่ 2- 1 ขอบเขตการทุจริตเชิงนโยบาย (ปรีชญาณ์ นักฟ้อน, 2559) 

2.2.2 รูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย 
การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นการทุจริตภายใต้การสร้างนโยบายหรือกฎหมาย ซึ่งอ้างถึงผลประโยชน์

สาธารณะที่จะเกิดขึ้น จากการด าเนินงานตามนโยบาย หรือกฎหมายที่ถูกกลุ่มบุคคลสร้างขึ้น ผ่านการใช้
กระบวนการสร้างความสมเหตุสมผลทางวิชาการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นสามารถน านโยบาย
หรือกฎหมายไปใช้ประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการด าเนินการทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์ของตน   
และพวกพ้อง การทุจริตเชิงนโยบายจึงเป็นการกระท าที่อาศัยอ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นเครื่องมือ  
ในการท างานโดยผลการวิจัยของ นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ (2555) ที่ศึกษารูปแบบการทุจริต 
เชิงนโยบาย พบว่า การทุจริตทางนโยบายเกิดขึ้นจากหลายวิธีการ โดยเฉพาะนักการเมืองที่ใช้ช่องว่าง  
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ทางกฎหมายหาผลประโยชน์ ปรากฎร่องรอยของเส้นทางการทุจริตหลายจุดตั้งแต่การใช้อ านาจ 
ของคณะรัฐมนตรีอย่างไม่โปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการให้ความเห็นประกอบเรื่องเสนอ ครม., การเสนอวาระจร 
ทั้งที่โครงการมูลค่ามหาศาล แต่ไม่ต้องการให้รัฐมนตรีอ่ืนศึกษารายละเอียดได้ทัน  ขณะเดียวกันบางโครงการ
ส่อให้เห็นการทุจริตเชิงนโยบายมาตั้งแต่ขั้นตอนก าหนดนโยบายของพรรค , การก าหนดโครงการตามแผน
บริหารราชการแผ่นดิน และโครงการในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปี รวมถึงการน าไปสู่ภาคปฏิบัติ 
เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณผ่านสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้รายงานการวิจัยระบุว่าในแต่ละช่วงเวลาโครงการ  
ของรัฐบาลสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การก าหนดนโยบายเพ่ือทุจริต  
หรือการทุจริตในเชิงนโยบาย จะเกิดขึ้นในชั้นการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นครั้งแรก เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม  

อีกหนึ่งปัญหาที่ผู้วิจัยตรวจสอบพบก็คือ ในขั้นตอนพิจารณาของ “ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ” 
ซึ่งมีอ านาจวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เข้าไปเป็นกรรมการ 
ในหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจน าไปสู่การวิ่งเต้นของหน่วยงานต่าง ๆ ให้งบประมาณผ่าน 
หรือการถูกสั่งการจากฝ่ายการเมือง เพ่ือให้โครงการของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ผ่านการพิจารณา เช่นเดียวกับ
บทบาทของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ฯ หนึ่งในองค์กร  
ที่ต้องกลั่นกรองความคุ้มค่าในการลงทุน ต้องเสนอความเห็นประกอบการวิเคราะห์โครงการ อาจถูกชี้น า  
จากฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาลได้ 

ส าหรับองค์กรที่เป็นฝ่ายตรวจสอบอ่ืน ๆ ยกตัวอย่าง เช่น หน่วยงานที่ขึ้นกับฝ่ายบริหารแทบไม่เคย
ตรวจพบการทุจริตในโครงการของรัฐบาลเลย หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของอ านาจ
หน้าที่ และไม่มีอ านาจยับยั้งโครงการที่อาจจะน าไปสู่การทุจริต ตลอดจนไม่มีการประสานงานเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบร่วมกัน นอกจากนั้น การพิจารณาร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภา 
ก็สามารถผ่านกฎหมายโดยอาศัยเสียงข้างมากได้ แม้ว่าเนื้อหาของกฎหมายจะเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้หนึ่งผู้ใด
รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง เช่น กรณีของ  
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีสาระส าคัญของการแก้ไข
ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น จากเดิมที่ก าหนดให้คนไทยมีสัดส่วนการถือหุ้น 70 ต่อชาวต่างชาติ 30 เป็นคนไทย 
มีสัดส่วนการถือหุ้น 51 ต่อชาวต่างชาติ 49 และเมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ประกาศใช้และมีผลใช้บังคับเมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2549 เพียงแค่สองวัน
จากนั้น คือวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทชินคอร์ปอเรชั่นฯ ได้ขายหุ้นให้แก่กองทุนเทมาเส็ก
จ านวน 1,419,491,150 หุ้น รวมมูลค่ากว่า 7 หมื่นล้านบาท 

คณะวิจัยได้สรุปรูปแบบการทุจริตเชิงนโยบายมี 5 รูปแบบคือ (1) การก าหนดนโยบาย เพ่ือจัดท า
โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ (2) การออกกฎหมาย หรือการแก้ไขกฎหมาย  
โดยการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการตราพระราชก าหนด หรือการใช้อ านาจในการตรากฎหมาย  
โดยผ่านสมาชิกรัฐสภา (3) การด าเนินนโยบายหรือโครงการโดยอาศัยความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เช่น  
กรณีปล่อยกู้ของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) แก่รัฐบาลสาธารณรัฐ 
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แห่งสหภาพเมียนมาร์ (4) การก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นการเอ้ือประโยชน์
โดยก าหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง  และ (5) การใช้อ านาจตามต าแหน่ง 
ในคณะกรรมการ ที่มีหน้าที่ก าหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  

งานวิจัยชิ้นส าคัญที่ได้วิเคราะห์ และศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
มาตรการป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช. (2554) ซึ่งในการศึกษาครั้งนั้น ได้ก าหนดกรอบความคิดโดยพยายาม
นิยามความหมายการทุจริตเชิงนโยบาย โดยเห็นว่าการทุจริตเชิงนโยบายจะประกอบด้วย 1) ผู้กระท า  
คือ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับท้องถิ่นส าหรับในประเทศ ได้แก่ คณะรัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี 2) เป็นการใช้อ านาจสูงสุดของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ในการบริหารราชการแผ่นดินและการตรา
กฎหมาย ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ออกกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมติของฝ่ายบริหารโดยเจตนาพิเศษ
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง กลุ่มทุนธุรกิจ เครือญาติและพวกพ้อง และ 3) ผลของการกระท าดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่รัฐ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและคุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นอกจากนี้ในการพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายนี้
ได้น ากรณีศึกษาเป็นตัวแบบในการอธิบายความหมายของค าว่าการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วยกรณี  
(1) การด าเนินโครงการจัดการน้ าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ หรือโครงการบ่อบ าบัดน้ าเสีย
คลองด่าน ซึ่งเป็นโครงการที่ท าให้สูญเสียงบประมาณแผ่นดินมากกว่า 23,000 ล้านบาท (2) การตราพระราช
ก าหนดเพ่ือแปลงค่าสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเป็นภาษีสรรพสามิต ท าให้รัฐวิสาหกิจด้านกิจการ
โทรคมนาคมมีรายได้ลดลง (3) ศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
คดีหมายเลขด าที่ อม.1/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อม.10/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่องการออก
สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว (หวยบนดิน) ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ได้น าเงินรายได้หลังจากหัก 
ค่าใช้จ่ายเข้ารายได้แผ่นดิน อันเป็นขัดกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักงานสลากกินแบ่ง (4) โครงการ
พัฒนาระบบบริหาร และเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งมีลักษณะการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเครือญาติกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์
ในขณะนั้น และมีการอนุมัติให้มีการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษกับบริษัทสไตเออร์ฯ  ประเทศออสเตรเลียโดยไม่มี
บริษัทเอกชนอ่ืนเข้าเสนอราคาแข่งขัน และไม่ได้จัดส่งข้อตกลงดังกล่าวให้ส านักอัยการสูงสุดตรวจสอบ ซึ่งเป็น
การปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ (5) โครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีวี ซึ่งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลสมัยนายสมัคร 
สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี และสืบเนื่องถึงสมัยนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม 
ได้ใช้ความพยายามผลักดัน ให้มีการด าเนินโครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีวีดังกล่าวหลายครั้ง ซึ่งทางคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้ท าการศึกษาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า โครงการดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย 
และความสุ่มเสี่ยงต่อการท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ซึ่งต่อมาโครงการไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด 

ผลการศึกษาและผ่านความเห็นของกรรมการหลายชุดหลายครั้ง ทางผู้ศึกษาได้เสนอแผนภาพแสดง
ถึงตัวกระท า และรูปแบบการกระท าเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการทุจริตเชิงนโยบาย ดังภาพที่ 2-2
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ภาพที่ 2- 2 ภาพรวมสถานการณ์การทุจริตเชิงนโยบายของผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 

ที่มา: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2554) 

2
3
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 จากภาพที่ 2-2 แสดงให้เห็นภาพรวมของการทุจริตเชิงนโยบาย โดยเริ่มจากบริบทที่เป็นภาพใหญ่
ในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ การเมือง ของนักการเมืองและนักธุรกิจ ระบบสังคมอุปถัมภ์ สิ่งแวดล้อม 
และภาวะโลกาภิวัตน์ แผนภาพนี้ชี้ให้เห็นการก าหนดนโยบายที่น าไปสู่การทุจริตเชิงนโยบาย โดยสรุปได้ดังนี้ 

 1) ก่อนการด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (ตามค านิ ยาม)  
โดย 1.1) การที่นักการเมือง นักธุรกิจ และข้าราชการร่วมมือกันส่งตัวแทนของกลุ่มตัวแทนของกลุ่มทุนธุรกิจ
เข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง กระท าโดยการซื้อเสียงเลือกตั้ง โดยนักธุรกิจแจกจ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
และผู้สมัครโดยหวังผลตอบแทน 1.2) นายทุนพรรคการเมืองซื้อตัวผู้สมัครจากพรรคการเมืองอ่ืน 1.3) มีการน า
เงินผิดกฎหมายสนับสนุนพรรคการเมือง 1.4) ผลักดันตัวแทนพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งจะเห็นว่าในประเด็นนี้ในการศึกษาของ ฉันท์ชนก เจนณรงค์ (2563) เกี่ยวกับกรณี 
การทุจริตการเลือกตั้งในการเมืองไทย ท าให้ฉายภาพเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการทุจริตชัดเจนมากขึ้น  
โดยพบว่า นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2475 จนถึงปัจจุบัน มีการเลือกตั้งมาแล้วอย่างน้อย 28 ครั้ง วนเวียน 
กับการรัฐประหาร อย่างไรก็ดีในส่วนของความโปร่งใสในการเลือกตั้ง พบว่า ยังมีผู้สมัครรับเลือกตั้งบางส่วน
กระท าการทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจรัฐ เช่น การใช้หัวคะแนน การซื้อสิทธิ  
ขายเสียง การใช้บัตรผี การให้สิ่งตอบแทนภายหลังจากการได้รับเลือกตั้งแล้ว การสร้างกระแสหรือสร้าง
เอกสารเท็จโจมตีฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น โดยได้แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตเลือกตั้ง ดังนี้ (1) คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมและด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ควรมีการบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังกับผู้ที่กระท าการทุจริตเลือกตั้ง และเร่งด าเนินการสืบสวน  
เพ่ือหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งในการเลือกตั้งโดยเร็ว รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้า และผลการด าเนินคดีอาญากับผู้สมัคร รับเลือกตั้ง หัวคะแนน และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชน
ทราบถึงผลการด าเนินการและมีความไว้วางใจ ที่จะมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต
เลือกตั้งในพ้ืนที่ต่าง ๆ (2) การก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่ง 
เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ควรมีการคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งมากเพียงพอ เนื่องจากจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่และวินิจฉัยคดี 
เป็นไปตามหลักกฎหมายและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย (3) ควรออกแบบระบบเลือกตั้งที่ท าให้ยาก 
ต่อการทุจริตและเอ้ือให้เกิดการแข่งขันด้วยนโยบายของพรรคการเมือง รวมถึงควรพิจารณาศึกษาระบบ
เลือกตั้ง ดังเช่น ระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศออสเตรเลีย เรียกว่า ระบบจัดล าดับ
ความชอบ (Alternative Vote/Preferential Voting) มาประยุกต์ใช้เป็นระบบเลือกตั้งของประเทศไทย ซึ่งใน
เบื้องต้นประเทศไทยสามารถศึกษาและประยุกต์ใช้ระบบเลือกตั้งดังกล่าวในการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเริ่มท าความเข้าใจและคุ้นชินกับระบบเลือกตั้ง และน ามาใช้ 
ในการเลือกตั้งระบบระดับชาติได้ เพ่ือเป็นการลดปัญหาการทุจริตเลือกตั้งในระยะยาวและ (4) หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ควรปลูกฝังเด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความเป็นพลเมือง  
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในเบื้องต้นควรให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาด้วยการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยโดยมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุม 
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ทั้งด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมถึงควรมีการประยุกต์ใช้เป็นแบบจ าลองสถานการณ์ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
และควรมีพ้ืนที่ให้กลุ่มเยาวชนได้แสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 

2) ขณะด ารงต าแหน่งทางการเมือง (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี) มีพฤติการณ์น าไปสู่การทุจริต  
เชิ งนโยบายได้  2 ลักษณะคือ 1) เ อ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มทุนธุรกิจ เครือญาติและพวกพ้อง 
โดย 1.1) บริหารราชการแผ่นดินขัดกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1.2) ตรากฎหมาย ออกกฎหมาย 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม และ 1.3) แทรกแซงฝ่ายข้าราชการประจ า ซึ่งทั้ง 3 
ลักษณะเป็นรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) และ 2) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
มีคุณธรรม จริยธรรมต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวน าไปสู่  2.1) ครอบง าฝ่ายนิติบัญญัติ 
และ 2.2) แทรกแซงและครอบง าองค์กรตรวจสอบทางการเมือง ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่ าวเป็นรูปแบบ 
การแทรกแซงระบบการตรวจสอบ 

กล่าวได้ว่า รูปแบบการทุจริตเชิงนโยบายจะประกอบด้วย 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนและหลังการเลือกตั้ง  
และสามารถเกิดการทุจรติเชิงนโยบายได้ทุกกระบวนการนโยบาย ได้แก่   

2.2.3 การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 
การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องทุจริตที่เคยเกิดขึ้นแล้ว 

มีประวัติแล้วต้องไม่เกิดซ้ าอีก และเรื่องทุจริตที่ยังไม่เกิดแต่มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดต้องมี 
การแจ้งเตือนเพ่ือระงับยับยั้งหรือก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ล่วงหน้ า ทั้งนี้ความเสี่ยงการทุจริต 
ที่ต้องเฝ้าระวังมีด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
(2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  และ (3) ความเสี่ยงการทุจริต 
ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร (ฉวีวรรณ นิลวงศ์, 2562) 

นอกจากนี้ ฉวีวรรณ นิลวงศ์ (2562) ได้เสนอว่ามีความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ 3 ระดับ 
 ได้แก่ (1) ระดับนโยบาย (Policy) เป็นความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานรัฐ ในขั้นตอนการน านโยบาย 
สู่การปฏิบัติ (2) ระดับ กระทรวง กรม (Function) เป็นความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานรัฐตามบทบาท 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และ (3) ระดับพ้ืนที่ (Area) เป็นความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานรัฐระดับภูมิภาค 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (อบจ. เทศบาล และ อบต.)  
รวมถึงการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร)  

ในขณะที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้เสนอเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายให้กับพรรค
การเมือง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการพัฒนา
นโยบายก าหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดส าหรับการประเมิน 5 เกณฑ์ คือ (1) การแสดงความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ  (2)  การก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
(3) การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย (4) มีกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่า  
ความเป็นไปได้และความเสี่ยงของนโยบาย ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและ (5) การเสริมสร้าง 
ความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง ส่วนเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย  
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ในขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดส าหรับการประเมินได้ 4 เกณฑ์ คือ  
(1) มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบาย (2) มีการเตรียมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และการติดตามการด าเนินการตามนโยบาย (3) มีการเตรียมการ
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ ยงต่อการทุจริต ( 4)  มีการเตรียมการสร้างความโปร่ ง ใส 
ในขั้นการน านโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และการสร้าง  
การเฝ้าระวัง 

นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. (2662) ได้พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
เชิงนโยบาย (ป.ป.ช.) โดยเห็นว่าการเฝ้าระวังจะแบ่งออกเป็นสองช่วง ได้แก่ ก่อนการเลือกตั้งและหลัง 
การเลือกตั้ง จากกรอบดังกล่าวจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เกณฑ์การชี้วัดส าหรับวัดความเสี่ยง 
การทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย ซึ่งเป็นก่อนมีการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย 5 เกณฑ์ ได้แก่ 
1.1) การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 1.2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
ของนโยบาย 1.3) การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 1.4) มีกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้  และความเสี่ยงของนโยบาย  ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและ  
1.5) การเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรการเมือง ส่วนที่ 2 เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นเกณฑ์ในช่วงหลังการเลือกตั้ง  
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง 4 เกณฑ์ ดังนี้ 2.1) มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ในขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบาย 2.2) มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
และการติดตามการด าเนินการตามนโยบาย 2.3) มีการเตรียมการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ต่อการทุจริต และ 2.4) มีการเตรียมการสร้างความโปร่งใส ในขัน้ตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยการ
สื่อสารบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และการสร้างการเฝ้าระวังในการน าเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง  
ต่อการทุจริตเชิงนโยบายไปใช้ 

ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย ผู้ที่น าไปใช้หรือขับเคลื่อนคือพรรคการเมือง ที่จะประสงค์รับเลือกตั้ง
และคณะกรรมการเลือกตั้ง ส่วนเกณฑ์ชี้วัดในส่วนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  มีผู้ขับเคลื่อนเกณฑ์การชี้วัด  
2 ส่วนคือ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานระดับกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ตามนโยบายที่ถูกจัดไว้ 5 อันดับแรก และอีกหน่วยงานคือส านักงาน ป.ป.ท. 

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาของพัชรวรรณ นุชประยูร (2563) ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือนี้ยังมีปัญหา 
ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย เนื่องจากไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายเป็นเงื่อนไขให้พรรคการเมือง
จะต้องจดแจ้งและตอบแบบสอบถาม เป็นเพียงรูปแบบการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามเกณฑ์
เท่านั้น จึงท าให้พรรคการเมืองหลายพรรค ไม่ได้น าเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายมาใช้ 
เป็นเครื่องมือในการทบทวนนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน นอกจากนี้ยังขาดการวิเคราะห์นโยบายรวมทั้งขาดการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบ 
ประเมินและแนวทางป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 
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 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้เสนอแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้น
ขอบเขตความเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 2 ) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส 
ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
 ก่อนที่จะมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีขั้นตอนการเตรียมการซึ่งเป็นขั้นตอน 
การคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะท าการประเมินให้ท าการคัดเลือ ก
กระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและจัดเตรียมข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจึงลงมือท าการ  
ตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดย ป.ป.ท. ได้เสนอรูปแบบการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต  
ไว้ 9 ขั้นตอน ได้แก่  
  1) การระบุความเสี่ยง ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
เฉพาะที่มีความเสี่ ยงการทุจริตเท่ านั้น  และในการประเมินต้องค านึ งถึ งความเสี่ ยงในภาพรวม 
ของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้  
อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้น  
อยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown 
Factor โดย Know Factor หมายถึงความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อนคาดหมาย  
ได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าหรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว Unknow Factor หมายถึงปัจจัยความเสี่ยง 
ที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  
(คิดล่วงหน้า) 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 2-1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะ 
ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง  
โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  
มีรายละเอียดดังนี้ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ สถานะสีส้ม :  
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน  
จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ สถานะสีแดง : ความเสี่ยง
ระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  
ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ  
 ขั้นตอนที่  3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง มาท าการหาค่าความเสี่ยง
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รวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า  
 ขั้ น ตอนที่  4 ก า รประ เมิ นการควบคุ มคว าม เสี่ ย ง  ( Risk – Control Matrix Assessment)  
น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดส่อง เฝ้าระวัง  
ในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิด 
ความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงินไม่มีรายจ่ายเพ่ิม  
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร  
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจน้อย : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย  
มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมิน  
การควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง 
ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง  

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก  
เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะ  
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง โดยสถานะสีเขียว :  
ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิมสถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง  
แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยง  
การทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ 
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3  

ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอน
ที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ มาตรการอะไรเพ่ิมเติม
ต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น โดย 1) เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) 
ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 2) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  
และ 3) ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)  

ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง  
ความเสี่ยงระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
 ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผล การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล
ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส เป็นต้น 
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ในส่วนของฉวีวรรณ นิลวงศ์ (2562) ได้เสนอว่าความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องเฝ้าระวัง 3 ระดับ ได้แก่  
(1) ระดับนโยบาย (Policy) เป็นความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานรัฐ ในขั้นตอนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
(2) ระดับ กระทรวง กรม (Function) เป็นความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานรัฐ ตามบทบาท ภารกิจ อ านาจ
หน้ าที่  และ (3 )  ระดับ พ้ืนที่  (Area) เป็นความเสี่ ย งการทุจริ ตของหน่ วยงานรั ฐระดับภู มิ ภ าค  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (อบจ. เทศบาล และ อบต.) 
รวมถึงการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) นอกจากนี้ยังได้เสนอรูปแบบการเฝ้าระวัง  
การทุจริตโดยภาคสังคม (society sector) โดยได้ระบุขั้นตอนกระบวนการเฝ้าระวังการทุจริตเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยง  
โดยการเริ่มต้นการค้นหาจากกระบวนการทางสังคม เช่น การท า  workshop การระดมสมอง การถกเถียง 
หยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิด หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือเปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติกับองค์กรอ่ืน เป็นต้น หรืออาจเป็นเรื่องที่เคยเกิดการทุจริตขึ้นมาแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเกิด  
แต่มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด ซึ่งจะน าไปสู่ความเสี่ยงในการทุจริต 2) ขั้นการวิเคราะห์สถานะ 
ความเสี่ยง เป็นการน าเรื่องที่เกี่ยวข้องส าหรับการตรวจสอบความเสี่ยงมาวิเคราะห์ของแต่ละโอกาส 
หรือความเสี่ยงการทุจริต โดยแยกออกเป็นสีตามไฟจราจร ได้แก่ เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะ  
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร โดยแต่ละสีมีความหมาย โดย สีเขียว หมายถึง ความเสี่ ยงระดับต่ า สีเหลือง 
หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง และ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับสูงมาก  

ขั้นที่ 2 การติดตามและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการน าเรื่องการทุจริตมีสถานะความเสี่ยงตั้งแต่
ปานกลางถึงสูงมาก โดยเฉพาะสถานะความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มและสีแดง ให้ท าการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
ร่วมกับค้นหาข้อมูลจากเอกสาร จากการสอบถามเท่าท่ีจะสามารถค้นหาได้เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อมูล
ในขั้นต่อไป  

ขั้นที่ 3 การจัดท าข้อมูล ให้ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นหาโดยเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยง 
การทุจริตสูงและสูงมาก มาจัดท าข้อมูล รายการพยานเอกสาร พยานบุคคล ภาพถ่ายหรือหลักฐานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  

ขั้นที่ 4 การเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นการใช้พ้ืนที่สาธารณะของเครือข่ายทุกภาคส่วนที่รวมตัวกัน
ต่อต้านการทุจริต ท าสื่อสารประเด็นการทุจริต หรือกระบวนการโกงในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้ มข้นหรือ 
มีการแสดงออกต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมการทุจริต การบริหารงานที่ขาดธรรมาภิบาล โดยเปิดเผย
ผ่านสื่อสังคม (social media) หรือกระบวนการลงโทษทางสังคม (social sanctions) การเคลื่อนไหว 
ทางสังคมสามารถด าเนินการคู่ขนานกับการค้นพบข้อมูลการทุจริต  หรือระหว่างการติดตามผล 
จากหน่วยตรวจสอบ 

ขั้นที่  5 การแจ้งเบาะแส ท าการแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจด าเนินการ  
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดนั้น ๆ ด้วยก็ได้  ซึ่งทุกกระทรวงจะมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  
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ทุกกระทรวง หรือ ป.ป.ท และ ป.ป.ช. และขั้นที่ 5 การติดตามผล เป็นขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ท่ีมาแจ้งเบาะแส 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย พบว่าใช้แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงโดยมีการประเมินความเสี่ยง ทั้งในขั้นตอนการพัฒนานโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ  
ในขณะที่นักวิชาการบางท่านให้ความส าคัญถึงการทุจริตเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเห็นว่าหน่วยงานของรัฐบางประเภท 
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการทุจริต เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
 ข้อสังเกตรูปแบบการเฝ้าระวัง พบว่า รูปแบบที่เสนอโดย ป.ป.ช. มีจุดเด่นคือ มีการก าหนดเกณฑ์
บ่งชี้ความเสี่ยงที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งก่อนการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง โดยกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเกณฑ์ชี้วัด  
คือพรรคการเมืองกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเน้นไปที่กระทรวงที่ได้จัดสรรงบประมาณเป็น 5 อันดับแรก ข้อสังเกต
รูปแบบการเฝ้าระวังตามแนวทางของ ป.ป.ช. ขาดช่วงระหว่างการเลือกตั้ง เพราะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สามารถ
เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตได้ ดังจะได้น าเสนอในหัวข้อ 2.2.4 ไม่ระบุขั้นตอนหรือกระบวนการส าหรับ 
ผู้น าไปปฏิบัติ การใช้พรรคการเมืองเป็นผู้ขับเคลื่อนในกระบวนการพัฒนานโยบายอาจจะไม่ได้ข้อ เท็จจริง 
เพราะการประเมินตนเองอาจมีความโน้มเอียงที่ เกิดอคติ (bias) เข้าข้างตนเอง ในขณะที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ 
ซึ่งเป็นข้าราชการ การประเมินฝ่ายการเมืองมักจะท าได้ไม่เต็มที่  เพราะอิทธิพลทางการเมืองมักจะมีผล 
ต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในขณะเดียวกันมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากพรรคการเมืองเอง 
ซึ่งอาจจะไม่ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมด  
  ในขณะที่แนวทางของ ป.ป.ท. มีจุดเด่นที่มีรูปแบบที่เป็นขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ แต่ระดับการประเมินจะมุ่งเน้นไปที่ระดับนโยบาย แต่จะเน้นไปที่ความเสี่ยงการทุจริต  
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส  ของการใช้อ านาจ 
และต าแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร  
และจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งเป็นการด าเนินระดับมาตรการหรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐ  
และแม้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น แต่ยังไม่สะท้อนพลังของภาคสังคม 
 ส่วนตามแนวทางของฉวีวรรณ นิลวงศ์ (2562) เป็นกระบวนที่ เฝ้าระวังโดยภาคสังคม  
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับพลังของภาคสังคม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  
อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของรูปแบบคือ ไม่ชัดเจนในแง่การน าไปใช้ในระดับนโยบาย นอกจากนี้ยังไม่ได้ก าหนดชัด 
ถึงตัวบ่งชี้ เพ่ือเป็นแนวในการประเมินความเสี่ยง แต่เน้นเป็นกระบวนการทางสังคม หรือสืบค้นในรูปแบบ  
ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน  
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ตารางท่ี 2- 1 เปรียบเทียบรูปแบบการเฝ้าระวังการทุจริต 

ประเด็น 
ป.ป.ช. 
(2562) 

ป.ป.ท. 
(2561) 

ฉวีวรรณ 
(2562) 

แนวทางของ
ผู้วิจัย 

1. กระบวนการขั้นตอนชัดเจน      
2. จุดเน้นระดับการประเมิน     
 2.1 ระดับนโยบาย     
 2.2 การทุจริตที่เก่ียวข้องกับ 
 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

    

 2.3 ความเสี่ยงการทุจริต 
 ในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ 
 และต าแหน่งหน้าที่  

    

 2.4 ความเสี่ยงการทุจริต 
ในความโปร่งใสของการใช้จ่าย

งบประมาณและการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

    

3. ความครอบคลุม     
 3.1 ก่อนเลือกตั้ง     
 3.2 ระหว่างเลือกตั้ง     
 3.3 หลังการเลือกตั้ง      

4. ก าหนดปัจจัยเสี่ยงชัดเจน (ตัวบ่งชี้)     
5. มีการค านวณผลกระทบ     
6. กลุ่มผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนหลัก     

 6.1 พรรคการเมือง     
 6.2 ข้าราชการ     
 6.3 องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการ  

 ป้องกันการทุจริต 
    

 6.4 ภาคสังคม (ประชาสังคม เอกชน  
  สื่อ นักวิชาการ) 

    

 
 ส าหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบายครั้งนี้  จะน าเอาจุดเด่น 
ของแต่ละรูปแบบมาผสานโดยมีเป้าหมายการประเมินในระดับนโยบายเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในการพัฒนา
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รูปแบบเฝ้าระวังยังมีรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 
ที่ต้องอาศัยข้อมูลรอบด้านทั้งในและต่างประเทศ 

2.2.4 รูปแบบป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย  
จากการศึกษาวิจัยของ ประจักษ์ ก้องกีรติ (2557) ที่ศึกษาความเกี่ยวข้องกันระหว่างประชาธิปไตย 

การทุจริต และการปฏิรูปประเทศไทย โดยเน้นไปที่จะใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างไร  
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายคือ ปัจจัยด้านการขาดความโปร่งใส  
และขาดการตรวจสอบและปัจจัยด้านช่องว่างหรือข้อบกพร่องของกฎหมาย พบว่า ในส่วนที่เกี่ยว กับ 
เรื่องสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ท าให้ไม่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดและไม่สามารถ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจตามต าแหน่งหน้าที่  
อย่างมาก โดยขาดมาตรการตรวจสอบที่เพียงพอและขาดการถ่วงดุลอ านาจที่ เหมาะสม ในขณะที่ปัจจัย 
ด้านช่องว่างหรือข้อบกพร่องของกฎหมาย พบว่า ปัจจัยที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีช่องทางในการทุจริต 
เกิดจากความล้าสมัยของกฎหมาย ที่ขาดความรัดกุมและชัดเจน ซึ่งส่งผลให้เกิดการทุจริตที่มีความผิด 
ใน 2 ลักษณะคือ (1) ความผิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่รัฐ หรือผู้หนึ่งผู้ใด (2) เป็นความผิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ 
ไปในการแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือพวกพ้อง  โดยงานดังกล่าวได้น าเสนอมาตรการที่ใช้ 
ในการป้องกันการทุจริต คือ (1) มาตรการทางด้านวัตถุวิสัย ได้แก่ การควบคุมทางการเมือง เช่น การควบคุม  
ผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยรัฐสภา และการใช้องค์กร หรือหน่วยงานภายใต้การก ากับของรัฐสภา  
เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน การบริหาร เช่น การปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ หรือบัญญัติกฎหมายใหม่ ๆ 
ขึ้นมาบังคับใช้ เพ่ือป้องกันมิให้กฎหมายเหล่านั้น ถูกน าไปใช้เป็นช่องทางในการทุจริตได้ (2) มาตรการ
ทางด้านอัตวิสัย ได้แก่ การใช้กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  
และแนวคิดในการเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ให้กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในส่วนของนักการเมือง 
ข้าราชการ นักธุรกิจ และในส่วนของประชาชน และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการในการป้องกันการทุจริต  
เชิงนโยบาย แนวทางในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) ก าหนด
กลไกการกลั่นกรองเลือกสรรคนดีเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ กลั่นกรอง  และสกัดกั้น 
นักการเมืองที่ทุจริต หรือใช้เงินเลือกตั้งโดยมิชอบ หรือมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ซึ่งจะน ามาสู่  
การทุจริต และการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองในอนาคต โดยมีวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญ 2 วิธี  
คือ (1) การก าหนดคุณสมบัติของข้าราชการเมืองและนักการเมือง และการสกัดกั้นโดยกระบวนการเลือกตั้ง   
(2) ก าหนดการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน และการใช้
อ านาจรัฐเป็นระยะ โดยมีวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญ 3 วิธีการ คือ (1) การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สิน โดย ป.ป.ช. (2) การตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินของผู้มีอ านาจรัฐ และ (3) การตรวจสอบ 
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ก าหนดบทลงโทษผู้กระท าผิด มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ เพ่ิมมากขึ้น โดยมีวิธี 
การด าเนินงานที่ส าคัญ 3 วิธีการคือ (1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยคณะกรรมการป้องกัน 
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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช. )  (2) การสร้างบทลงโทษ การทุจริตการเสนอราคา  
ที่ไม่เป็นธรรม และการปราบปรามการฟอกเงิน และ  (4) ก าหนดกลไกและกระบวนการร้องเรียน 
ที่มีวัตถุประสงค์ คือ สร้างกระบวนการตรวจสอบ  อ านาจรัฐโดยประชาชน โดยมีวิธีการด าเนินงาน 
ที่ส าคัญ 3 วิธี คือ (1) ผู้เสียหายฟ้องศาลปกครอง (2) การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา และ (3) สิทธิ
ของประชาชนในการเข้าชื่อร้องเรียน ซึ่งกลไกต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกน าไปปฏิบัติ โดยการใช้กฎหมายที่ถูกบัญญัติ
ขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ ในขณะที่ปรีชญาณ์ นักฟ้อน (2559) ศึกษาแนวทางการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบาย พบว่า การทุจริตเชิงนโยบาย นับเป็นการกระท าที่ยากในการหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นพฤติการณ์
ที่ชัดเจน ส่งผลให้แนวทางการตรวจสอบท าได้ยากเช่นกัน โดยต้องอาศัยข้อมูลจ านวนมาก และองค์ประกอบ  
ในการพิจารณาที่หลากหลาย เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นถึงการทุจริตเชิงนโยบายในลักษณะของการรับประโยชน์  
อันจะเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายนั้น ๆ รวมทั้งอาจเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่สังคม หรือขัดขวางมิให้
สังคมได้รับประโยชน์จากกระบวนการนโยบายสาธารณะ ในแต่ละขั้นตอนอย่างที่ควรจะเป็น โดยแนวทาง  
ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทยนั้น ควรพิจารณาถึงการด าเนินการ  
ใน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) กระบวนการก่อนที่นักการเมืองเข้าสู่ต าแหน่งโดยก ากับดูแลกลุ่ มทุนธุรกิจ 
ที่สนับสนุนพรรคการเมือง และนักการเมืองที่ลงรับสมัครเลือกตั้ง ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ (2) การเลือกตั้ง โดยการมุ่งเน้นการก ากับควบคุม ให้การเลือกตั้ง  
เป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรม และ (3) กระบวนการใช้อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยเน้นการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ  
เข้ามามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย ร่วมกับหน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป .ป .ช . )  (2557) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ว่ าด้ วย  การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่สอง (พ.ศ. 2556 – 2560) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตส านึกการต่อต้าน
การทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วน ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริต และเครือข่ายระหว่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน  

พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์ ภักดี โพธิ์สิงห์ และสัญญา เคณาภูมิ (2559) ได้ศึกษา พบว่า การทุจริต 
ในระบบราชการไทย ประกอบด้วย 3 ประการ คอื (1) ทัศนคติของคนไทย กลุ่มอาชีพต่าง ๆ (2) ระบบราชการ 
และ (3) ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน ในแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) การสร้างค่านิยมความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ในระดับปัจเจกบุคคล และ (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับระบบราชการไทย  

 ในขณะที่ ปรีชญาณ์ นักฟ้อน (2559) ได้เสนอแนวทางการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายไว้   
(1) กระบวนการก่อนที่นักการเมืองเข้าสู่ต าแหน่ง โดยในขั้นตอนนี้ควรมุ่งเน้นการพิจารณาตรวจสอบบทบาท
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และความสัมพันธ์ของกลุ่มทุนธุรกิจ ที่มีต่อพรรคการเมืองและนักการเมือง โดยก าหนดแนวทางการก ากับ
ควบคุมกลุ่มทุนธุรกิจที่สนับสนุนพรรคการเมือง โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเงินสนับสนุน  
พรรคการเมืองให้เป็นไปโดยเปิดเผยและโปร่งใส และการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของความสัมพันธ์  
ในรูปแบบอ่ืน  ระหว่างกลุ่มทุนธุ รกิจกับพรรคการเมืองและนักการเมือง  ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้พรรคการเมืองมีการพัฒนาเป็น “สถาบันทางการเมือง” ที่มีประสิทธิภาพตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การก ากับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมือง และกีดกันมิให้นักการเมือง  
ที่มีพฤติกรรมที่ไร้จริยธรรมเข้าสู่ระบบการเมือง หรือต าแหน่งทางการเมือง หรือ ต าแหน่งทางการบริหาร  
การมุ่งให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ในการตรวจสอบนักการเมือง  และพรรคการเมือง (2) การเลือกตั้ง 
นับเป็นกลไกส าคัญในการเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง และเข้ามามีอ านาจในการก าหนดนโยบาย 
ของนักการเมือง โดยหลักการส าคัญ คือ การมุ่งเน้นการก ากับ ควบคุม ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ
ยุติธรรม โดยคณะกรรมการเลือกตั้งควรก าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง  
รวมทั้งคุณสมบัติ และแนวปฏิบัติของพรรคการเมือง ตลอดจนก าหนดและควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ และ (3) กระบวนการใช้อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ควรมุ่งพิจารณาตรวจสอบ
ทั้งในส่วนของการก าหนดวาระนโยบาย การตัดสินใจเลือกนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติ ว่ามีการใช้
อ านาจไปในลักษณะอย่างไร และมีลักษณะเข้าข่ายการใช้อ านาจ เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง 
ในลักษณะของการทุจริตเชิงนโยบายหรือไม่ ในส่วนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ควรก าหนดแนวทาง 
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ หรืออ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินส่วนต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยง  
ไปสู่การก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต โดยผลักดันให้มีการตรวจสอบและประสานข้อมูลกัน ระหว่างผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง ในส่วนขององค์การ/หน่วยงาน 
ที่ดูแลปัญหาทุจริต ควรเสริมสร้างองค์กรอิสระให้มีก าลังอ านาจ หรือเรียกได้ว่า เป็น ‘ยักษ์’ ที่มีกระบอง  
ภาคส่วนต่าง ๆ ควรส่งเสริมและผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เกิดกลไกการตรวจสอบทั้งระบบร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2554) ได้เสนอมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงนโยบายโดยมีความเชื่อมโยงกับผู้กระท า (actor) ซึ่งได้แก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงนโยบายจะเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาทางการเมืองกล่าวคือ ก่อนและหลังการเป็นนายกรัฐมนตรี  
โดยช่วงก่อนการเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหมายถึงช่วงการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นช่วงการร่วมมือกันระหว่าง
นักการเมือง กลุ่มทุนธุรกิจและข้าราชการร่วมมือกัน ในขณะช่วงการเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  
เป็นช่วงที่ก าหนดนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปฏิบัติ (ดังแสดงและอธิบายไว้ในภาพที่ 2-2) 
ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการป้องกันและควบคุมกลุ่มทุนธุรกิจ ข้าราชการมิให้ร่วมมือกับ
นักการเมืองทุจริตการเลือก 2) กลุ่มมาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินขัดกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการตรากฎหมาย ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมาย ออกกฎ ข้อบังคับหรือมีมติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม และ 3) กลุ่มมาตรการป้องกัน 
ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ให้ใช้อ านาจทางการเมืองเข้าไปแทรกแซงและครอบง า 
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ฝ่ายข้าราชการประจ า ฝ่ายนิติบัญญัติ และองค์กรตรวจสอบทางการเมือง โดยมาตรการต่าง ๆ จะเก่ียวข้องกับ
บทบาทของหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจหน้าที่เสนอมาตรการ 
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงิน เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ หรือวางแผนงานโครงการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปราม
การทุจริตต่อหน้าที่ การกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ในการยุติธรรม เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง เพ่ือก าหนดมาตรฐานการลงโทษทางการเมือง
และทางแพ่งแก่บุ คคลที่ เป็นตั วการ  ผู้ ใช้หรื อผู้ จ้ า งวานของผู้ สมัคร เลือกตั้ ง  รวมทั้ งม าตรการ 
มิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกศาลวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีหรือสมาชิกภาพสิ้นสุดลง กลับมาด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เป็นต้น เสนอความคิดเห็นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับมาตรการ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ก ากับดูแล ส่ งเสริมและพัฒนาจริยธรรม 
ของผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเสนอความเห็นต่อสภาพัฒนา
การเมืองเกี่ยวกับมาตรการ ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมของของผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในมาตรการพัฒนาฐานข้อมูลนักการเมือง  
และมาตรการก ากับ ดูแลและส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมของของผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ซึ่งมาตรการเหล่านื้ ได้ถูกน าไปสู่ปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ แต่เนื่องจากกรอบคิดและการทุจริตเชิงนโยบาย
ก าหนดผู้กระท า (actor) ไว้ในระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เมื่อนโยบายถูกน าไปปฏิบัติ (policy 
implemention)  จึ ง เปลี่ ยนตัวผู้ กระท า เป็นข้าราชการประจ า  ท า ให้มาตรการป้องกันการทุจริต 
จะเป็นการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่  มากกว่าการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย และจะเห็นว่ามาตรการ 
ต่าง ๆ จะเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบการทุจริตทั้งหมด แต่ยังขาดกลไกการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันหรือการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งต่างจากการศึกษา  
ของพัชรวรรณ นุชประยูร และคณะ (2563) ที่ได้เสนอว่าการสกัดการทุจริตเชิงนโยบายนั้นจ าเป็นต้องมี
มาตรการในกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอน โดยได้เสนอแนวทางการป้องกันตามกระบวนการนโยบาย  
5 ขั้นตอน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายของภาคประชาชน  
โดยในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการนโยบาย ได้แก่ การก่อตัวของนโยบาย การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ
นโยบายการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินนโยบาย ซึ่งการทุจริตเชิงนโยบายสามารถเกิดขึ้นได้  
ในทุกกระบวนการนโยบายสาธารณะ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางเพ่ือพัฒนากลไกการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ของประเทศไทย โดย 1) ขั้นตอนการก่อตัวของนโยบาย รัฐสภาควรรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดท า
โครงการของรัฐ โดยให้ส านักงบประมาณของรัฐสภาท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่อรัฐสภาในขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณและการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ รวมถึงภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
การจัดท าโครงการที่ครบถ้วนและถูกต้อง เพ่ือให้ฝ่ายบริหารมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ 2) ขั้นตอน 
การก าหนดนโยบาย ควรก าหนดให้การแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีการลงมติในรายประเด็น เพ่ือใช้กลไก 
ทางรัฐสภาในการตรวจสอบการก าหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร และก าหนดให้ส านักงบประมาณของรัฐสภา
ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์นโยบาย 3) ขั้นตอนการตัดสินใจนโยบาย รัฐสภาควรรับฟังความเห็นของประชาชน
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ในการจัดท าโครงการของรัฐ โดยให้ส านักงบประมาณท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่อรัฐสภาในขั้นตอน  
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณและการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ โดยมีภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูลจัดท าโครงการที่ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือให้ฝ่ายบริหารมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ 4) การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ควรก าหนดให้มีการใช้กลไกทางรัฐสภาในการถ่วงดุลอ านาจในการตรวจสอบ  
การด าเนินการตามนโยบาย รวมถึงองค์กรตรวจสอบควรท าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนเมื่อพบโอกาส
ในการน านโยบายไปก่อให้เกิดการทุจริต และที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ ภาคประชาสังคมควรมีบทบาท 
ในการสอดส่อง ตรวจสอบ และน าเสนอต่อสาธารณะถึงการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย  
และ 5) ขั้นตอนการประเมินนโยบาย ควรใช้กลไกรัฐสภาในการติดตามและประเมินผล การน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการประเมินการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เป็นช่วงเวลา โดยอาจก าหนดให้มีการประเมินระหว่างด าเนินการเป็นรายไตรมาส หรือต่อตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที รวมถึงควรให้ส านักงบประมาณ 
น าผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณต่อไป  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความเป็นประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับการทุจริตเชิงนโยบาย 
เพราะระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบนักการเมืองได้ นอกจากนี้ การทุจริต 
เชิงนโยบายเกิดจากปัจจัยด้านการขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบ และปัจจัยด้านช่องว่าง  
หรือข้อบกพร่องของกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจตามต าแหน่งหน้าที่ อย่างมาก 
โดยขาดมาตรการตรวจสอบที่เพียงพอ และขาดการถ่วงดุลอ านาจที่เหมาะสม 

การป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ควรมุ่ งเน้น 
ไปที่นักการเมือง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย ตั้งแก่ก่อนการด ารงต าแหน่ง
และหลังการเข้ารับต าแหน่ง โดยพิจารณาตามช่วงเวลาและพฤติการตามช่วงเวลา ได้แก่ 1) มาตรการป้องกัน
และควบคุมกลุ่มทุนธุรกิจ ข้าราชการ มิให้ร่วมมือกับนักการเมืองทุจริตการเลือกตั้ง 2) กลุ่มมาตรการป้องกัน 
ผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี มิให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ขัดกับหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  และการตรากฎหมาย ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ออกกฎ ข้อบังคับหรือมีมติ
คณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม และ 3) กลุ่มมาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีให้ใช้อ านาจทางการเมืองเข้าไปแทรกแซง และครอบง าฝ่ายข้าราชการประจ า ฝ่ายนิติบัญญัติ 
และองค์กรตรวจสอบทางการเมือง และตามกระบวนการนโยบาย ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ การก่อตัว 
ของนโยบาย การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจนโยบาย การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการประเมิน
นโยบาย ซึ่งอาจมีรูปแบบหรือมาตรการป้องกันที่หลากหลาย เช่น 1) ก าหนดกลไกการกลั่นกรองเลือกสรรคนดี
เป็นผู้ใช้อ านาจรัฐ ควรพิจารณาตั้งแต่กระบวนการก่อนที่นักการเมืองเข้าสู่ต าแหน่ง  โดยก ากับดูแล 
กลุ่มทุนธุรกิจที่สนับสนุนพรรคการเมือง และนักการเมืองที่ลงรับสมัครเลือกตั้ง ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชน
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยการมุ่งเน้นการก ากับควบคุม  
ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรม และกระบวนการใช้อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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โดยเน้นการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และสนับสนุน  
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ก าหนดการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน และการใช้
อ านาจรัฐเป็นระยะ โดย (1) การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (2) การตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดิน 
ของผู้มีอ านาจรัฐ (3) การตรวจสอบโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และ (4) ก าหนดกลไกและกระบวนการ
ร้องเรียนเพ่ือสร้างกระบวนการตรวจสอบ  อ านาจรัฐโดยประชาชน โดยผู้ เสียหายฟ้องศาลปกครอง  
การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา และสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อร้องเรียน เป็นต้น 

2.2.5 กรอบการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน UNODC 
 1) ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNODC, 2019) ในเรื่องการทุจริตในภาครัฐ (Public Sector Corruption) ได้ระบุกรอบส าคัญในการป้องกัน
การทุจริต จ านวน 10 ประการ ประกอบด้วย การก าหนดจรรยาบรรณ (Code of conduct) โดยชี้ให้เห็นว่า
กลไกการป้องกันการทุจริต มักเริ่มต้นด้วยกฎเกณฑ์ที่ห้ามการกระท าบางประการ รวมถึงข้อห้ามทางกฎหมาย
เพ่ือต่อต้านการทุจริต และบทลงโทษทางอาญาและทางแพ่งที่มุ่งเป้าไปที่ทั้งภาครัฐและเอกชน แต่สิ่งที่ยังคงมี
ประสิทธิผลในการป้องกันการทุจริตอีกประการหนึ่ง คือ การก าหนดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 8 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention against Corruption: UNCAC) ก าหนดมาตรการส่งเสริมมาตรฐานส่วนบุคคล และความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะอย่างชอบธรรม เป็นกลาง มีเกียรติ และวา งตน 
อย่างเหมาะสม โดยต้องระบุแนวทางว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐควรปฏิบัติตนอย่างไร ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเหล่านี้
และวิธีที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าและการตัดสินใจ  
  2) ระบบรางวัลและสิ่งจูงใจ (Systems of rewards and incentives) ในระดับพ้ืนฐานทุกประเทศ
ควรจัดตั้งระบบที่ให้รางวัลกับพฤติกรรมที่เหมาะสม และลงโทษพฤติกรรมที่ถือเป็นการกระท าทุจริตในภาครัฐ 
ระบบดังกล่าวควรรวมถึงแรงจูงใจภายนอก เช่น ค่าจ้าง การเลื่อนต าแหน่งตามความเหมาะสม งานวิจัย  
ที่รวบรวมโดยส านักงานเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID, 2017) ชี้ให้เห็นว่า 
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งตอบแทนที่มากข้ึนมีอิทธิพลให้การทุจริตน้อยลง  
  3) การเข้าถึง (Accessibility) หมายถึง ความสามารถของทุกองค์กรเอกชน ในการเข้าถึงโอกาส 
ในการท าสัญญากับรัฐบาล โดยจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงอย่างเต็มที่  เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน 
ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs) 
  4) การเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเข้าถึงได้ของหน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องลดความเป็นราชการ
ที่มีอยู่ในกระบวนการประกวดราคา ลดค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและปรับปรุง
กระบวนการประกวดราคา  
  5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง 
การหมุนเวียนงาน การเลื่อนขั้น  เลื่อนต าแหน่ง และการฝึกอบรมข้าราชการ ยังเป็นปัจจัยส าคัญ 
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ในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตัวอย่างเช่น การหมุนเวียนพนักงานในงานที่เสี่ยงต่อการทุจริต  
โดยคาดว่าการหมุนเวียนงานอาจน าไปสู่การลดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการทุจริต เนื่องจากตัดวงจร  
การมีหลักประกันในอนาคต เกี่ยวกับการพยายามสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร ที่น ามาสู่การทุจริต 
จากการด ารงต าแหน่ง ในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในระยะยาว นอกจากนี้การสรรหาตามระบบคุณธรรม  
ยังเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ที่ออกแบบมาเพ่ือขัดขวางการทุจริต มาตรา 7 
ของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตก าหนดว่าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของข้าราชการพลเรือนต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความโปร่งใส คุณธรรมและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนส าหรับการสรรหา การเลื่อนต าแหน่ง การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
และการก าหนดค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างงานที่เพียงพอและเท่าเทียมกัน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 
กลไกเหล่านี้จะป้องกันการทุจริตได้ 
  6) การมีส่วนร่วมของพลเมือง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Citizen and stakeholder 
participation) บทบาทขององค์กรด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม นักวิชาการ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป  ควรต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการของภาครัฐ 
และในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการมีส่วนร่วมของพลเมืองมีความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้รวมถึงในบริบท
การจัดซื้อจัดจ้าง  
  7) การเปิดเผยข้อมูลและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (Open government and e-government) 
มาตรา 10 ของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตก าหนดให้รัฐต้องใช้กระบวนการส าหรับ
การรายงานสาธารณะ และการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐโดยเปิดเผย ท าให้หลายประเทศได้จัดตั้งบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเชื่อมต่อกับหน้าที่และขั้นตอนของรัฐบาล
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดย ICT สามารถ 
ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ สร้างความไว้วางใจระหว่างประชาชนและรัฐบาล และสามารถสร้าง 
การมีส่วนร่วมในการริเริ่มการปฏิรูปภาครัฐได้  นอกจากนี้ ICT ยังสามารถช่วยลดปฏิสัมพันธ์โดยตรง 
ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ท าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและหน่วยงานภายนอก และช่วยให้ตรวจจับ
ความผิดปกติและการทุจริตได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบดิจิทัลช่วยเพ่ิมความเข้มแข็ง  
ในการควบคุมการต่อต้านการทุจริตภายใน และการตรวจจับแนวโน้มการกระท าผิดได้อีกด้วย 
  8) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Managing conflicts of interest) ความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์อาจน าไปสู่การทุจริตได้ ดังนั้นความขัดแย้งดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการเปิดเผยและจัดการ  
ในลักษณะที่จะป้องกันไม่ให้มีการทุจริต โดยทั่วไปความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะได้รับการแก้ไข 
ผ่านข้อก าหนดทางการเงินและการเปิดเผยทรัพย์สิน จรรยาบรรณและข้อบังคับอ่ืน ๆ เช่น  ห้ามเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐท างานในภาคเอกชนในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากออกจากการท างานในภาครัฐ จุดประสงค์  
ของมาตรการเหล่านี้คือ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละทิ้งตัวเองจากการตัดสินใจที่อาจเกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ 
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  9)  การสร้ า งสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ื อกับการปฏิบั ติ ตามข้ อก าหนด ( Compliance-friendly 
environment) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ และบรรทัดฐานการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 
การกระตุ้นเตือนอย่างสม่ าเสมอ และโปรแกรมการฝึกอบรมเป็นวิธีการทั่วไป ในการสร้างสภาพแวดล้อม
ส าหรับการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ สอดคล้องกับทฤษฎี Nudge ที่ได้รับความนิยมโดย Thaler และ Sunstein 
(2008) ซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในลักษณะที่คาดเดาได้ ไม่ใช่ลักษณะ
การห้ามกระท า หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ แต่เป็นการ “สะกิดเตือน” เพ่ือแทรกแซงการตัดสินใจ
ใหม่ที่ด าเนินการได้ง่ายและคุ้มค่ากว่าการออกข้อบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น  
การฝึกอบรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นและจริยธรรม โดยต้องด าเนินการให้เป็นเรื่องปกติในภาครัฐ จะท าให้
เจ้าหน้าที่รู้สึกอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และมาตรการที่ต้องด าเนินการเมื่อต้องเผชิญกับประเด็นที่มีขัดแย้ง 
ทางจริยธรรมและน ามาสู่การทุจริต 
  10) การตรวจสอบและก ากับดูแล (Monitoring and oversight) การตรวจสอบในมิตินี้  สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งในรูปแบบของการตรวจสอบตามมาตรการความโปร่งใส  ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ยึดโยง 
กับการท างานของภาครัฐ และการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม รวมถึงการก าหนดขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ
และชัดเจนในการตอบสนองต่อข้อสงสัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอันน ามาสู่ 
การทุจริต นอกจากนี้ระบบการเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินถูกน ามาใช้เพื่อตอบสนองต่อข้อก าหนดในมาตรา 8 ของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการทุจริตเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถใช้มาตรการข้อมูลแบบเปิด ซึ่งได้กล่าวถึงในหัวข้อข้างต้นเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในการด าเนินการเกี่ยวกับการประกาศทรัพย์สินส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้การท าให้
ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายในหัวข้อต่างๆ เช่น การประกาศทรัพย์สินและขั้นตอนการประกวดราคา  
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะเป็นกลไกสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้สื่อข่าว หรือนักวิจัย สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลการก ากับติดตามการทุจริตได้ 
  11) การสร้างความรับผิดรับชอบ และการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Accountability and scrutiny: 
the four-eyes principle) หลักการสี่ตา (The four-eyes principle) หมายถึง ข้อก าหนดที่ว่ากิจกรรมหรือ
การตัดสินใจของภาครัฐบางอย่างต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลอย่างน้อยสองคน หลักการสี่ตา 
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและเพ่ิมความยากในการกระท าการทุจริตได้มากข้ึน  

ทั้งนี้ สามารถสรุปกรอบส าคัญในการป้องกันการทุจริตทั้ง 10 ประการ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2-3 
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ภาพที่ 2- 3 กรอบแนวคิดในการป้องกันการทุจริตของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 

แห่งสหประชาชาติ (UNODC, 2019) 

2.3 สถานการณ์และการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
2.3.1 สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย 
องค์กร TI เผยแพร่ดัชนี CPI ประจ าปี 2018/2561 ซึ่งผลปรากฎว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และอันดับความโปร่งใสลดลงจากเดิม ซึ่งได้อันดับที่ 96 เมื่อปี 2560  
(37 คะแนน) หล่นลงมาที่อันดับ 99 จาก 180 ประเทศ ทั้งที่ประเทศไทยเคยมีอันดับที่ดี ขึ้น จากเมื่อปี 2559  
ที่เคยอยู่ในอันดับที่ 101 ได้คะแนน 35 คะแนน องค์กร TI ระบุว่าดัชนี CPI ที่เผยแพร่นี้ ได้ชี้ให้เห็นถึง 
ความพยายามการปราบปรามการทุจริตทั่วโลก จากบทวิเคราะห์ขององค์กร TI พบว่า ยิ่งมีการทุจริตเกิดขึ้น
มากเท่าใด ก็ยิ่งก่อให้เกิดวิกฤติทางประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะในประเทศที่โน้มเอียง 
ไปในแนวทางของการมีผู้น าเผด็จการหรือประชานิยม  

ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคมตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่ส ามารถกระท าได้ 
โดยการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นการเสริมสร้าง ส่งเสริมค่านิยม  
และกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยภาพรวมประชาชนคนไทย  
คงจะได้ยินได้ฟังในเรื่องของการทุจริต การประพฤติมิชอบของข้าราชการเมือง ข้าราชการประจ า ข้าราชการ 
ท้องถิ่น จากสื่อต่าง ๆ ซึ่งมักจะมีปรากฎตามสื่อตีพิมพ์เกือบทุกวันส าหรับข้าราชการเมืองนั้นเมื่อมีการกล่าวหา 
กันในเรื่องการทุจริต จะมีกระบวนการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ที่ผ่านมาส าหรับ 
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ผู้ที่ติดตามการเมืองจะได้ฟังและวิเคราะห์กันแล้วว่า ฝ่ายใดมีข้อเท็จจริงมากกว่ากันนั้นถือเป็นกระบวนการ 
ตรวจสอบของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

2.3.1.1 สาเหตุของการทุจริต 
สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2549) กล่าวว่า ปรากฎการณ์ คอร์รัปชันกรณีหนึ่ งอาจจะใช้ทฤษฎี  

คอร์รัปชันเพียงทฤษฎีเดียว หรือใช้หลาย ๆ ทฤษฎีผสมผสานร่วมกันในการอธิบายก็ได้ โดยในแต่ละแนวคิด 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แนวคิดของนักศีลธรรม วิธีการศึกษาของนักศีลธรรม จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล  
โดยนักศีลธรรมมองว่า การทุจริตเป็นผลโดยตรงอันสืบเนื่องมาจากการเสื่อมลงของหลักศีลธรรม  
ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีวิธีเดียวที่จะจัดการทุจริตให้หมดไปในแนวคิดนี้ คือการปลูกฝังศีลธรรมอันดีไว้ในจิตใจ
ของผู้กระท าผิดทั้งหลาย เช่น เจ้าหน้าที่รัฐบาล นักการเมือง เป็นต้น (สังศิต พิริยะรังสรรค์ และผาสุก  
พงษ์ไพจิตร, 2538) 

2) แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์  วิธีการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์จะมุ่ งเน้นที่ผลกระทบ 
ของการทุจริตที่มีต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร และการกระจาย
รายได้ นักวิชาการหลายคนมองว่า การทุจริตเป็นผลมาจากการเข้าแทรกแซงกลไกตลาดของรัฐบาล และคิดว่า
การทุจริตเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจลดลง แต่บางครั้งภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนอย่างหนึ่ง 
การทุจริตอาจเป็นตัวส่งเสริมการสะสมทุน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจมีส่วนช่วยหล่อลื่นวงล้อของระบบ
เศรษฐกิจ และเร่งรัดการท างานของแต่ละบุคคลให้เร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลต่อประสิทธิภาพในระยะยาว  
จะเป็นไปในทางลบเสมอ (สังศิต พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2538) 

3) แนวคิดของนักวิชาการด้านพัฒนาการ วิธีการศึกษาของแนวคิดด้านพัฒนาการมีมุมมอง  
ที่กว้างมากขึ้น โดยมองว่าการทุจริตเป็นภาพโดยรวมของบริบททางสถาบันของสังคม และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยการพัฒนาสถาบันของสังคม นักวิชาการส่วนใหญ่จะใช้วิธีการศึกษาแบบนี้ซึ่งจะสนใจ
เกี่ยวกับผลกระทบของการทุจริตที่มีต่ออ านาจของผู้น า พัฒนาการทางการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย (สังศิต พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2538) 

4) แนวคิดของนักวิวัฒนาการนิยม แนวการศึกษาประเภทนี้ มุ่งแสวงหาจุดก าเนิดหรือที่มา 
ของคอร์รัปชัน ซึ่งมีการสันนิษฐานว่า ผลกระทบของอดีตที่มีต่อปัจจุบัน มักจะก่อให้เกิดความล้าหลัง  
ขึ้นในระบบค่านิยมในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่าการทุจริตในปัจจุบัน มักจะเป็น
บ่อเกิดของปทัสถานของอนาคต (Van Roy, 1970 อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2542) 

5) แนวคิดของนักหน้าที่นิยม เป็นระเบียบวิธีการที่ใช้กันมากที่สุดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ที่ทรงพลังยิ่ ง แนวการศึกษานี้มุ่ งให้ความส าคัญกับเป้าหมายของสถาบัน ซึ่ งมีแนวความคิดคล้าย 
ของนักศีลธรรมแต่รูปแบบจะแตกต่างกัน หน้าที่เป็นเรื่องเสถียรภาพของระบบ นักวิชาการหน้าที่นิยม 
ให้ความส าคัญกับบทบาทเชิงบูรณาการ ด้านวัฒนธรรมของเรื่องที่ท าการศึกษา รวมทั้งเรื่องการทุจริต  
แม้ว่าตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาความล าเอียงในเชิงศีลธรรมและหน้าที่นิยมเอง ในความเป็นจริ งจะเปลี่ยน 
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ไปด้วยค่านิยม โดยจะให้ความส าคัญกับสถานภาพเดิม แนวหน้าที่นิยมในรูปแบบที่สมบูรณ์จริง ๆ น าเสนอ
หลักวัฒนธรรมสัมพันธ์ (Van Roy, 1970 อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2542) 
 นอกจากนี้  Robert Klitgaard ( 1 988 )  คณบดี ของ  Rand Graduate School, California  
ได้คิดสูตรอธิบายการเกิดพฤติกรรม คอร์รัปชัน ของหน่วยงานของรัฐไว้ดังสมการข้างล่าง ซึ่งสามารถอธิบาย
โดยสังเขปได้ดังนี้ 

 คอร์รัปชัน = อ านาจผูกขาด + ดุลพินิจ – ความรับผิดชอบ 
(Corruption = Monopoly + Discretion – Accountabillity) 

 
หากเติมตัวแปรอีกตัวเข้าไปในสมการ คือ ความโปร่งใส เราจะได้สมการต่อไปนี้ 

คอร์รัปชัน = อ านาจผูกขาด + ดุลพินิจ – ความรับผิดชอบ – ความโปร่งใส 
(Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability – Transparency) 

 
สมการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ที่มีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบ  

ของเบ็ดเสร็จ และมีอ านาจดุลพินิจมากจะมีความเสี่ยงที่จะทุจริตคอร์รัปชันมาก แต่ถ้าหน่วยงานนั้น 
มีการก าหนดกรอบความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบการท างานที่โปร่งใสก็จะช่วยลด
หรือป้องกันการทุจริตได ้

2.3.1.2 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
เพ่ือระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการทุจริตในโครงการต่างๆ คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัย  

ที่สนับสนุนต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ที่จะน ามาสู่การคัดเลือกโครงการที่จะน ามาใช้เป็น โดยพิจารณา 
จาก 1) ปัจจัยที่น ามาสู่ความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบาย และ 2) ลักษณะโครงการที่ถูกระบุว่าทุจริต 
เชิงนโยบายในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

1) ปัจจัยที่น ามาสู่ความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบาย  
ในส่วนของปัจจัยที่น ามาสู่ความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบายนั้น ส านักงานว่าด้วยยาเสพติด  

และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC, 2019) ได้รวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาสู่
ความเสี่ยงในการทุจริต พบว่ามีตัวแปรที่เป็นปัจจัยส าคัญทั้งสิ้น 12 ปัจจัย ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2- 2 ปัจจัยที่น ามาสู่ความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบาย 

ปัจจัยที่น ามาสู่การทุจริต คุณลักษณะ 
1. ขนาดประเทศ 
(Country size) 
 

ประเทศที่มีขนาดใหญ่ทางภูมิศาสตร์และมีความหนาแน่นของประชากรต่ า 
อาจมีแนวโน้มที่จะทุจริตได้มากขึ้น เนื่องจากความยากล าบากในการ 
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ที่มีลักษณะกระจายตัว (Goel and 
Nelson, 2010)  
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ปัจจัยที่น ามาสู่การทุจริต คุณลักษณะ 
2. อายุประเทศ  
(Country age) 
 

ประเทศเอกราชใหม่หรือประเทศที่เพ่ิงเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยอาจเผชิญกับการทุจริตมากขึ้น เนื่องจากระบบการปกครอง 
ที่ด้อยพัฒนา ท าให้มีโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดจากการแปรรูป
ทรัพย์สินของรัฐ (Goel and Nelson, 2010) ท าให้การเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครอง จึงไม่ได้สร้างความม่ังคั่งใหม่ให้กับรัฐ 

3. ค าสาปทรัพยากร 
(Resource Curse) 
 

ค าสาปทรัพยากร (Resource Curse) คือ ค าเรียกสถานการณ์ของประเทศ 
ที่ร่ ารวยทรัพยากร เช่น น้ ามันหรือแร่มีค่า แต่กลับต้องเผชิญกับสภาพ
เศรษฐกิจที่เติบโตช้ากว่า มีเสถียรภาพน้อยกว่า อีกทั้งการเมืองที่ไม่มั่นคง  
และเสี่ยงต่อความไม่สงบ โดยส่วนใหญ่ไม่มีประชาธิปไตย เนื่องมาจาก 
การจัดสรรแรงงาน และทุนที่มุ่งเน้นไปยังอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ เพียงอย่างเดียว และท่ีรัฐบาลยังคงความเป็นอ านาจ
นิยมได้ เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายทรัพยากร ไม่ใช่จากภาษี
ของประชาชน โดยในแง่นี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศที่ร่ ารวยทรัพยากรจ านวน
มากประสบปัญหาธรรมาภิบาลและการทุจริตเชิงระบบ 

4. ความไม่ม่ันคงทางการเมือง  
(Political instability) 
 

เสถียรภาพทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับระดับการทุจริตที่ต่ า ในขณะที่  
ความน่าจะเป็นของการทุจริตจะสูงขึ้น  ในสภาพแวดล้อมที่ ไม่มั่นคง 
ทางการเมือง (Lederman, Loayza และ Soares, 2005) การขาดเสถียรภาพ
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใหม่  มีความเกี่ยวข้อง 
อย่างยิ่งกับการทุจริตในภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารแบบพรรคพวก
อาจเป็นสาเหตุของการคอร์รัปชั่นในบางประเทศ  

5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รัฐ 
(Wages) 

ค่าจ้างที่ต่ าและความยากจนที่เกิดขึ้นในการท างานภาครัฐ เชื่อว่ามีส่วนท าให้
เกิดการทุจริตในบางประเทศ (Tanzi, 1998) 

6. ขาดหลักนิติธรรม  
(Lack of rule of law) 
 

ความไร้ระเบียบหรือการขาดหลักนิติธรรมเป็นตัวแปรส าคัญในระดับรัฐที่น ามา
สู่การทุจริต ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริตอาจเพ่ิมขึ้นโดยที่ระบบกฎหมาย 
ไม่สามารถลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นได้ (Dong and 
Tongler, 2011) 
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ปัจจัยที่น ามาสู่การทุจริต คุณลักษณะ 
7. ขนาดของรัฐบาล  
(Size of government) 
 

การศึกษาผลการวิจัยที่หลากหลายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการ 
ทุจริตกับขนาดของรัฐบาล  อ้างอิงจาก Goel and Nelson (2010) และ 
Rose-Ackerman and Palifka (2016) พบว่า ยิ่ งรัฐบาลมีขนาดใหญ่มาก
เพียงใด จะมีโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้นเท่านั้น อย่างไร
ก็ดี ความสัมพันธ์นี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น ระบอบการ
ปกครอง เสถียรภาพทางการเมือง และโครงสร้างของรัฐบาล (เช่น  ความ 
สัมพันธ์ระหว่างสหพันธรัฐกับส่วนกลาง) 

8. ลักษณะของระบบราชการ 
(Nature of bureaucracy) 

Tanzi (1998), Kaufman and Wei (1999) และ Goel and Nelson (2010) 
มีผลการศึกษายืนยันว่า ระบบราชการและการแทรกแซงของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจนั้น มักจะมีการทุจริต Tanzi (1998) ยืนยันเพ่ิมเติมว่า "กฎระเบียบ
และการอนุญาตต่างๆ ที่ให้อ านาจผูกขาดแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้อนุญาตหรือ
ตรวจสอบกิจกรรม มักเป็นสาเหตุส าคัญของการทุจริต นอกจากนี้ “คุณภาพ
ของระบบราชการ” เป็นตัวแปรส าคัญของการทุจริตด้วยเช่นกัน 

9. การใช้จ่ายภาครัฐในระดับ
ท้องถิ่น  
(Public spending at the 
local level) 

การศึกษาของ Corrado และ Rossetti (2018) กล่าวถึงการทุจริตในภูมิภาค 
ต่าง ๆ ของประเทศอิตาลี  โดยการใช้ชุดข้อมูลระดับภูมิภาค (Regional 
dataset) เกี่ยวกับการทุจริตที่กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมกับตัวแปร 
ทางประชากรและเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พบว่าขอบเขตของการใช้
จ่ายสาธารณะในระดับท้องถิ่นสามารถอธิบายถึงการทุจริตได้ โดยเมื่อมีการใช้
จ่ายสูง มักน ามาสู่การทุจริต แต่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรม
ก็มีความส าคัญเช่นกันนอกจากนี้ ข้อค้นพบยังชี้ให้เห็นว่า พื้นที่ท่ีให้ความส าคัญ
ในการขจัดการทุจริตน้อย อาจติดอยู่ในวงจรอุบาทว์ (vicious circle) ของการ
ทุจริตในระดับที่สูงขึ้น 
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ปัจจัยที่น ามาสู่การทุจริต คุณลักษณะ 
10. ทุนทางสังคม  
(Social capital) 
 

ทุนทางสังคม หมายถึง การเชื่อมโยงค่านิยมและความเข้าใจร่วมกันในสังคม  
ที่ช่วยให้บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และท างานร่วมกันได้ 
ทั้งนี้ การศึกษาของ Corrado และ Rossetti (2018) พบว่าภูมิภาคที่มีทุนทาง
สังคมสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการทุจริตในระดับที่ต่ ากว่า เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Paldam and Svendsen (2002)  และ Bjørnskov and 
Paldam (2004) ซึ่งรายงานว่าทุนทางสังคมในระดับที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ 
กับการทุจริตที่น้อยลง แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าทุนทางสังคมจะน าไปสู่การทุจริต
น้อยลงหรือทุจริตที่น้อยลงจะน าไปสู่ทุนทางสังคมที่มากขึ้นก็ตาม 

11. โครงการที่มีลักษณะเฉพาะ
ขนาดใหญ่ 
(Large unique projects) 

Locatelli และคณะ (2017) วิเคราะห์การทุจริตประเภทต่าง ๆ และโครงการ
ที่มีแนวโน้มการทุจริต พบว่าเมื่อตัวแสดงในภาครัฐ (เช่น รัฐบาล, ข้าราชการ) 
มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน "โครงการขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเฉพาะ"  
นั่นคือ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงครั้งเดียวและเป็นโครงการ 
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินโครงการ 
โครงการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตมากกว่า เมื่อเทียบกับโครงการที่มี
ขนาดเล็กและด าเนินการอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง 

12. การขัดกันของ
ผลประโยชน์  
(Conflicts of interest) 

การขัดการของผลประโยชน์ หมายถึง "ความขัดแย้งระหว่างหน้าที่สาธารณะ
และผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ผลประโยชน์ส่วนตัว อาจมีอิทธิพลในทิศทางที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและความรับผิดชอบ เช่น การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ในบริษัทเอกชน (Ferguson, 2017; Rose-Ackerman, 2014) ทั้ งนี้การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน บางครั้งอาจไม่ผิดกฎหมายเสมอไป เนื่องจากไม่มี 
การระบุในกฎหมายอย่างชัดเจน ท าให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตมากข้ึน 
โดยเฉพาะหากไม่มีกลไกที่ชัดเจน ในการเปิดเผยลักษณะการด าเนินงาน 
ที่น ามาซึ่งการขัดกันของผลประโยชน์ 

ที่มา: สังเคราะห์จากผลการศึกษาของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  
  (UNODC, 2019) 

 
2) ลักษณะโครงการที่ถูกระบุว่ามีการทุจริตเชิงนโยบายในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

 จากรายงานผลการศึกษาโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2558)  
และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2557) ได้ชี้ให้เห็นรายละเอียดของโครงการที่ถูกระบุว่า  
มีการทุจริตเชิงนโยบายในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีลักษณะร่วมกันประการหนึ่ง คือ มักเป็นโครงการที่มี
ลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ ไม่เป็นโครงการที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรร
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งบประมาณเพียงครั้งเดียว จึงมีลักษณะเฉพาะและมีขนาดงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติหรือขนาดการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีค่อนข้างสูงมาก เมื่อเชื่อมโยงกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า 
ยิ่งโครงการมีขนาดงบประมาณสูงมากเท่าใด ยิ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศสูงมากขึ้นเช่นกัน 
 
ตารางท่ี 2- 3 ลักษณะโครงการที่ถูกระบุว่ามีการทุจริตเชิงนโยบายในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

ตัวอย่างโครงการที่ถูกตัดสินว่ามีการ 
ทุจริตเชิงนโยบายในระยะที่ผ่านมา  

(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557. 
และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ, 2558.) 

งบประมาณท่ีได้รับ
การอนุมัติ (ล้านบาท) 

มูลค่าความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

โครงการรับจ าน าข้าว 884,603 178,000 

โครงการบ้านเอื้ออาทร 270,000 30,000 

โครงการบ าบัดน้ าเสียคลองด่าน 22,955 23,701 

คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง 
กรุงเทพมหานคร 

6,687.5 2,192.2 

 
นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (2563) ยังได้ชี้ให้เห็นรูปแบบ 

การทุจริตที่น ามาสู่ความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบายของไทย โดยพบว่าโครงการที่มีโอกาสเชิงทุจริตมัก มีมิต ิ
ที่เก่ียวข้อง 3 ส่วนได้แก ่

มิติที่ 1 การทุจริตอันเกิดจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
มิติที่ 2 การทุจริตอันเกิดจากความไม่โปร่งใสของการใช้อ านาจ และต าแหน่งหน้าที่  
มิติที่ 3 การทุจริตอันเกิดจากความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
โดยมีตัวอย่างรูปแบบการทุจริตที่น ามาสู่โอกาสในการทุจริตเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2- 4 ตัวอย่างรูปแบบการทุจริตที่น ามาสู่โอกาสในการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิติที่ 1  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

มิติที่ 2  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ในด้านความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

มิติที่ 3  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
• เรียกรับ โดยเฉพาะการขอ

อนุญาตก่อสร้าง  
• ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้าง

เขียนแบบแปลน และตรวจเอง  
• เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมี

ส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลในการด าเนินการ
ก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย  

• เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมี
ส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรง
กับใบรับรองใบอนุญาตหรือ 
ที่ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  

• การประเมินภาษีที่ต่ ากว่า 
ความเป็นจริง  

• เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง 
เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน  
(ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบ 
การ  

• พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
เหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทน
การยื่นค าขอจดทะเบียน  
ในการขออนุมัติ อนุญาต  

• การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือ 
ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือ
ประโยชน์มีผลประโยชน์ 

 ทับซ้อน  
• การออกระเบียบ กฎหมาย  

ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ 
มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

• การเข้าตรวจ หรือเยี่ยมสถานที่
ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน 
ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนา
น าไปสู่การจ่ายเงินพิเศษ 
รายเดือน  

• การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา 
(ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา 
หรือจากเบาเป็นหนัก  

• การบิดผันข้อเท็จจริงในส านวน
เก่าสอบสวนคดีอาญา  

• การท าบัตรสนเท่ห์ว่ามีเรื่อง
ร้องเรียนผู้ประกอบการเพ่ือท า
การตรวจค้นกรณีผู้ประกอบการ 
ร้านค้านั้น ๆ ที่ไม่จ่ายเงินพิเศษ
รายเดือน  

• การใช้ตัวกลางในการรับเงิน
พิเศษ หรือ เก็บเงินรายเดือน 
กับผู้ประกอบการต่าง ๆ  

• ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการไปใช้
ส่วนตัวหรือเติมน้ ามันไม่ครบ
ตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่
เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงิน
สดโดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ  

• เบิกเงินราชการตามสิทธิ 
เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา  
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก  

• ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง
เอกสารในการเบิกจ่าย  

• การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง  
3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบ
ราคาจากผู้ประกอบการจริง  

• ในการก าหนด TOR การจัดชื้อ 
จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา  
การออกแบบโครงสร้าง  
มีการก าหนดขอบเขตงาน  
หรือเนื้องาน ที่เกินความจ าเป็น 
(Over Designs) เพ่ือให้มีการ
ประมาณการราคา ในส่วนนี้ 
โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

• คณะกรรมการก ากับการจ้าง 
ที่ปรึกษา/คณะกรรมการตรวจ
รับงาน มีการตรวจรับในแต่ละ
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มิติที่ 1  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

มิติที่ 2  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ในด้านความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

มิติที่ 3  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิ
พิเศษ  

• การด าเนินการยื่นค าขออนุญาต 
ไม่มีกรอบระยะเวลาก าหนด 
ที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียก
รับสินบนเพื่อความรวดเร็ว 
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

• การเปิดตรวจสินค้าของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจ
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

• การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร 
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

• การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในค าขอ แต่มีการ
รับเรื่องไว้  

• การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้ง
ผู้ประกอบการ เพ่ือเรียกรับ
ผลประโยชน์  

• การพิจารณาตรวจสอบและ
เสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไม่ด าเนินการตาม 
ล าดับค าขอ  

• ยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ
ท าให้การรายงานการรับเงิน
ประจ าวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง/
รับเงินและออกใบเสร็จการรับ

• การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา 
วิจัยต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก  
มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์  

• การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรค
พวก มีระบบเส้นสาย ระบบ
อุปถัมภ์  

• ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น การชื้อ 
ขายต าแหน่ง การประเมิน 
ความดีความชอบการแต่งตั้ง 
โยกย้าย การด าเนินการวินัย 
เป็นต้น  

• การเรียกรับเงินผลประโยชน์ 
เพ่ือรับพนักงานเข้าท างาน/การ
เรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ)  

• ใช้อ านาจในการแจกจ่าย จัดสรร
งบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดท า
โครงการ ที่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนหรือมีการแลกรับ
ผลประโยชน์ในภายหลัง  

• การประเมินราคาไม่ตรงกับ
สภาพทรัพย์สินที่น ามาจ าน า 

• การเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลูกค้า
น ามาจ าน า  

• การยักยอกทรัพย์สินที่ได้จาก
การตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุ 
ในบัญชีของกลาง  

งวดงาน หลายครั้ง เกินความ
จริง เพ่ือประโยชน์ในการเบิก 
ค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วง
เวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มี
ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ  

• คณะกรรมการ หรือ อนุกรรม- 
การต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการ
ประชุมที่เกินความจ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์ ในการเบิกค่า
เบี้ยประชุม  

• การจัดโครงการต่าง ๆ  
ของหน่วยงานที่แอบแฝง  
หรือที่เกินความจ าเป็น ท าให้
การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
คุ้มค่า โปร่งใส  

• มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่าย 
ค่าวิทยากรบุคคลภายนอก  
ที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง  

• การก าหนดราคากลางไม่ใช่ 
ค่า K มาปรับ  

• ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ  
แต่ไม่ได้น าวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้  

• ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ 
ผู้รับจ้างเหมาช่วง  

• มีการล็อกสเปควัสดุที่ท าให้ 
ไม่เกิดการแข่งขัน  
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มิติที่ 1  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

มิติที่ 2  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ในด้านความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

มิติที่ 3  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
เงินแล้ว แต่ไม่น าเงินสด เช็ค 
น าฝากธนาคารในวันนั้น  

 แต่น าฝากในภายหลังและอาจน า
เงินไปใช้ส่วนตัวก่อน  

• ในขั้นตอนการพิจารณา
ตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้
เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ 
1 วัน แต่ในบางกรณีอาจมี
ความจ าเป็นจะต้องท าการ
พิจารณาเกิน 1 วันท าการ เช่น 
กรณีมีความจ าเป็น ต้องมีการ
นัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาต
เพ่ือลงพ้ืนที่ท าการตรวจสอบ
สถานประกอบการก่อน
พิจารณา ออกใบอนุญาต  
มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจ
อาศัยช่องว่างหรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียก
รับในขั้นตอนของการพิจารณา  

• การด าเนินการออกค าร้องมีการ
ลัดคิวให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ  

• รับสินบนจากลูกค้าเพ่ือให้ตรวจ
ผ่านมาตรฐาน  

• การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขอ
อนุญาตประกอบกิจการ อาจมี
การเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขอ
อนุญาตบางรายในกรณีท่ีตั้ง

• การลดปริมาณของกลางเพ่ือลด
โทษ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์  

• การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอา
ทรัพย์จากผู้กระท าความผิด  

• การเข้าตรวจค้น ปกปิด ซ้อนเร้น
ไม่มีหมายค้น  

• การท าร้ายร่างกายเพื่อให้รับ
สารภาพ  

• รู้เห็นกับผู้ที่มาท าการประมูล
ของหลุดจ าน า มีการให้ข้อมูล
การจ าหน่ายของหลุดจ าน า
ล่วงหน้ากับพรรคพวกของ
ตนเอง  

• การแอบอ้างชื่อบุคคลอ่ืน หรือ
ชื่อลูกค้า ยักยอกทรัพย์สิน 
จ าน าออกไป  

• เจ้าหน้าที่ของรัฐ รู้เห็นในการ
ปลอมแปลงและใช้เอกสาร
ปลอม เช่น การปลอมระวาง
แผนที่มีการปกปิดและให้
ถ้อยค ารับรองอันเป็นเท็จ
เกี่ยวกับสภาพที่ดิน  

• ผู้บังคับใช้กฎหมาย น าตัวบท
กฎหมายไปแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 

• การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม
รูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน
หรือผลประโยชน์จากผู้จ้าง  

• คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดู
สถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการ
เจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูล
ตามท่ีผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไป
ท าการตรวจรับงานก่อสร้าง  

• มีการให้สินบน/ของขวัญ/
สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา  

• มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่
จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น 
เพ่ือก าหนดคุณลักษณะ (TOR) 
ซึ่งไม่มีการก าหนดขึ้นอย่าง
แท้จริงแต่เป็นการน าร่าง TOR 
ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ
เป็น ผู้ก าหนด การแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนด TOR 
เป็นเพยีงการด าเนินการตาม
รูปแบบของทางราชการเพ่ือ 
เอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน  

• การใช้ดุลพินิจในการเลือก
วิธีการจัดชื้อจัดจ้างและผู้รับ
จ้างโดยวิธีพิเศษ 
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มิติที่ 1  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

มิติที่ 2  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ในด้านความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

มิติที่ 3  
โอกาสการทุจริตเชิงนโยบาย  

ในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
สถานประกอบการ ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  

• การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้ง
สถานบริการ/สถานประกอบ 
การที่ขออนุญาต อาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต
บางรายที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  

• คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์  

• เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการการ
ปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ 
แก้ไขแบบ ส ารวจ แก้ไข
ใบส าคัญรับเงิน มีการใช้
หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชน
ของบุคคลที่เสียชีวิตหรือบัตร
ประชาชนหมดอายุ เป็นต้น 

 
โดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น จะถูกน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ  

จากโครงการที่มีความเสี่ยงในการสร้างความเสียหายแก่สังคม เศรษฐกิจจากการทุจริตเชิงนโยบายต่อไป 
2.3.1.2 ผลกระทบของการทุจริต 
ผลกระทบของการทุจริตมีอยู่หลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้  
1) ผลเสียทางเศรษฐกิจ การทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ โดยมีผลกระทบ 

ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน กล่าวคือ เป็นการกอบโกยเงินที่มีมูลค่ามาก 
เข้ากระเป๋า ของเจ้าพนักงานเพียงไม่กี่คน ท าให้เศรษฐทรัพย์ไม่มีการกระจายในหมู่ประชากรของประเทศ  
ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องซื้อสินค้าแพงขึ้น เนื่องจากพ่อค้าต้องบวกค่าสินบนที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ลงไปด้วย 
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สอดคล้องกับ ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2537) กล่าวไว้ว่า เมื่อมีการกระท าอันเป็นการทุจริต หรือฉ้อราษฎร์  
บังหลวงในส่วนของการค้า จะท าให้ราคาสินค้ามีอัตราสูงขึ้น เนื่องจากต้องมีการบวกค่าใช้จ่ายส่วนนี้เข้าไปด้วย  

2) ผลเสียทางการเมือง การทุจริตส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมทางการเมือง เพราะมีการรับสินบน 
ซึ่งการทุจริตเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดของการปฏิวัติ รัฐประหาร ท าให้ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเกิดความ
เหลื่อมล้ า และความไม่เสมอภาคภายในประเทศ นอกจากนี้ ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2537) ได้แบ่งผลเสีย  
ทางการเมืองออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ผลเสียทางการเมืองภายในประเทศ เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง 
ในการเลือกตั้ง ท าให้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ในประเทศไทยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริง  
คือการที่ประชาชนทั้งประเทศมีอธิปไตย คือ การปกครองของประเทศสอดคล้องกับกฎหมาย และกติกา  
ของสังคม (2) ผลเสียทางการเมืองภายนอกประเทศ ซึ่งประเทศที่มีสถิติการทุจริตสูง ๆ จะท าให้ไม่ค่อยได้รับ
เกียรติและความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ และในเวลามีการประชุมร่วมกับระดับนานาชาติ ประเทศเหล่านี้  
ก็จะถูกอภิปราย ต าหนิ หรือไม่ค่อยได้รับการให้ความส าคัญ 

3) ผลเสียทางสังคม การทุจริตส่งผลให้เกิดความ เสื่อมโทรมทางสังคม เพราะสังคมมีแต่ 
ความวุ่นวายไม่เป็นระเบียบเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ ขาดมาตรฐานอันดีงามของสังคม ท าให้คนจน  
ไร้ความหมายในขณะที่คนรวยได้รับประโยชน์มากขึ้น ซึ่งเป็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้
ประชาชนอาจจะขาดความเชื่อมั่นข้าราชการซึ่งเป็นหนทางไปสู่ความเหลวแหลกทางสังคม สอดคล้องกับ 
ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2537) อธิบายผลเสียทางสังคมการทุจริตไว้ว่า ท าให้ประโยชน์ของประชาชนต้องเสียหาย  
และเกิดความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตในสังคม เพราะการทุจริตท าให้มาตรฐานในการด าเนินชีวิตของประชาชน
ตกต่ าลงและเสี่ยงภัย นอกจากนี้การทุจริตถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ท าลายศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์  

4) ผลเสียต่อการพัฒนาทางการบริหาร เนื่องจากข้าราชการหมดก าลังใจในการท างาน  
ขาดความรับผิดชอบต่อประชาชน ระบบอุปถัมภ์ มีการเล่นพวกเล่นพ้องในการเข้ามาท างาน ท าให้ ข้าราชการ 
ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาได้ยากกว่า นอกจากนี้การทุจริตท าให้เจ้าพนักงานหย่อนสมรรถนะภาพ 
 หากมีการทุจริตทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา การบริหารไม่มีการปกครองบังคับบัญชา  
ที่ดีก็จะเกิดความล้มเหลวในที่สุด (ประวีณา ชะลุย, 2549) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปผลเสียการทุจริต คือ (1) รัฐเสียผลประโยชน์อันพึงได้  
(2) เจ้าหน้าที่ข้าราชการถูกบั่นทอนก าลังใจในการท างาน และ (3) ด้านประชาชนเสียผลประโยชน์และเสื่อม
ศรัทธาระบบ 

2.3.1.3 การป้องกันการทุจริต 
1) ตัวแบบในการป้องกันการทุจริต 
ในการป้องกันการทุจริต นอกจากการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของระบบสังคม การปรับปรุงกลไก

แห่งรัฐในการป้องกันการทุจริต และพฤติกรรมมิชอบ ซึ่งเปรียบเสมือนการปรับปรุงแก้ไขปัจจัยภายนอกแล้ว 
ส่วนที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ การปรับปรุงแก้ไขปัจจัยภายใน การมีตัวแบบในการป้องกันการทุจริตจากภายใน 
เป็นแนวคิดหลักของการพัฒนาอุดมการณ์ข้าราชการไทย และการสร้างมาตรฐานศีลธรรมที่ส าคัญของปวงชน
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ชาวไทย ซึ่งมีอยู่หลายแนวทาง เช่น ตัวแบบต้นไม้จริยธรรม ตัวแบบคุณธรรม 4 ประการ และตัวแบบ
ทศพิธราชธรรม เป็นต้น 

(1) ต้นแบบต้นไม้จริยธรรม  
ดวงเดือน พันธุมนาวิน อ้างถึงใน พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 2539 ได้ให้ความสนใจการศึกษาเพ่ือพัฒนา

จริยธรรมของข้าราชการอย่างจริงจัง โดยได้ท าการวิจัยเรื่องนี้ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งจริยธรรม  
ของข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เปรียบได้เสมือนกับต้นไม้ กล่าวคือ หากแบ่งต้นไม้ออกเป็น 3 ส่วน คือ ราก 
ล าต้น และดอกผล ส่วนที่เป็นรากซึ่งยึดต้นไม้ให้แน่นหนา และเป็นกลไกในการแสวงหาอาหารให้ต้นไม้เจริญ
งอกงามต่อไป เปรียบได้กับประสบการณ์ สติปัญญา และสุขภาพจิตของบุคคล ส่วนล าต้นซึ่งชูดอกและผล 
เปรียบได้กับแรงจูงใจในการใฝ่ผลสัมฤทธิ์ การควบคุมตนเองหรือการมุ่งอนาคต และการเชื่ออ านาจ  
ในตัว ส่วนดอกผลของต้นไม้เปรียบได้ดังเช่น ความสามารถในการท าดี ละเว้นความชั่วของบุคคล  

(2) ตัวแบบคุณธรรม 4 ประการ  
ตัวแบบคุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย  
2.1) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ เป็นประโยชน์ 

และเป็นธรรม  
2.2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดี นั้น  
2.3) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผล 

ประการใด  
2.4) การรู้จักละความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเอง เพ่ือประโยชน์  

ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  
แม้ว่าคุณธรรม 4 ประการเป็นหลักในการปฏิบัติที่มีลักษณะสั้นกะทัดรัด แต่หากรัฐจะน า 

เอาคุณธรรมเหล่านี้มาใช้เป็นมาตรฐานศีลธรรมของชาติ น่าจะสามารถปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการนี้  
ลงในจิตใจของปวงชนและข้าราชการได้อย่างจริงจัง  

(3) ตัวแบบทศพิธราชธรรม 
ทศพิธราชธรรมเป็นหลักคุณธรรม ที่มีขอบข่ายกว้างขวาง และครอบคลุมทั้งในส่วนต้น ส่วนกลาง 

และส่วนปลาย ของโครงสร้างบุคลิกพ้ืนฐานของบุคคล กล่าวคือ มีทั้งศีล สมาธิ และปัญญาอยู่ในคุณธรรม  
ทั้ง 10 ประการนี้อย่างครบถ้วน สามารถประยุกต์ใช้เป็นอุดมการณ์ข้าราชการและมาตรฐานสินค้าท าได้  
ทุกกรณี อย่างไรก็ตามการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่รัฐต้องเป็นผู้น าในการปลูกฝังอุดมการณ์นี้จากเบื้องบนจึงจะให้คุณค่าสูงในทางปฏิบัติ 

2) กลไกแห่งรัฐในการป้องกันการทุจริต 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง  ที่มีความพยายามเอาชนะปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากวิวัฒนาการของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในช่วง 4 ทศวรรษท่ีผ่านมา ซึ่งถือว่า
เป็นระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของสังคมไทย มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรขึ้นมา
รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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(1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหน้าที่ 3 ด้าน คือ  
ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต  

(2) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา และสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียน ในกรณีที่ข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการท้องถิ่น ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
หรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หลังรับเรื่องร้องเ รียน 
ให้จัดท าเรื่องเพ่ือเสนอความเห็นต่อรัฐสภา และส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว  

(3) ศาลปกครอง เป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง  
ที่ เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือคุ้มครอ งสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนและปกป้องประโยชน์ของส่วนรวมให้ได้ดุลยภาพ  

(4) ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  
มีอ านาจหน้าที่หลักในการควบคุมกฎหมาย ไม่ให้ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตลอดจนวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ให้มีการบัญญัติ
กฎหมายที่กระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ทั้งยังรักษาดุลยภาพ  
การปฏิบัติหน้าที่ 

ตามแนวทางนี้การป้องกันปัญหาการทุจริตจะต้องอาศัยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความละอาย
และเกรงกลัวต่อบาป ต่อการกระท าผิด มีอุดมการณ์ที่ดี และไม่ยกย่องค่านิยมที่ผิด ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 
รวมถึงลดปัญหารายจ่าย เพ่ิมรายได้เพ่ือลดปัญหาหรือแก้ไขปัญหา คอร์รัปชันได ้

2.3.2 สถานการณ์ทุจริตในต่างประเทศ 
จากการศึกษามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายในต่างประเทศ 

(ส านักงาน ป.ป.ช., มปป.) พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการก าหนด
มาตรการเพ่ือการป้องกัน และต่อต้านการกระท าทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลการทุจริตในองค์กร ซึ่งสะท้อน 
ผ่านกฎหมายส าคัญหลายฉบับเช่น Freedom of Information Act of 1966 Ethics in Government Act 
of 1978 Whistleblower Act of 1989 และ Sunshine Act of 1976 นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กร
ของรัฐ ที่ท าหน้าที่สอบสวน และด าเนินคดี เกี่ยวกับการกระท าทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้มีองค์กรที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ แยกเป็นองค์กรต่างหาก
จากอัยการ ที่ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป กล่าวคือ “อัยการพิเศษ” (Special State Prosecutor)  
ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ของอัยการ ในการด าเนินการสอบสวน และฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรือนักการเมืองทั้งหลายที่มีพฤติกรรม หรือกระท าความผิดหรือกระท าทุจริต หรือกรณีประธานาธิบดี   
รองประธานาธิบดี ที่สามารถถูกถอดถอนจากต าแหน่งได้ โดยสภาคองเกรส ซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล  
ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ หรือนักการเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  
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ในขณะที่ประเทศอังกฤษ มีการแยกคดีริบทรัพย์สินในคดีทุจริตออกจากคดีอาญาทั่วไป เพราะการ
ทุจริตเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แตกต่างจากคดีอาญาที่มุ่งคุ้มครองชีวิต  
และร่างกายเป็นหลักเพ่ือเยียวยาผู้เสียหายดังนั้น การริบทรัพย์หรือการเรียกคืนทรัพย์ที่ได้มาโดยปราศจาก  
เหตุอันควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นมาตรการที่ควรน ามาปรับใช้ในสังคมไทยรวมไปถึงการยึดทรัพย์สิน  
ที่ได้มาจากการกระท าความผิด วิธีการสอบสวนหาทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดล้วนแต่เป็น
มาตรการที่น ามาใช้ลงโทษผู้กระท าความผิดที่เป็นรูปธรรมและยุติธรรม โดยบุคคลที่มีบทบาทในการด าเนินการ
ตามกระบวนยุติธรรม ได้แก่ ศาลและอัยการ กฎหมายอังกฤษให้อ านาจอัยการในการฟ้องคดีหรือต้องร้องขอ
ต่อศาล โดยเป็นอ านาจดุลพินิจ อย่างไรก็ดีประเทศอังกฤษไม่มีอัยการพิเศษ ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อัยการอังกฤษจึงมีบทบาทหน้าที่คล้ายกับอัยการไทย นอกจากหลักกฎหมายอังกฤษที่มีประสิทธิภาพแล้ว  
สิ่งที่โดดเด่นซึ่งควรปลูกฝังในสังคมไทย คือหลักจริยธรรม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลอังกฤษที่มุ่งปลู กฝัง 
หลักจริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกคน  โดยหลักจริยธรรมที่น ามาใช้ ได้แก่ หลักการตรวจสอบกันเอง  
(Self-regulation) และหลักโนแลน (Nolan Principles) 7 ประการ ที่เน้นการปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชน 
มีความซื่อสัตย์การเคารพในตนเอง การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้ อ่ืนการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
นอกจากนี้ในส่วนของนักการเมืองยังมีจริยธรรม (Code of Conduct) มาก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติ 
ของนักการเมืองอีกด้วย  

ส่วนประเทศเกาหลีใต้ มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ประสบผลส าเร็จ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1) การได้รับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังจากรัฐบาล และภาคประชาชน มีการก าหนด
มาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงระบบควบคุม การทุจริตให้ดีขึ้น ปฏิรูปทัศนคติ และจริยธรรมของข้าราชการ 
และปรับปรุงเงินเดือน สวัสดิการให้กับข้าราชการ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริง และลงโทษผู้ทุจริตอย่างรุนแรง 
รวมทั้ง การให้งบประมาณที่จ าเป็น และเพียงพอในการด าเนินการต่อต้านการทุจริต 2) มีการบังคับใช้กฎหมาย
เ พ่ือต่อต้ านการทุจริตในทุกระดับชั้นอย่ างจริ งจั ง  เห็นได้จากการด า เนินคดี เกี่ ยวกับการทุจริต 
กับอดีตประธานาธิบดีรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูง นักธุรกิจต่าง ๆ 3) ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษา  
และได้รับการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเป็นอย่างดี มีการส่งเสริมจิตสาธารณะของข้าราชการ และสร้าง
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่อต้านการทุจริต มีมาตรการ  Whistleblowers เพ่ือคุ้มครอง 
การให้ข้อมูล และการให้เงินรางวัล และ 4) ประเทศเกาหลีใต้ให้ความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศ 
กับหน่วยงานของประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้เป็นสากล และเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ฮ่องกงจากที่เคยได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีอัตราการทุจริตที่สูงมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก  
แต่เมื่อได้มีการจัดตั้ง Independent Commission Against Corruption (ICAC) ในปี 1974 ด้วยระยะเวลา
เพียง 5 ปี ปัญหาการทุจริตของฮ่องกงก็ลดลงอย่างมาก จนท าให้ฮ่องกงกลายเป็นประเทศที่มีสังคม  
ความโปร่งใส มีอัตราการทุจริตน้อยมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก รูปแบบการตั้ง ICAC ของฮ่องกง จึงกลายเป็น
หนึ่งในรูปแบบที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องการน าไปประยุกต์ใช้ 
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ปัจจัยที่ท าให้ ICAC ฮ่องกงประสบความส าเร็จ 1) กลยุทธ์สามเสาหลัก คือ การยับยั้งการป้องกัน 
และการให้การศึกษาเมื่อมีการวางเสาหลักไว้เช่นนี้แล้ว ส่งผลให้ภายในองค์กรแบ่งออกเป็นสามหน่วยงาน 
คือ 1.1) the Operations Department เ พ่ือสืบสวนการทุจริต  และด าเนินการฟ้องร้องผู้กระท าผิด  
1.2) the Corruption Prevention Department เพ่ือพิจารณา, ตรวจสอบระบบการท างานและขั้นตอน 
การด าเนินงานในภาครัฐเพ่ือตรวจสอบโอกาสในการทุจริต ท าข้อเสนอแนะในการป้องกันไม่ให้มีการทุจริต  
2) มีการบังคับใช้กฎหมาย ICAC ได้เน้นการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของ  Operations Department  
โดยใช้ทรัพยากรในหน่วยงานถึง 70 % เพราะมีความเชื่อว่า การให้การศึกษาเพียงอย่างเดียวจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ จึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเสียก่อน เป้าหมายหลัก คือ การก าจัดอุปสรรค
และแสดงให้สาธารณชนเห็นถึงมาตรการขั้นเด็ดขาดที่ ICAC จัดการทุจริต 3) มีบุคลากรมืออาชีพ เนื่องจาก
การแก้ปัญหาการทุจริต จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถ  ICAC ยืนยันว่าบุคลากรของตน  
มีประสิทธิภาพมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย และมีความรับผิดชอบ 4) มีกลยุทธ์การยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น การรับเรื่องร้องเรียนจากคนทั่วไปแล้วส่งต่อไปยังองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งการรับเรื่องร้องเรียนสามารถ
ท าได้อย่างสะดวกผ่านหลายช่องทาง 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตของธนาคารโลก 
ธนาคารโลก (World Bank) เป็นองค์กรที่พัฒนาชุดนโยบายที่กว้าง และละเอียดที่สุดมีเป้าหมาย 

เพ่ือลดการทุจริต ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของธนาคารโลก (World Bank Approach) กับนโยบาย
เกี่ยวกับแนวทางของธนาคารโลก Huther and Shah (2000) กล่าวถึงนโยบายของธนาคารโลก 4 มิติ ได้แก่ 
(1) การป้องกันการฉ้อโกง และการทุจริตในโครงการของธนาคารโลก (2)“ กระแสหลัก” เป็นประเด็นเกี่ยวกับ
การทุจริตในองค์กร (3) การให้ความช่วยเหลือแก่นานาชาติ ในการปราบปรามการทุจริต  (4) การช่วยเหลือ
ประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือต่อต้านการต่อต้านการทุจริต  ในขณะที่ (1) - (3) เป็นมิติที่มุ่งเน้นไปที่
ธนาคารโลกในฐานะองค์กร แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศส่วนใหญ่ก็ตาม  
(3) มุ่งเน้นไปที่การทุจริตอย่างชัดเจนว่าเป็นปัญหาเชิงนโยบายทั่วไป 

ปัจจุบันการอภิปรายนโยบายส่วนใหญ่ เกี่ยวกับกลยุทธ์ต่อต้านการทุจริต มีรากฐานมาจากทฤษฎี
หัวหน้า-ตัวแทน (Principal-agent Theory) หลักของการทุจริตที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.1.4 ดังนั้นแนวคิด 
ของ Klitgaard’s (1988) ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง และน าไปใช้ในประเทศก าลังพัฒนา 
อย่างหลากหลายในช่วงปี 1990 ทฤษฎีนี้  อธิบายว่าเจ้าหน้าที่ของ รัฐมีสิ่งจูงใจ และโอกาสมากมาย 
ในการมีส่วนร่วมในการทุจริต แนวทางปฏิบัติในระดับนโยบาย บ่งชี้ว่าเครื่องมือนโยบายอาจแบ่งออกเป็น
เครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อจ านวนโอกาสในการทุจริต และโอกาสที่มีอิทธิพลต่อสิ่งจูงใจ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือ
นโยบายที่มีอิทธิพลต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการกระท าทุจริต ความน่าจะเป็นที่จะถูกจับได้  
และขนาดของบทลงโทษหากตรวจพบ หากผลประโยชน์มีความคาดหวังสูงกว่าต้นทุนที่คาดไว้ ตัวแทนจะเลือก
ที่จะทุจริตตามทฤษฎี ตัวอย่างเช่น ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสูงขึ้นเม่ือพวกเขา
มีอ านาจในการตัดสินใจที่กว้างขวาง และมีอ านาจผูกขาดในงานของตนอย่างมาก ความน่าจะเป็นที่คาดไว้  
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หากตรวจพบจะลดลงตามความรับผิดชอบที่ลดลง สิ่งนี้น าไปสู่การจ าแนกประเภทของนโยบายต่อต้าน  
การทุจริต 

งานของ Klitgaard ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น มีอิทธิพลอย่างมาก และดูเหมือนจะเป็ นหัวใจหลัก 
ของการวิ เคราะห์ล่าสุดของธนาคารโลก (Riley, 1988) ดังนั้น การก าหนดนโยบายที่ เป็นตัวแทน 
( representative)  ของธนาคารโลกจึงก าหนดว่า ควรมีกลยุทธ์ต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
(World Bank 2000) โดย 1) ส่งเสริมการลดค่าเช่าโดยการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การลดกฎระเบียบ ลดความ
ซับซ้อนของภาษี ลดการผูกขาด และเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค 2) ลดการใช้ดุลพินิจผ่านการปฏิรูป 
การบริหารและระบบราชการ รวมถึงการสรรหา และการกระจายอ านาจ และ  3) เพ่ิมความรับผิดชอบ  
3.1) โดยการสร้างสถาบัน เช่น หน่วยตรวจสอบบัญชี และบัญชี  3.2) ผ่านการปฏิรูปกฎหมาย เช่น  
การเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรม และ 3.3) โดยส่งเสริมการก ากับดูแลสาธารณะผ่านรัฐสภา และอ่ืน ๆ  

ในขณะที่ 1) และ 2) ส่วนใหญ่เชื่อว่าจะส่งผลต่อจ านวนความเป็นไปได้ในการทุจริตที่เกิดขึ้น 
ในระบบเศรษฐกิจ และเพ่ือลดผลประโยชน์ขั้นต้น ส่วน 3) มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ ที่คาดว่าจะถูกจับได้ 
อาจเพ่ิมเติมว่าการสนับสนุนให้ธนาคารปรับขึ้นค่าจ้างในภาครัฐนั้น เป็นไปตามทฤษฎีหัวหน้า -ตัวแทน  
การสนับสนุนของธนาคารในการลดขนาดภาครัฐ ไปสู่ภารกิจหลัก (scaling down the public sector to 
core areas) ตามทฤษฎีแล้วจะช่วยลดจ านวนโอกาสในการทุจริต 

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้  ธนาคารโลกได้มีวิพากษ์ถึงวิธีการลดการทุจริตทางอ้อมมากขึ้น  
เช่น การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันของรัฐและการเพ่ิมการศึกษา และการตระหนักของประชาชน  
(Riley, 1998) การวิพากษ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความโปร่ง ใสนานาชาติ (Transparency 
International) ที่เน้นความส าคัญของภาคประชาสังคม และความตระหนักของสาธารณชนในการต่อสู้ 
กับการทุจริต ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ธนาคารโลก จะด าเนินการวิพากษ์เรื่องนี้อย่างจริงจัง และรวมประเด็น
เหล่านี้ไว้หลายประเด็นในยุทธ์ศาสตร์ต่อต้านการทุจริต โดยเรียกว่า ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตพหุคูณ 
(“multipronged” anti-corruption strategy)  
 



57 

 

 

 
ภาพที่ 2- 4 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตตามแนวคิดของธนาคารโลก 

ที่มา: World Bank (2000) 
 

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย 5 เสาหลัก ไดแ้ก่ 
นโยบายเศรษฐกิจและการจัดการ  ( Economic policy and management)  ซึ่ งการสร้ า ง

ประกอบด้วย การผ่อนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) การลดความซับซ้อนของภาษ ี(Tax simplification) 
เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic stability) ยกเลิกการผูกขาด (De-monopolisation) 
ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในความพยายามนี้ ในการปฏิรูปกฎหมายที่ท าให้กฎง่ายขึ้น และกฎระเบียบก าจัด
อ านาจผูกขาด ลดอ านาจการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือเพ่ิมความโปร่งใส และความรับผิด 
รับชอบ (accountability) ของกระบวนการ และหน่วยงานสาธารณะก็จะช่วยลดการทุจริตได้เช่นกัน 

การปฏิรูประบบราชการ (Administrative and Civil service reform) การปฏิรูปการบริหารและ
การบริการราชการเป็นเสาหลักที่ส าคัญ ประการที่สองของยุทธศาสตร์ โดยโครงสร้างของรัฐบาล  
และนโยบายเกี่ยวกับจ่ายค่าตอบแทน และการมีคุณธรรม (Pay and meritocracy) จ่ายเงิน และการจ้างงาน
จ าเป็นต้องให้แรงจูงใจในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในส่วนของข้าราชการพลเรือน  
ซึ่งเป็นประเด็นถัดมา เป็นการกระจายอ านาจ (Decentralisation) การกระจายอ านาจของรัฐบาลจะท าให้
รัฐบาลได้ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น และเพ่ือให้อ านาจประชาชน ปัจจุบันเป็นองค์ประกอบหลัก 
ของวาระการปฏิรูปการปกครองในประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศ แน่นอนว่าการกระจายอ านาจ  
ในตัวมันเองนั้นไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถเสมอไป จ าเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
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ในการออกแบบโปรแกรมการกระจายอ านาจ เพ่ือให้แน่ใจว่าความรับผิดรับชอบของรัฐบาล ได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 

การปฏิรูปกฎหมาย – กระบวนการยุติธรรม (Legal-judicial reform) ได้แก่ กรอบกฎหมาย (Legal 
framework) ความเป็นอิสระของตุลาการ (Judicial independence) และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ตุลาการ (Judicial strengthening) ซึ่งการปรับปรุงการท างานของระบบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
เป็นเสาหลักที่สามของกลยุทธ์แบบทวีคูณ เนื่องจากสถาบันกฎหมายที่ท างานได้ดี มีความส าคัญต่อการบังคับ
ใช้หลักนิติธรรมและการให้ 

กา รควบคุ มท า งก า ร เ งิ น  (Financial controls) ประกอบด้ ว ย  กา รบัญชี  ( Accounting)  
การตรวจสอบ (Audit) และผู้จัดหา (Procurement) การปรับปรุงค่าใช้จ่ายสาธารณะ และการก าหนดอายุ
ทางการเงินในรัฐบาลเป็นเสาหลักที่สี่ เพ่ิมรายได้อย่างมีประสิทธิภาพรับผิดชอบและโปร่งใส กระบวนการ
งบประมาณ การบัญชีการจัดการรายจ่าย และการตรวจสอบเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับก ารก ากับดูแล 
ที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้องค์การแห่งความริเริ่มสากลว่าด้วยเรื่องความโปร่งใสทางการคลัง (Global 
Initiative for Fiscal Transparency-GIFT) ได้น าเสนอหลักการขั้นสูงของความโปร่งใสทางการคลัง ซึ่งได้ 
การรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกเพ่ิมความพยายาม 
ในการพัฒนาความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชนและความรับผิดชอบในนโยบายการคลัง โดยน าเสนอ
หลั กการขั้ นสู งของความโปร่ ง ใสทางการคลั ง  ( High-Level Principles on Fiscal Transparency) 
ประกอบด้วย 1) ประชาชนมีสิทธิในการค้นหาและรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ของรัฐ โดยกฎหมายควรบัญญัติรับรองการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะโดยไม่เลือกปฏิบัติ หากมีข้อยกเว้น  
ควรมีเท่าที่จ าเป็น 2) รัฐบาลควรเผยแพร่วัตถุประสงค์ของนโยบายการคลังโดยรวมที่ชัดเจนและสามารถวัดผล
ได้ ควรจัดท ารายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ และหากการด าเนินการมีความแตกต่างจากแผนที่วางไว้
ควรอธิบายเหตุผล 3) ควรมีการน าเสนอข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน
และคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการคลัง ผลการด าเนินงานและความเสี่ยง
ทางการคลัง สินทรัพย์ และหนี้สินภาครัฐ โดยน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ 4) รัฐบาลควรประกาศ 
ให้สาธารณะทราบถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ทางการคลัง โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลลัพธ์และผลกระทบ 
ที่เกิดต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่คาดการณ์ไว้โดยเปรียบเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง 5) การด าเนิน
ธุรกรรมทางทางการเงินทั้งหมดของภาครัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 6) รัฐบาลควรก าหนดกรอบวัตถุประสงค์
ของการรายงานความโปร่งใสและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และควรเปิดเผยความสัมพันธ์ทางการเงิน  
ของภาครัฐกับเอกชน โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนชัดเจน 7) ควรก าหนดบทบาทและ 
ความรับผิดชอบในการเพ่ิมรายได้ การก่อหนี้ การใช้ทรัพยากรการลงทุน และการบริหารจัดการทรัพยากร
สาธารณะอย่างชัดเจนในกฎหมาย 8) การขึ้นอัตราภาษีและการก าหนดงบประมาณรายจ่ายควรผ่าน 
การพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติเสมอ และฝ่ายนิติบัญญัติควรรับหน้าที่และอ านาจ ทรัพยากรและข้อมูล
ที่เพียงพอต่อการท าหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 9) สถาบันการตรวจสอบขั้นสูง ต้องมีความเป็นอิสระ
จากรัฐบาล มีหน้าที่และอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล และมีทรัพยากรที่เพียงพอในการท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้
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เงินแผ่นดินและรายงานให้ประชาชนทราบ และ 10) ประชาชนควรได้รับสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วม
โดยตรงในการอภิปรายสาธารณะในการออกแบบนโยบายการคลัง และการน านโยบายไปปฏิบัติ  (พัชรวรรณ 
นุชประยูร, 2563) 

การก ากับดูแลสาธารณะ (Public oversight) ประการสุดท้ายนี้ เป็นการเสริมสร้างการก ากับดูแล
สาธารณะ และกลไกความรับผิดชอบภายนอกอ่ืน ๆ (รวมถึงการก ากับดูแลระหว่างสาขาของภาครัฐ)  
และการเพ่ิมความพร้อมของข้อมูลส าหรับการตรวจสอบผลการด าเนินงานของรัฐบาล เป็นเสาหลักที่ห้า 
ของยุทธ์ศาสตร์การใช้อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใหม่ และสร้างสรรค์เพ่ือสรุปข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้จ่ายสาธารณะ และการเยียวยาการตัดสินของศาล กิจกรรมด้านกฎระเบียบและข้อมูลเกี่ยวกับ
การให้บริการยังสามารถช่วยส่งเสริมการตรวจสอบภายนอก และปรับปรุงความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ 
กล่าวได้ว่า เสายุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย การก ากับดูแลของรัฐสภา (Parliamentary) ภาคประชาสังคม 
(Civil society) สื่อ (Media) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นว่าจากการศึกษาขององค์กร TI พบว่า ยิ่งมีการทุจริตเกิดขึ้นมาก
เท่าใด ก็ยิ่งก่อให้เกิดวิกฤติทางประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะในประเทศที่โน้มเอียงไปในแนวทาง 
ของการมีผู้น าเผด็จการหรือประชานิยม จากการศึกษาการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในบางประเทศ พบว่า 
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นส าคัญ รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลการทุจริต
ในองค์กร ซึ่งสะท้อนผ่านกฎหมายส าคัญหลายฉบับ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้มีองค์กรที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ แยกเป็นองค์กรต่างหากจากอัยการที่ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป 
กล่าวคือ “อัยการพิเศษ” (Special State Prosecutor) ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ของอัยการ  
ในการด าเนินการสอบสวน และฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมืองทั้งหลายที่มีพฤติกรรม หรือกระท า
การทุจริต ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการได้รับ  
การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังจากรัฐบาล และภาคประชาชนมีการบังคับใช้กฎหมาย  
เพ่ือต่อต้านการทุจริตในทุกระดับชั้นอย่างจริงจังประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาและได้รับการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรมเป็นอย่างดี มีการส่งเสริมจิตสาธารณะของข้าราชการ และสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม  
และวัฒนธรรมที่ต่อต้านการทุจริต มีมาตรการ Whistleblowers และให้ความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศ 
กับหน่วยงานของประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

ในขณะที่ปัจจัยที่ท าให้ ICAC ฮ่องกงประสบความส าเร็จ มาจากการยับยั้งการป้องกันและการให้
การศึกษา มีการบังคับใช้กฎหมาย เน้นการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของ  Operations Department  
โดยใช้ทรัพยากรในหน่วยงานถึง 70 % เพราะมีความเชื่อว่า การให้การศึกษาเพียงอย่างเดียวจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ มีบุคลากรมืออาชีพ เนื่องจากการแก้ปัญหาการทุจริต จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถ  
และ 4) มีกลยุทธ์การยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ในการศึกษาโอกาสการเกิดการทุจริตนั้นมาจากการใช้อ านาจผูกขาด ใช้ดุลพินิจมาก 
แต่การทุจริตจะลดลงเมื่อมีความรับผิดชอบและความโปร่งใส ในขณะที่ธนาคารโลกได้ก าหนดกลยุทธ์  
ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือการต่อต้านการทุจริตโดยก าหนด 5 เสาหลัก ได้แก่ 1) นโยบายเศรษฐกิจ 
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และการจัดการซึ่งการสร้างประกอบด้วย การผ่อนคลายกฎระเบียบ การลดความซับซ้อนของภาษี เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจมหภาค ยกเลิกการผูกขาด 2) การปฏิรูประบบราชการ 3) การปฏิรูปกฎหมาย – กระบวนการ
ยุติธรรม ได้แก่ กรอบกฎหมายความเป็นอิสระของตุลาการ (Judicial independence) และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งตุลาการ (Judicial strengthening) 4) การควบคุมทางการเงิน ประกอบด้วย การบัญชี  
การตรวจสอบ และผู้จัดหา การปรับปรุงค่าใช้จ่ายสาธารณะ และการก าหนดอายุทางการเงินในรัฐบาล  
และ 5) การก ากับดูแลสาธารณะ (Public oversight) ประการสุดท้ายนี้ เป็นการเสริมสร้างการก ากับดูแล
สาธารณะ และกลไกความรับผิดชอบภายนอกอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การก ากับดูแลของรัฐสภา ภาคประชาสังคม 
สื่อ และองค์กรพัฒนาเอกชน  
 
2.4 แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวคิดหนึ่งที่ปัจจุบันมีการน ามาใช้ และอ้างถึงอย่างมาก 
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งวิชาชีพทางด้านการบริหารรัฐกิจ ถือได้ว่าธรรมาภิบาล 
เป็นมิติใหม่ของการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญคือ การเน้นบทบาทของผู้บริหารงาน
ภาครัฐในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูง ตามที่ประชาชนในฐานะผู้รับบริการต้องการสนับสนุน   
ให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดการควบคุม  
ของราชการส่วนกลาง การเรียกร้องความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์การ 
เกณฑ์ในการวัดผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทน การตระหนักเห็นความส าคัญของทรัพยากรบุคคล  
และเทคโนโลยี  ซึ่ งจะช่วยผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย การเปิดกว้าง 
ให้มีการแข่งขัน โดยพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายของงานภาครัฐ ในแบบใดที่ยังควรกระท าโดยส่วนราชการ  
และส่วนใดที่ควรปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด า เนินการ (Commonwealth Association of Public 
Administration and Management, 1994) นักรัฐประศาสนศาสตร์ส่วนหนึ่งมองว่า ธรรมาภิบาลเป็นมิติ
ใหม่ ที่เน้นบทบาทของผู้บริหาร ในการที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล มีการตรวจสอบที่สามารถประเมินได้
อย่างชัดเจน และมีการแข่งขันเพ่ือการจัดการที่ดีขึ้น (Agere, 2000) นอกจากนี้ธรรมาภิบาลมักปรากฎควบคู่
กับแนวคิด และศัพท์วิชาการจ าพวกประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน 
และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ทั้งยังเก่ียวพันกันอย่างใกล้ชิดกับการปฏิรูปภาครัฐอีกด้วย 

2.4.1 ดัชนีธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators - WGI)  
ดัชนีชี้ สภาวะธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators–WGI) เป็นโครงการ 

ที่ด าเนินการศึกษา และวิเคราะห์ธรรมาภิบาล  (Governance) ในภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ของธนาคารโลก (World Bank) โดยได้ให้ นิยามว่า "ธรรมาภิบาล" หมายถึง ลักษณะและวิถีทางในการใช้
อ านาจของภาครัฐเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 
(พ.ศ.2539) ซึ่งด าเนินการศึกษาโดย Daniel Kaufmann, Aart Kraay และ Massimo Mastruzzi ภายใต้
โครงการดังกล่าว มีการส ารวจธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวม 215 ประเทศ โดยท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามหลายหมื่นรายทั่วโลก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญอีกหลาย  
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พันรายในภาครัฐ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนจากแหล่งข้อมูล  33 แหล่ง โดยให้คะแนนตั้งแต่  
0 ถึง 1 ซึ่งค่าคะแนน 0 คือ มีความเป็นธรรมาภิบาลต่ า และค่าคะแนน 1 คือ มีความเป็นธรรมาภิบาลสูง  
โดยได้มีการวัดธรรมาภิบาลของภาครัฐ รวม 6 มิติ ได้แก่ (1) เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
(2) ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และปราศจากการก่อการร้าย  (3) ความมีประสิทธิผลของภาครัฐ 
(4) คุณภาพของกฎระเบียบ (5) หลักนิติธรรม และ (6) การควบคุมการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น  (Voice and Accountability) เป็นการวัด 
ความสามารถของภาครัฐในการให้เสรีภาพแก่ประชาชนในประเทศ ในการเลือกรัฐบาลอย่างอิสระ รวมทั้ง  
การให้เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการรวมกลุ่ม  และการให้เสรีภาพ 
ของสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งในกรณี  ของประเทศไทยมีการให้ 
ค่าคะแนน ด้านเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 

2) ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และปราศจากการก่อการร้าย (Political Stability and Absence 
of Violence/ Terrorism) เป็นการวัดความสามารถของภาครัฐ ในการควบคุมไม่ให้เกิดความไร้ซึ่งเสถียรภาพ
ของรัฐบาล อันเนื่องมาจากวิถีทางแห่งความรุนแรง อีกทั้งยังเป็นการพิจารณาเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้  
ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพ หรือถูกโค่นล้มโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในกรณี 
ของประเทศไทย มีการให้ค่าคะแนนด้านความมีเสถียรภาพทางการเมืองและปราศจากการก่อการร้าย 

3) ความมีประสิทธิผลของภาครัฐ  (Government Effectiveness) เป็นการวัดความสามารถ 
ของภาครัฐในการให้บริการสาธารณะ และความสามารถของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคุณภาพ  
โดยมีการด าเนินงานที่อิสระปราศจากการแทรกแซง และปราศจากแรงกดดันทางการเมืองรวมทั้งคุณภาพ  
การก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จตามท่ีได้วางนโยบายไว้  

4) คุณภาพของกฎระ เบี ยบ  (Regulatory Quality) เป็ นการวั ดความสามารถของภาครั ฐ  
ในการก าหนดนโยบาย และสร้างระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสม  ต่อการยกระดับการพัฒนาของภาคเอกชน 
รวมถึงการบังคับใช้นโยบาย และมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเอ้ือต่อการส่งเสริม  
ให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้  

5) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นการวัดความสามารถของภาครัฐ ในการท าให้ภาคส่วนต่าง ๆ  
มีความเชื่อม่ัน มีความเคารพ และยอมรับปฏิบัติตามกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงมีการสร้างคุณภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมาย คุณภาพของกฎหมายเกี่ยวกับ สิทธิในทรัพย์สิน คุณภาพของกระบวนการยุติธรรม 
และคุณภาพในการควบคุมอาชญากรรม และความรุนแรง โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้ปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขสัญญา ต ารวจ และการอ านวยความยุติธรรม รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาชญากรรม  
และความรุนแรง  

6) การควบคุมการทุจริต (Control of Corruption) เป็นการวัด ความสามารถของภ าครัฐ 
ในการควบคุมไม่ให้ใช้อ านาจของภาครัฐเพ่ือสร้างผลประโยชน์  ให้แก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ทั้งในรูปแบบของการทุจริตประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อย  หรือขนานใหญ่รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐ  
โดยชนชั้นน าทางการเมือง และนักธุรกิจเอกชนที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  
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ดัชนีชี้ สภาวะธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators–WGI) เป็นโครงการ 
ที่ด าเนินการศึกษา และวิเคราะห์ธรรมาภิบาล  (Governance) ในภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ของธนาคารโลก (World Bank) โดยได้ให้ นิยามว่า "ธรรมาภิบาล" หมายถึง ลักษณะและวิถีทางในการใช้
อ านาจของภาครัฐเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยวัดธรรมาภิบาลของภาครัฐ รวม 6 มิติ ดังกล่าว
ข้างต้น ทั้งนี้ธรรมาภิบาลของภาครัฐ 6 มิติข้างต้น ถูกวัดอยู่ในรูปของคะแนน ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน (Standard 
Value) มีค่าอยู่ระหว่าง -2.5 และ 2.5 โดยค่าที่มาก หมายถึง มีธรรมาภิบาลในระดับสูง ในขณะที่ 
น้อย หมายถึง มีธรรมาภิบาลในระดับต่ า  
  การทุจริต การบริหารจัดการภาครัฐที่ไม่มีความซื่อสัตย์ พันธะความรับผิดชอบที่ไม่เพียงพอ  
เป็นตัวขัดขวางความส าเร็จของการให้บริการสาธารณะและธรรมาภิบาล ตัวอย่างจากงานวิจัยของ Mlambo, 
Zubane, ans Mlambo (2019) สะท้อนให้เห็นว่า การเข้ามาเกี่ยวข้องของภาคประชาชนที่ให้ความส าคัญ 
กับปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลในทวีปแอฟริกาสัมพันธ์กับความโปร่งใส ทั้งยังส่งเสริมหลักนิติรัฐ สิทธิมนุษยชน 
การต่อสู่กับการทุจริต ผลการวิจัยของพวกเขายังเปิดเผยว่า การเพ่ิมขึ้นของระดับการมีส่วนร่ วม 
ของภาคประชาชนจะส่งผลกระทบในทางบวกต่อธรรมาภิบาล เฉกเช่นเดียวกับการที่ภาคประชาชน  
ได้แสดงออกเสมือนเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน (Watchdog) เพ่ือรับประกันว่ารัฐบาลของพวกเขาจะบริหารงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิผลและให้บริหารภาครัฐได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

2.4.2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศไทย 
ส านักงาน ก.พ.ร. คือการส่งเสริมให้ระบบราชการไทยน ามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน  

เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546  

ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม และหารือในเบื้องต้นกับประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการ  
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือน ามาประกอบการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีใหม่ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อการจดจ าและการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศไทย โดยได้น าเอาประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมไว้ด้วยกัน
เป็นหมวดหมู่ นอกจากนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 ได้บัญญัติว่า 
ให้รัฐพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินทุกส่วนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ  บ้านเมืองที่ดี และในวรรค
สามที่ว่า “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลัก  ในการก าหนดประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” ซึ่งได้
ก าหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ละประเภทไว้ด้วย  
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
เสนอโดยที่หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG.Framework) มี 4 หลักการส าคัญ ดังนี้ 
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1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย  
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่ างประหยัด  

เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้  ต้องมีการลดขั้นตอน  
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจ  
ที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น  

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์   
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ  
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความ  
คาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยง  
และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
  การตอบสนอง  (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ ให้บริการ 
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึง  
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้ รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย 
ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  

2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย  
  ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษตลอดจน 
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  

เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย  

หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมายกฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  

ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาส
ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย  
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3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย  
หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมายกฎระเบียบ 

ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  

ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาส
ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย  

การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง 
ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรียนรู้ 
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายาม  
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ  

การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจ  
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ  
ได้อย่าง เหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาท และภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วน 
อ่ืน ๆ ในสังคม  

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย คุณธรรม/
จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้ง  ยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

2.5 กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน COSO 
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย   

สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified 
Public Accountants หรือ AICPA) 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditor หรือ IIA) 
สมาคมผู้บริหารการเงิน (The Financial Executives Institute หรือ FEI) 
สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Accounting Association หรือ AAA)  

สมาคมนักบัญชีเพ่ือการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA) ซึ่งเรียกว่า 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้ก าหนดกรอบ
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แนวคิดการควบคุมภายใน (COSO Framework) ที่ปรับปรุงมาจากแนวคิดพ้ืนฐานเดิมของ COSO ปี 1992 
โดยเพ่ิมเติมในส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งเรียกว่า COSO 2013 ส าหรับใช้เป็นแนวทางการควบคุมภายใน 
ขององค์กร และเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน (Tanya Y, 2557) ซึ่งองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ (จิณห์ระพีร์ พุ่มสงวน, 2557) 
ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1: สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  คือ องค์ประกอบการสร้างจิตส านึก 

และบรรยากาศของการควบคุมภายใน ซึ่งเมื่อน าปัจจัยมาพิจารณารวมกันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผล  
ของมาตรการหรือวิธีการควบคุมในองค์กร โดยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความจ าเป็น  
ของระบบการควบคุมภายใน และเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้คนขององค์กร 
เกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบ ซึ่งสภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้  

หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
หลักการที่ 3 – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ 4 – องค์กร พัฒนา รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 

องค์ประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการที่จะท าให้ทราบถึงความเสี่ยง 

ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ดังนั้นองค์กรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงโดยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้  
และลดผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงจะท าให้ทราบถึงปัจจัย  
ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 หลักการ 
ได้แก่  

หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)  คือ  กิ จกรรมที่ สนับสนุนและส่ ง เสริ ม 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และค าสั่งต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากร  
ของหน่วยรับตรวจ 
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องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) คือ กิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และค าสั่งต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจ
ปฏิบัติ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการตอบสนองโดยมีการปฏิบัติตาม ซึ่งกิจกรรมการควบคุม
ประกอบด้วย 3 หลักการ ได้แก่  

หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 

องค์ประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบส าคัญในการควบคุมภายในส าหรับยุคปัจจุบัน  
ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร หากข่าวสารมีความทันสมัยก็จะท าให้องค์กรรับรู้ข้อมูลได้ทันท่วงที ซึ่งถือว่าเป็น
ความได้เปรียบทางธุรกิจ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการบริหารองค์กรได้ดี อย่างไรก็ตามองค์กร 
ควรค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารด้วย ซึ่งสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ได้แก่  

หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่ 14 – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ 15 – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 

ภายใน 
 

องค์ประกอบที่ 5: กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล คือ กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 

และประเมินผลการควบคุมภายในที่วางไว้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า มาตรการ  
และระบบการควบคุมภายในมีประ สิทธิผลและได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกิจกรรม  
การก ากับติดตามและประเมินผลประกอบด้วย 2 หลักการ ได้แก่  

หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา 

และหมาะสม 
 

 ทั้งนี้ องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ ต้องครอบคลุมทั้งองค์กร ดังแสดงในภาพที่ 2-5 
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ภาพที่ 2- 5 ภาพรวมองค์ประกอบ COSO Cube 

ใกล้รุ่ง กระแสสินธุ์ และรุ่งอรุณ กระแสสินธุ์ (2562) ศึกษาการประเมินประสิทธิผลการบริหาร  
ความเสี่ยงแบบ COSO-ERM กรณีศึกษา กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ ส านักงานธุรกิจขนาดย่อมของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ผลการศึกษา พบว่า ธนาคารมีระดับการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ 
ในเกณฑ์ที่ดี และสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบของ COSO-ERM ทั้ง 8 หัวข้อ  
คือ การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุความเสี่ยง 
ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านการควบคุม ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
และการสื่ อสาร และด้านการติดตามผล แสดงให้ เห็นถึ งความสามารถในการพิจารณาสินเชื่อ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้สินเชื่อกับธุรกิจขนาดย่อมไม่ก่อให้เกิดหนี้สูญ และการได้รับส่วนแบ่ง  
ทางการตลาดเพ่ิมขึ้น กระจายอ านาจเพ่ือแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของภาคธุรกิจขนาดย่อม 
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ จะเห็นได้ว่าธนาคารพาณิชย์ไทย  
เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมากที่สุด บทบาทและภารกิจของธนาคาร
พาณิชย์ไทย จึงเป็นบทบาทที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ดังนั้น กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ 
ของธนาคารพาณิชย์ไทย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมที่โปร่งใส 
ซื่อตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และการติดตามผล ตรวจสอบการอนุมัติสินเชื่อแต่ละราย  
ทั้งนี้หากธนาคารพาณิชย์ไทย มีกระบวนพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมโดยยึดถือตามหลักการประเมิน
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง แบบ COSO-ERM อย่างเคร่งครัดแล้ว ถือได้ว่าเป็นกระบวนการพิจารณา
สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมในมิติใหม่ ที่จะท าให้ภาคธุรกิจขนาดย่อมสามารถด ารงอยู่ร่วมกั นได้ทั้งผู้ให้สินเชื่อ 
และผู้ขอสินเชื่อตลอดไป ในขณะที่ พิทยา ภูวะสุวรรณ์ (2552) ศึกษาการประเมินการควบคุมภายในวงจร
รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุคงคลัง ตามแนวคิด COSO: กรณีศึกษา บริษัทเพาเวอร์แพล้นท์ จ ากัด  
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ผลการศึกษาตามองค์ประกอบทั้ง 5 ของ COSO พบว่า 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม มีระดับการควบคุม
ภายในยังไม่ดีพอ ต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้บุคคลเกิดความเข้าใจ และมีจิตส านึกที่ดีในการควบคุมและการ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ 2) การประเมินความเสี่ยง มีระดับการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต้องมีการ
ปรับปรุงในเรื่องการก าหนดนโยบายและขั้นตอนในการจัดซื้อให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเรื่องการก าหนด
วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม และกลยุทธ์ขององค์กร 3) กิจกรรมการควบคุม มีระดับการควบคุม
ภายในที่ยังไม่ดีพอ ต้องมีการปรับปรุง ในเรื่องการทบทวนนโยบาย และระเบียบปฏิบัติงานจากผู้บริหาร
ระดับสูง 4) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร มีระดับการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ ต้องมีการปรับปรุงในเรื่อง
การจัดท าคู่มือการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ 5) การติดตามและประเมินผลไม่มีระดับการควบคุมภายใน
เรื่องของการจัดประชุมสรุปความคืบหน้าของงาน ซึ่งผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผล
มากขึ้น 

มีการน าแนวทางของ COSO มาใช้ในการศึกษาองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น การศึกษา 
ของศิริวรรณ แสงไผ่แก้ว (2550) ศึกษาการประเมินการควบคุมภายในตามแนว COSO ของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาระบบจัดซื้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพแวดล้อม 
การควบคุม มีระดับการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต้องมีการปรับปรุง ในด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
ด้านการก าหนดนโยบาย และวิธีการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจน 2) การประเมินความเสี่ยง มีระดับ  
การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต้องปรับปรุง เนื่องจากผู้บริหารวิเคราะห์ไม่ถูกต้องตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
และการตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ 3) กิจกรรมการควบคุม มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร แต่ยังมี
ข้อบกพร่องอยู่บ้างในเรื่องของการทบทวนนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะ ๆ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารมีระดับการควบคุม
ภายในที่ดีพอสมควร แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างเมื่อมีระบบข้อมูลสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ต้องจัดให้มีการอบรม
เพ่ิมเติมความรู้ให้แก่พนักงาน 5) การติดตามและประเมินผล มีระดับการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ 
ต้องปรับปรุงการสอบถามการปฏิบัติงานตามแผนไม่ต่อเนื่อง และเหมาะสม ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ  
กับการติดตามและประเมินผลมากขึ้น เช่นเดียวกับ ทรงเดช อินทรักษา และคณะ (2560) ศึกษาระบบ  
การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ส าหรับการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า  
ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า การตรวจสอบของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของสหกรณ์ มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี แต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
องค์ประกอบของ COSO อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระบบ
การตรวจสอบที่แนะน า คือ ระบบปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง 
และระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเหมาะสมต่อการด าเนินงานของสหกรณ์และควรมีการปรับปรุง
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์ประกอบของ COSO 

นอกจากนี้ จงกลณีย์ สุริยะวงค์ (2551) ศึกษาแนวทางการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี 
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า การด าเนินการควบคุมภายใน  
ของเทศบาลส่วนใหญ่แนวปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายใน เช่น ด้านการจัดให้มีการป้องกัน
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ทรัพย์สินให้ปลอดภัย และด้านการมอบอ านาจการบังคับบัญชา ด้านการจัดให้มีการอนุมัติ ด้านการควบคุม 
ทางการบัญชี ด้านการควบคุมงบประมาณ ด้านการจัดให้มีอนุกรรมการตรวจสอบ และในเรื่องทั่ว ๆ ไป  
เช่น การจัดให้มีการตั้งศูนย์ข้อมูลซึ่งในด้านการมอบอ านาจการบังคับบัญชา และด้านการจัดให้มีการอนุมัติ  
มีคะแนนต่ าสุด ซึ่งมีความเสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดการทุจริตได้ง่าย ในขณะที่ ฐิติโชค พันศิริพัฒน์ (2558)  
ศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการน าระบบการควบคุมภายในมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษาส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อม 
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม
ประเมินผล เมื่อผ่านการสกัดปัจจัยแล้วเหลือเพียง 3 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านสารสนเทศและการติดตาม
ประเมินผล ปัจจัยด้านกิจกรรมการควบคุมและประเมินความเสี่ยง และปัจจัยด้า นสภาพแวดล้อม 
ของการควบคุม 
 จะเห็นได้ว่า COSO (Committee of Sponsoring Organizations) ได้ออกแบบกรอบการควบคุม
ความเสี่ยงขึ้น เนื่องจากต้องการให้ความหมายการควบคุมภายในที่ชัดเจน  ตรงกันในองค์กรที่มี 
ความหลากหลาย โดยเรียกแบบจ าลองนั้นว่า แบบจ าลอง COSO หรือเรียกสั้น ๆ ว่า COSO ในการพัฒนา
แบบจ าลองของ COSO ต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจความหมายของการควบคุมภายในเสียก่อน การควบคุม
ภายใน (Internal Control) จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จ โดยการลดหรือบรรเทา 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันจะเป็นการขัดขวางการบรรลุผลส าเร็จขององค์กร และเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น 
โดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และทุกคนในองค์กรที่ออกแบบมาเพ่ือเป็นการประกันการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  
ด้านความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ โดย COSO สามารถ
ประยุกต์ใช้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน 
 
2.6 เทคนิคการวิเคราะห์ขอบเขตขนาดความเสียหาย 

ในการวัดขอบเขตขนาดความเสียหาย เมื่อเกิดการทุจริตจากนโยบายหรือโครงการของรัฐนั้น  
ที่ปรึกษาได้ปรับประยุกต์แนวคิดจาก A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment ของ United 
Nations Global Compact (2013) โดยเฉพาะส่วนของการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งและสอดคล้องกับกระบวนการจัดการความเสี่ยงของ COSO ทั้งนี้  ในการวิเคราะห์ขอบเขต 
ขนาดของความเสียหายของนโยบายหรือโครงการของรัฐนั้น จะต้องท าการประเมินความเสี่ยงที่ฝังอยู่ภายใต้
นโยบายหรือโครงการของรัฐนั้น ๆ ที่เรียกว่า "Inherent Risk" ทั้งนี้ ในการประเมินดังกล่าว จะเป็นการ
ประเมินใน 2 มิติ กล่าวคือ  

- การประเมินความน่าจะเป็นที่การทุจริตจะเกิดขึ้น (Probability Assessment) 
- การประเมินขนาดของผลกระทบ (หรือความเสียหาย) หากการทุจริตได้เกิดขึ้นจริง

(Impact Assessment) 
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ในการประเมินทั้งสองมิติดังกล่าว สามารถท าได้ในสองลักษณะกล่าวคือ การประเมินเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Assessment) และการประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Assessment) ดังรายละเอียด ดังนี้ 

2.6.1 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  
เป็นการประเมินโดยมิได้ระบุขนาด (Size) ของทั้งความน่าจะเป็น และขนาดของผลกระทบ เป็นเพียง

การประเมินโดยคร่าว ๆ เช่น การประเมินจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนร่วม หรือผู้มีส่วนได้เสียของนโยบาย  
หรือโครงการนั้น ๆ และผลการประเมินจะออกมาอยู่ในรูปที่เรียกว่า Heat Map หรือผังความร้อน ตัวอย่างเช่น 
กลุ่มผู้ประเมินจะประเมินความน่าจะเป็นที่การทุจริตจะเกิดขึ้นส าหรับโครงการหนึ่ง ๆ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ไม่น่าจะเกิดขึ้น (Remote) เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Possible) และน่าที่จะเกิดขึ้น (Probable) และส่วน 
การประเมินผลกระทบ หากการทุจริตได้เกิดขึ้นจริง ก็แบ่งได้เป็น 3 ระดับเช่นกัน ได้แก่ ผลกระทบที่สูง (High) 
กลาง  (Medium) และต่ า  (Low) เ พ่ือแสดงให้ เห็นชัดเจนยิ่ งขึ้นจึ งได้อาศัยทั้ งคะแนนสมมติและสี 
ในการน าเสนอ ดังนี้ 

ก าหนดให้คะแนนสมมติในช่องต่างๆ ของ Heat Map มาจากผลคูณระหว่าง คะแนนความน่าจะเป็น 
แบ่งเป็นสามระดับ (ตัวเลข 1 ถึง 3 ตามล าดับ) กับ คะแนนระดับของผลกระทบ แบ่งเป็นสามระดับ (1 ถึง 3 
ตามล าดับ) เช่นกัน ดังนั้นจึงได้ผลคูณที่ออกมาอยู่ในช่วงเลข 1 ถึง 9 ตัวเลขผลคูณที่สูงขึ้น แสดงความเสี่ยง  
ที่ฝังอยู่ที่สูงขึ้น (ทั้งในมิติของระดับความน่าจะเป็นและขนาดของผลกระทบ) ทั้งนี้จึงได้แบ่งช่องต่าง  ๆ  
ของ Heat Map ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลคูณขนาดต่ า (สีเขียว-ผลคูณเท่ากับ 1 หรือ 2) กลุ่มผลคูณขนาด
กลาง (สีเหลือง-ผลคูณเท่ากับ 3 และ 4) และกลุ่มผลคูณขนาดสูง (สีแดง-ผลคูณเท่ากับ 6 หรือ 9) ตามล าดับ  
ดังนั้น จึงได้ Heat Map ในลักษณะเช่นนี้ดังภาพที่ 2-6 

 
ภาพที่ 2- 6 Heat Map กรณีการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
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จากภาพข้างต้น สามารถอธิบายสีต่าง ๆ ได้ดังนี้  
 - สีเขียว แสดงพ้ืนที่ของโครงการที่มีความเสี่ยงโดยรวมที่ฝังอยู่ ( Inherent Risk) ต่ า ซึ่งผู้ด าเนิน
โครงการอาจสามารถทิ้งไว้ให้เป็น Residual Risk หรือความเสี่ยงที่คงเหลือไว้ได้ทันที โดยมิต้องด าเนินการ 
ใด ๆ (อาจเป็นเพราะต้นทุนในการด าเนินการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Method) ตั้งแต่การเฝ้าระวัง 
(Monitoring) ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้ความเสี่ยงนั้นลดลงนั้น อาจมีขนาดใหญ่กว่าระดับความเสียหาย  
ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะด าเนินการใด ๆ) 
 - สีเหลือง แสดงพ้ืนที่ของโครงการที่มีความเสี่ยงโดยรวมที่ฝังอยู่ปานกลาง ผู้ด าเนินโครงการอาจต้อง
ท าการเฝ้าระวัง และด าเนินการให้ความเสี่ยงที่ฝังอยู่นี้ลดลง ทั้งในเชิงความน่าจะเป็นและระดับความเสียหาย 
ทั้งนี้ มาตรการลดความเสี่ยงในส่วนนี้เน้นการเฝ้าระวังเป็นส าคัญ 
 - สีแดง แสดงพ้ืนที่ของโครงการที่มีความเสี่ยงโดยรวมที่ฝังอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในองค์รวม  
ทั้งดา้นความน่าจะเป็นและระดับของผลกระทบ ดังนั้นผู้ด าเนินโครงการจะต้องด าเนินการให้ความเสี่ยงที่ฝังอยู่
นี้ลดลง ทั้งในเชิงความน่าจะเป็นและระดับความเสียหาย เพ่ือท าให้ระดับของความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่  
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (นั่นคือ เมื่อจัดท า Heat Map อีกครั้ง หลังการจัดให้มีกระบวนการ 
ลดความเสี่ยง กิจกรรมที่ตกอยู่ในพื้นท่ีสีแดงนี้ จะเลื่อนไปอยู่ที่สีเหลืองหรือสีเขียว)  

2.6.2 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ  
ในการระบุความเสี่ยงในเชิงปริมาณนั้น เป็นการประเมินโดยระบุขนาด (Size) ของทั้งความน่าจะเป็น

และขนาดของผลกระทบที่มีระดับความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าว อาจเป็นการประเมินเอง
จากหน่วยงานที่เฝ้าระวังการทุจริต หรือเป็นการประเมินจากบุคลากรภายนอก เช่น ผู้เชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพ
และนักปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์โดยตรงกับนโยบายหรือโครงการนั้น ๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
จากนโยบายหรือโครงการดังกล่าว อาทิ คู่แข่งขันหลักและรองในการแข่งขันเพ่ือให้ได้ด าเนินโครงการ ผู้จัดหา
สินค้าหรือวัตถุดิบให้โครงการ ผู้ได้รับผลลัพธ์หรือผู้ใช้ผลผลิตของโครงการ เป็นต้น  

ทั้งนี้ ที่มาของการประเมินขนาดของความน่าจะเป็นและขนาดของผลกระทบมีหลากหลาย ได้แก่ 
ประสบการณ์ (จ านวนนับ) ของเหตุการณ์ทุจริตในนโยบายหรือโครงการในลักษณะเดียวกันในอดีต เมื่อเทียบ
กับโครงการทั้งหมด จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แข่งขัน ความสามารถที่ผู้ร่วมแข่งขัน  
จะสามารถเข้าถึงหรือสื่อสารกับกลุ่มผู้คัดเลือกได้ ขนาดของงบประมาณของนโยบายหรือโครงการนั้น ๆ  
ส่วนแบ่งงบประมาณโครงการเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด ก าไรขั้นต้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ค่าเสียโอกาส
ในเชิงธุรกิจหากไม่ได้รับคัดเลือก เป็นต้น และเมื่อได้ท าการประเมินขนาดของความน่าจะเป็นและขนาด  
ของผลกระทบตามแนวทางข้างต้นแล้ว เมื่อผู้ประเมินต้องการจัดท า Heat Map ในเชิงปริมาณ ก็จะสามารถ
จัดท าได้ ดังตัวอย่าง (ชื่อสมมติ โครงการ A) ด้านล่าง  

สมมติให้ มีการสอบถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน และโดยเฉลี่ย ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน  
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับขนาดของความน่าจะเป็นในการที่จะเกิดการทุจริตขึ้น ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ
ของโอกาสที่จะเกิดขึ้น และขนาดของผลกระทบ (หรือความเสียหาย) หากการทุจริตนั้นได้เกิดขึ้นจริง  
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2- 5 ตัวอย่างสรุปผลความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ความน่าจะเป็น (%) 
ขนาดความเสียหาย  

(ต่อร้อยบาท) 

1 40% 10 
2 50% 12 
3 50% 15 
4 60% 15 
5 70% 18 

ค่าเฉลี่ย 54% 14 
SD 11.4% 3.1 

  
 ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น ที่ปรึกษาสามารถน าไปจัดท า Heat Map ในเชิงปริมาณ (พร้อมขนาด 
ความน่าจะเป็นและขนาดความเสียหาย) ของโครงการ A ได้ดังภาพที่ 2-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2- 7 Heat Map กรณีการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ 

 

ดังนั้นจากเกณฑ์และผลเฉลี่ยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาจึงสามารถจัดให้โครงการ A  
อยู่ในต าแหน่งพ้ืนที่สีแดง ดัง Heat Map ข้างต้น เนื่องด้วยขนาดความน่าจะเป็นเฉลี่ยที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ 
อยู่สูงกว่า 50% (คือ 54.0%) และขนาดความเสียหายเฉลี่ยที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในช่วง 11-20 บาท/ 
100 บาทของมูลค่าโครงการ (คือ 14 บาท) ดังนั้น จากกรณีตัวอย่างโครงการ A จึงจัดอยู่ในกลุ่มโครงการ 
ที่มีความเสี่ยงที่ฝังอยู่สูง และจะต้องท าการจัดการให้ความเสี่ยงนี้ลดหรือบรรเทาลง (Risk Mitigation)  
ส่วนถัดไปเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากส่วนนี้ เพ่ือไปประเมินขอบเขตความเสียหายของนโยบายหรือโครงการ
เป้าหมาย 

A

0 to 25% 26 to 50% > 50%
Probability

Impact (per 100Bt)

High: > 20

Medium: 11 to 20

Low: 0 to 10
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2.6.3 การแปลงผลการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเป็นขอบเขตความเสียหาย 
จากผลความเห็นผู้ เชี่ยวชาญข้างต้น ที่ปรึกษาสามารถน ามาค านวณขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่  

ของนโยบายหรือโครงการต่างๆ ที่สนใจ โดยใช้ผลคูณระหว่างการประเมินระดับความน่าจะเป็นที่การทุจริต  
จะเกิดขึ้น และประมาณการขนาดความเสียหาย (ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) และสามารถหาค่าเฉลี่ย  
แสดงได้ดังตาราง และอธิบายโดยละเอียดด้านล่าง 

 
ตารางท่ี 2- 6 ตัวอย่างการค านวณค่าเฉลี่ยความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในโครงการ 

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ความน่าจะเป็น 
(%) 

ขนาดความ
เสียหาย 

(ต่อร้อยบาท) 

ความเสี่ยงที่ฝังอยู่ 
(ต่อร้อยบาท) 

1 40% 10 4 
2 50% 12 6 
3 50% 15 7.5 
4 60% 15 9 
5 70% 18 12.6 
ค่าเฉลี่ย 54% 14 7.82 

SD 11.4% 3.1 3.25 
  

จากตารางข้างต้น สมมติว่ามีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ที่ ปรึกษาขอความเห็นของแต่ละท่าน 
ในสองประเด็นหลักคือ ความน่าจะเป็นที่การทุจริตจะเกิดขึ้นกับโครงการตัวอย่าง แต่ละท่านก็จะให้ความเห็น
ออกมาในเชิงปริมาณ คือระดับความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น (เป็น %) ตามแต่ทัศนะของแต่ละท่าน  
(ซึ่งอาจมีการให้เหตุผลประกอบ และจะได้น ามารวบรวมน าเสนอในรายงานในส่วนการประเมินความเสี่ยง 
ในเชิงคุณภาพ) นอกจากนี้ จากขนาดงบประมาณและขอบเขตของโครงการตัวอย่าง ที่ปรึกษาจะสอบถาม
เพ่ิมเติมในมิติถัดมาว่า หากมีความเสียหายเกิดขึ้น (อันเนื่องจากการทุจริตในโครงการตัวอย่าง)  
มูลค่าความเสียหาย (คิดเป็นร้อยละ หรือต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ) จะมีขนาดความเสียหายเท่าใด 
ดังนั้นที่ปรึกษาจะได้ข้อมูลเชิงปริมาณในมิติที่สองมา และเมื่อน าข้อมูลทั้งสองมิติข้างต้น (ความน่าจะเป็นและ
ขนาดความเสียหายที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน) มาคูณกัน ก็จะได้ขนาดความเสียหาย หรือความเสี่ย งที่ฝังอยู ่
ว่ามีมูลค่าเท่าใด (ต่อ 100 บาท ของมูลค่าโครงการ) และสามารถค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ดังแสดงในตาราง 
 จากนั้น เพ่ือประเมินถึงขอบเขตความเสียหายที่เป็นไปได้ จึงสมมติให้องค์ประกอบทั้ง 2 มิ ติ 
ของความเสี่ยงที่ประเมิน (ท้ังระดับความน่าจะเป็นที่การทุจริตจะเกิดขึ้นและประมาณการขนาดความเสียหาย) 
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เป็นตัวเลขสุ่มมีการกระจายปกติ และมีขนาดของค่าเฉลี่ยและความความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ดังค่าที่ได้  
จากตารางข้างต้น จากนั้นจึงน าไปท าการจ าลอง (Simulation) จ านวน 100,000 รอบ เพ่ือหาขอบเขตสูงสุด 
และต่ าสุดที่เป็นไปได้ของความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งผลการท า Simulation สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2-8 
 

 
ภาพที่ 2- 8 ตัวอย่างผลการ Simulation (เฉพาะ 1,000 กรณีแรก) 

 
 ภาพที่ 2-8 แสดงผลการท า Simulation ขนาดของความเสี่ยงที่ฝังอยู่ โดยท าการ Simulation  
ตัวเลขขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่ โดยสมมติให้เป็นตัวเลขสุ่มที่มีการกระจายปกติ (Normal Distributed 
Random Number) โดยก าหนดให้มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งสองมิติ  (และ SD) ตามทัศนะของผู้เชี่ยวฃาญ  
ดังแสดงในตารางที่ 2-7 กล่าวคือค่าเฉลี่ยของความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับ 54% (SD = 11.4%) และค่าเฉลี่ย
ของขนาดความเสียหาย (ต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ) มีค่า เท่ากับ 14.0 บาท ( SD = 3.1)  
ผลการท า Simulation คือผลคูณของข้อมูลทั้งสองมิติที่ท าการ Simulate ขึ้นมา (ภายใต้ข้อสมมติการกระจาย
ของข้อมูลดังกล่าว) จุด 1 จุดที่แสดงในภาพ แสดงถึงผลการ Simulation 1 กรณี แสดงมูลค่าความเสี่ยง 
ที่ฝังอยู่ที่ท าการจ าลองออกมาได้ และเพ่ือประโยชน์ในการน าเสนอ ภาพข้างต้นได้น าเสนอผลการท า 
Simulation เฉพาะ 1,000 กรณีแรกเท่านั้น (ดังนั้นจึงแสดงออกมาเบื้องต้น 1 ,000 จุด) เพ่ือให้สามารถ
พิจารณาการกระจายของผลการทดสอบได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ผลการ Simulation ตัวอย่าง ทั้ง 100,000 กรณี 
สามารถสรุปแสดงได้โดยแผนภาพ Histogram ดังภาพที ่2-9 
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ภาพที่ 2- 9 Histogram ของผลการ Simulation (100,000 กรณี) 

 
 ภาพที่  2 -9 แสดงการแจกแจงความถี่  (นับจ านวนครั้ ง  จากรวม 100 ,000  กรณี )  มูลค่า 
ขนาดความเสี่ยง (บาทต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ) ที่ท าการ Simulate ได้ จากที่ได้อธิบายข้างต้น 
จ านวนรวม 100,000 กรณี โดยแสดงการแจกแจงความถี่ผลการ Simulation ดังกล่าวเป็นอันตรภาคชั้น 
(Interval)แบ่งอันตรภาคชั้นของขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่ เป็นชั้น ๆ ที่มีความห่างในแต่ชั้นละเท่ากันคือ  
ชั้นละ 2 บาทต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ (กล่าวคือจาก 1 บาท ไป 3 บาท ไป 5 บาท ...) เพ่ือแสดง
ความถี่และโค้งความถี่สะสม ประกอบการพิจารณาค่าเฉลี่ยที่ได้ ทั้งนี้ จากภาพดังกล่าวเห็นได้ว่าอันตรภาคชั้น
ที่มีความถี่สูงสุดอยู่ในช่วง 7-9 บาทต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ ท าให้ได้ข้อสังเกตว่าจากกรณีตัวอย่าง
ขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในโครงการน่าจะอยู่ที่ราว 7-9 บาท และโค้งความถี่สะสม แสดงความถี่สะสม 
ใกล้ 100% ที่ราวช่วง 11 บาท นั่นแสดงว่าเมื่อพิจารณาความน่าจะเป็นประกอบขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่สูงสุด 
น่าจะอยู่ในช่วงไม่เกิน 11 บาทต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ  
 จากผลการท า Simulation ตัวอย่างดังกล่าว ที่ปรึกษาสามารถประเมินขอบเขตความเสียหาย 
ของโครงการตัวอย่างได้ ดังค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของผลการ Simulation ที่ได้ แสดงดังตารางที่ 2-7 
 
ตารางท่ี 2- 7 ตัวอย่างสรุปผลการ Simulation 100,000 รอบเพ่ือประเมินขอบเขตความเสียหาย  
   (ต่อร้อยบาท ของมูลค่าโครงการ) 

Simulation Result 
Max 21.4341  
Min 0.7614  

ค่าเฉลี่ย 7.5645  
SD 2.3272  
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จากกรณีตัวอย่างนี้ ที่ปรึกษาสามารถสรุปได้ว่า จากผลการสอบถามและประมวลความเห็น  
จากผู้ เชี่ยวชาญ และการท า Simulation ของที่ปรึกษาบนฐานการกระจายข้อมูลที่ ได้จากความเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ท าให้ประมาณการขอบเขตความเสียหายของโครงการตัวอย่างนี้ โดยคาดว่ าระดับ
ความเสียหายเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว 7.56 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) และขอบบนหรือมูลค่าสูงสุด  
ของความเสียหายน่าจะไม่เกิน 21.43 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) และขอบล่างหรือมูลค่าต่ าสุด  
ของความเสียหายไม่น่าที่จะต่ ากว่า 0.76 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) ดังนั้นเมื่อทราบขนาด 
หรือมูลค่าของโครงการแล้ว (เช่น หลังจากได้กรอบงบประมาณโครงการหรือหลังการจัดซื้อจัดจ้าง)  
ก็จะสามารถประมาณมูลค่าทางการเงินที่เป็นขอบเขตความเสียหายโดยรวมได้ ซึ่งมูลค่าทางการเงินที่ประเมิน
ได้ดังกล่าว จะท าให้ผู้ด าเนินนโยบายสามารถจัดสรรทรัพยากร (เช่น งบประมาณในการเฝ้าระวัง และก ากับ
ดูแลนโยบายหรือโครงการนั้น ๆ) ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

กล่าวได้ว่าการประเมินความเสี่ยงมีทั้งการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการประเมินโดยมิได้
ระบุขนาดของทั้งความน่าจะเป็น และขนาดของผลกระทบ เป็นเพียงการประเมินโดยคร่าว โดยอาศัย 
การประเมินจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนร่วม หรือผู้มีส่วนได้เสียของนโยบายหรือโครงการนั้น ๆ และผล  
การประเมินจะออกมาอยู่ในรูปที่เรียกว่าผังความร้อน (heat map) ในขณะที่การประเมินความเสี่ยง 
เชิงปริมาณ เป็นการประเมินโดยระบุขนาดของทั้งความน่ าจะเป็นและขนาดของผลกระทบที่มีระดับ 
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวอาจเป็นการประเมินเองจากหน่วยงานที่เฝ้าระวังการทุจริต 
หรือเป็นการประเมินจากบุคลากรภายนอก เช่น ผู้เชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพและนักปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องและมี
ประสบการณ์โดยตรงกับนโยบายหรือโครงการนั้น ๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนโยบายหรือโครงการ  
ผลความเห็นผู้เชี่ยวชาญข้างต้น สามารถน ามาค านวณขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่ของนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ 
ที่สนใจ โดยใช้ผลคูณระหว่างการประเมินระดับความน่าจะเป็นที่การทุจริตจะเกิดขึ้น และประมาณการขนาด
ความเสียหายและสามารถหาค่าเฉลี่ย แสดงได้ดังตาราง และอธิบายโดยละเอียดด้านล่างประเมินถึงขอบเขต
ความเสียหายที่เป็นไปได้ จึงสมมติให้องค์ประกอบทั้ง 2 มิติของความเสี่ยงที่ประเมิน (ท้ังระดับความน่าจะเป็น
ที่การทุจริตจะเกิดขึ้นและประมาณการขนาดความเสียหาย) เป็นตัวเลขสุ่มมีการกระจายปกติ และมีขนาด 
ของค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ดังค่าที่ได้จากตารางข้างต้น จากนั้นจึงน าไปท าการจ าลอง 
(Simulation) จ านวน 100,000 รอบ เพื่อหาขอบเขตสูงสุดและต่ าสุดที่เป็นไปได้ของความเสี่ยง 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายท าให้เกิดองค์ความรู้
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการศึกษา ดังนี้ 
  1. มาตรการการมีส่วนร่วมภาคสังคม (Society participation) ในที่นี้จะใช้ค าว่าภาคสังคม (society) 
(UNODC, 2019; Worldbank, 2000) ซึ่งหมายความรวมภาคประชาสังคม เอกชน สื่อ ภาควิชาการ  
หรืออ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐ เป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อเฝ้าระวัง (surveillance) การก ากับดูแล 
(Monitoring and oversight) กระตุ้นส่งเสริม จัดท าข้อเสนอแนะและร่วมกับภาครัฐในการสร้างแนวปฏิบัติ
และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ก าหนดแนวทางการร่วมด าเนินการ 
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เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพราะจากการศึกษาพบว่า ประเทศที่มีภาคประชาสังคมที่มีบทบาทสูงช่วยป้องกัน 
การทุจริตได้ดี (สุนทร คุณชัยมัง, 2019)  
 2. กระบวนการทางนโยบาย  (Policy process) จากการศึกษาพบว่า  ลักษณะของนโยบาย 
มีส่วนท าให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายได้ตั้งแต่กระบวนการพัฒนานโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ 
1) กระบวนการพัฒนานโยบาย พิจารณาทั้งการพัฒนาและการน านโยบายไปปฏิบัติ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา
ได้แก่ 1.1) ในการพัฒนานโยบายประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารถูกต้องเพียงพอหรือไม่ 1.2) มีความโปร่งใส 
ในการพัฒนาหรือไม่ 1.3) ผู้ได้รับประโยชน์เป็นใคร หรือมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ 1.4) นโยบาย
ดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายหรือไม่ 1.5) นโยบายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของชาติหรือไม่ ในขณะที่การน านโยบายไปปฏิบัติ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า กระบวนการน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เกิดความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบาย โดยประเด็นที่จะต้องพิจารณาได้แก่  
1 ) เป็นนโยบาย 2 ) อ านาจผูกขาด 3 ) การใช้ดุล พินิจ  ยิ่ งมีการใช้ดุล พินิจมากยิ่ งมี โอกาสทุจริต  
(Robert Klitgaard, 1988) 4) ขนาดของโครงการซึ่งขนาดของโครงการยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งมีโอกาสทุจริต 
มากขึ้น (UNODC, 2019) 5) ความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการน านโยบายไปปฏิบัติ  
(UNODC, 2019) 6) การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflicts of interest) เป็นความขัดแย้งระหว่างหน้าที่
สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึงนักการเมืองที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลประโยชน์ส่วนตัว อาจมีอิทธิพลในทิศทางที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
และความรับผิดชอบ 7) การบริหารความเสี่ยงในการบริหารโครงการที่เกิดจากนโยบาย มีแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม่ เพราะการบริหารความเสี่ยงจะช่วยลดความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบาย  

 3. กระบวนทางกฎหมาย (Legal process) จากการทบทวนวรรณกรรม (UNODC,2019; World 
Bank, 2000; ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2557) การทบทวนวรรณกรรมกรณีต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้) 
ประกอบด้วย 1) กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายต้องก าหนดความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการลงโทษ
และอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ในขณะที่สังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
จึงจ าเป็นต้องทบทวนกฎหมายเป็นระยะ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความทันสมัย อ านาจในการบังคับใช้จะต้อง ได้รับ 
การจัดเตรียมไว้อย่างดีจึงจะมีก าลังและความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงกฎหมายในการริบทรัพยากร
และทรัพย์สินทางการเงิน เมื่อบุคคลถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริต รวมทั้งการคุ้มครองพยานหรือแหล่ง  
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุจริต เป็นต้น 2) การบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพการมีกฎหมายที่เข้มงวดไม่สามารถรับประกัน
ได้ว่าจะมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพแม้มีกฎหมายที่เข้มงวด แต่การบังคับใช้ที่หละหลวมการทุจริต  
ยังคงมาก เปรียบได้กับมีแผนการรบที่ดีแต่ก าลังพลไม่ดี ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญ  
และใส่ใจในการจัดตั้งหน่วยงานบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกรณีของไทยมี 2 หน่วยงานงาน คือ ป.ป.ช. และ 
ป.ป.ท. จะต้องมีความอิสระในการด าเนินการ สามารถตรวจสอบบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ในภาครัฐ  
หรือภาคเอกชนได้ ความอิสระจะต้องได้รับการรับรองจากฎหมาย รัฐธรรมนูญ และ 3) การตัดสิน 
อย่างมีประสิทธิผลสิ่งที่ควรพิจารณา ได้แก่ รัฐธรรมนูญรับรองความเป็นอิสระของตุลาการ ความรวดเร็ว  
ในการพิจารณาคดี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การตัดสินใจได้รับการจัดท าเป็นเอกสาร  
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และอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสาธารณชน ทั้งผู้ฟ้องคดีและฝ่ายจ าเลย สามารถอุทธรณ์ค าตัดสินของศาลได้ 
นอกจากนี้ควรพิจารณาหลักนิติรัฐ เนื่องจากการขาดหลักนิติธรรมเป็นตัวแปรส าคัญในระดับรัฐที่น ามาสู่  
การทุจริต ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริตอาจเพ่ิมขึ้นโดยที่ระบบกฎหมายไม่สามารถลงโทษเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ (Dong and Tongler, 2011) มาตรการทางกฎหมายจะครอบคลุมทั้งก่อน  
และหลังด ารงต าแหน่งทางการเมือง เช่น การก าหนดคุณสมบัติของข้าราชการเมือง และนักการเมือง  
และการสกัดก้ันโดยกระบวนการเลือกตั้ง คือ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโดยคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การสร้างบทลงโทษ การทุจริตการเสนอราคา ที่ไม่เป็นธรรม  
และการปราบปรามการฟอกเงิน และก าหนดกลไก และกระบวนการร้องเรียนที่มีวัตถุประสงค์   
คือ สร้างกระบวนการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยประชาชน (ประจักษ์ ก้องกีรติ,2557) การจัดการความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ (Managing conflicts of interest) เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องแก้ไขผ่านข้อก าหนดทางการเงิน 
และการเปิดเผยทรัพย์สิน จรรยาบรรณ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในรายละเอียดในทางปฏิบัติมาตรการ  
ด้านกฎหมาย เช่น เสนอแก้กฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาตั้งแต่ก่อน 
ด ารงต าแหน่ง และหลังการด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยมาตรการทางกฎหมายนี้  จะมีความเกี่ยวข้อง 
กับหน่วยงานตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช. คณะกรรมการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือสภาพัฒนาการเมือง  
เป็นต้น 

4. การควบคุม ก ากับโดยรัฐสภา (Pariamentary oversight) (World Bank, 2000; พัชรวรรณ  
เพชรยูร, 2563) รัฐสภามีบทบาทส าคัญมีการตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายเป็นอย่างยิ่ง  
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบ ถ่วงดุลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยบทนี้จะเก่ียวข้องกับกระบวนการ
นโยบายตั้งแต่การก่อตัวนโยบาย การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ  
และการประเมินนโยบาย บทบาทของรัฐสภาจะมีความเกี่ยวข้องในทางปฏิบัติบนฐานกฎหมาย  
เช่น การก าหนดให้การแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีการลงมติในรายประเด็น เพ่ือใช้กลไกทางรัฐสภา  
ในการตรวจสอบการก าหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร การก าหนดให้การแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีการลงมติ  
ในรายประเด็น เพ่ือใช้กลไกทางรัฐสภาในการตรวจสอบการก าหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร หรือเพ่ิมบทบาท
ของรัฐสภา โดยให้อ านาจแก่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบ หรือลงมติความไว้วางใจต่อนโยบาย  
ที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นช่องว่างของการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายที่ได้
จากการตรวจสอบเอกสาร 

5. การบริหารจัดการภาครัฐ (Public administration) (World Bank,2000; UNODC, 2019 ; 
Tanzi,1998; Kaufman and Wei ; 1999; Goel and Nelson; 2010; พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์ ภักดี โพธิ์สิงห์ 
และสัญญา เคณาภูมิ,2559) การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการลดการทุจริต สิ่งที่ต้อง
พิจารณา ได้แก่ 1) มีการบริหารจัดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การเน้นบทบาทของภาครัฐในฐานะที่เป็น
ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูง มีความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับ การลดการควบคุมของราชการ
ส่วนกลาง การตระหนักเห็นความส าคัญของทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยี การเปิดกว้างให้มีการแข่งขัน 
โดยพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายของงานภาครัฐในแบบใดที่ยังควรกระท าโดยส่วนราชการ และส่วนใดที่ควรปล่อย
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ใ ห้ ภ าค เ อกชน เป็ น ผู้ ด า เ นิ น ก า ร  ( Commonwealth Association of Public Administration and 
Management, 1994) มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลมีจรรยาบรรณ  (code of 
conduct) ซึ่งก าหนดมาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยยึดตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต
ความไม่ต่อเนื่องและความโปร่งใส การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในการบริการสาธารณะ ร่วมกับการทบทวน
กฎเกณฑ์ และกระบวนการบริหาร การบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ (UNODC, 2019) โดยสามารถ
มองเห็น และคาดการณ์ความต้องการของสาธารณชน และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม  
เช่น การน าแพลทฟอร์มอิเล็กทรอนิก (electronic platform) ส าหรับการบริการประชาชนแบบครบวงจร 
(one stop service) ให้มากที่สุดค่าตอบแทนที่เหมาะสม (UNODC,2019) พิจารณาว่าค่าตอบแทน (เงินเดือน 
และเงิน อ่ืน ๆ) มีความเหมาะสมกับค่าครองชีพ และความเป็นข้าราชการหรือไม่ เพราะจากการศึกษาพบว่า 
มีส่วนท าให้เกิดการทุจริตในบางประเทศ (Tanzi, 1998) รวมทั้งระบบรางวัล และสิ่งจูงใจ (Systems of 
rewards and incentives)  ระบบที่ ให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ เหมาะสม และลงโทษพฤติกรรมที่ ถือ 
เป็นการกระท าทุจริตในภาครัฐ (UNODC,2019) นอกจากนี้ควรค านึงการเข้าถึง (Accessibility) ซึ่งหมายถึง
ความสามารถของทุกองค์กรเอกชนในการเข้าถึงโอกาสในการท าสัญญากับรัฐบาล โดยจ าเป็นต้องเปิดโอกาส 
ให้มีการเข้าถึงอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมการแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง การหมุนเวียนงาน  
การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และการฝึกอบรมข้าราชการ ยังเป็นปัจจัยส าคัญในการปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (UNODC, 2019) นอกจากนี้ยังค านึงถึง หลักการตรวจสอบและก ากับดูแล (Monitoring and 
oversight) 
  6. การเปิดเผยข้อมูล และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (Open government and e-government) 
(UNODC,2019) คณะผู้วิจัยได้น าปัจจัยด้านนี้แยกออกจากการบริหารจัดการภาครัฐ เนื่องจากเป็นปัจจัย 
ที่มีความส าคัญ และเป็นประเด็นปัญหาอย่างมากของภาครัฐ แม้จะมีกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 10 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการทุจริตก าหนดให้รัฐต้องใช้กระบวนการ
ส าหรับการรายงานสาธารณะ และการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐโดยเปิดเผย ท าให้หลายประเทศได้จัดตั้งบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ICT) ในการเชื่อมต่อกับหน้าที่ และขั้นตอน
ของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
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บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
3.1 วิธีวิทยาการวิจัย 

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยครั้ งนี้  คือ การมุ่ งหารูปแบบการเฝ้าระวังและการป้องกัน  
การทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย โดยงานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  ( mixed methods)  
โดยให้ความส าคัญกับเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการวิจัย
เอกสาร (documentary research) และการวิจัยสนาม (field study)  
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีหลายวัตถุประสงค์และแต่ละวัตถุประสงค์ใช้วิธีการวิจัยที่ต่างกัน  
จึงน าเสนอวิธีการวิจัยตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 
 
3.2 วิธีการวิจัยเพื่อวิเคราะห์  

สถานการณ์นโยบาย มาตรการ หรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการแทรกแซง 
การท างานของระบบเศรษฐกิจสังคมภาคต่าง ๆ ของรัฐบาล ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษารูปแบบ 
การทุจริตและกระบวนการทุจริต ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  2 และการศึกษากรณีต่างประเทศจ านวน 3 ประเทศ  
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  

มีรายละเอียดดังนี้ 
3.2.1 การวิจัยเอกสาร (documentary research)  

 การวิจัยเอกสารนี้ส าหรับการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์นโยบาย 
มาตรการ หรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ในการพัฒนาและการแทรกแซงการท างานของระบบเศรษฐกิจสังคม
ภาคต่าง ๆ ของรัฐบาล  
 3.2.1.1) เอกสารส าหรับการวิเคราะห์ 

เอกสารที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นเอกสารสาธารณะ (public document) โดยเป็นเอกสาร 
ที่เขียนและตีพิมพ์เผยแพร่โดยหน่วยงานสาธารณะ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพ่ือน าเสนอข้อมูล นโยบาย 
แนวทางหรือข้อความรู้ต่าง ๆ เอกสารที่ใช้จะเป็นเอกสารทุติยภูมิ (secondary documents) ได้แก่  
  1) เอกสารวิเคราะห์นโยบาย และรูปแบบและกระบวนการทุจริต ได้แก่ เอกสารนโยบาย มาตรการ 
หรื อ โ คร งการของรั ฐบาล ในสมั ย รั ฐบาลปั จ จุ บั นและรั ฐบาลผ่ านมา  โ ดยย้ อนกลั บ ไป  10 ปี   
(สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) รวมทั้งเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายในรูปพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง รายงานประจ าปี ค าพิพากษา หรือเอกสารที่แสดงค่าสถิติต่าง ๆ ที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้ 
บทความ บทวิเคราะห์ บทความวิจัย รายงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการทุจริตจากการด าเนินนโยบาย
มาตรการ หรือโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนเอกสารโครงการตามแผนงานโครงการและเป้าหมาย 
ของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ประกาศในเว็บไซต์ของสภาพัฒน์และได้รับอนุมัติแล้ว 



81 

 

 

 2) เอกสารกรณีศึกษา 3 ประเทศ ประกอบด้วย เอกสารวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเกาหลีใต้  
ซึ่งได้จากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทั้ง offline และ online 

3.2.1.2) เกณฑ์ในการเลือกเอกสาร 
  ข้อมูลในการวิจัยเอกสารทั้งหมดย่อมได้มาจากการศึกษาจากสื่อเอกสารในลักษณะต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ในการวิจัย ซึ่งเกณฑ์ที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 1) ความจริง (authenticity) โดยใช้เป็นเอกสารต้นฉบับมากที่สุด 2) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ 
(credibility) คัดเลือกเอกสารด้วยการพิจารณาว่าเอกสารนั้นจะต้องไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาด บิดเบือนหรือ
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 3) การเป็นตัวแทน (representativeness) ในการคัดเลือกเอกสาร ผู้วิจัย
จ าเป็นต้องพิจารณาด้วยว่า เอกสารดังกล่าวมีความเป็นตัวแทนหรือไม่ ในที่นี้ การเป็นตัวแทนมีหลายระดับ 
ระดับแรก หมายถึง การที่เอกสารนั้นสามารถใช้แทนหรือเป็นแบบฉบับที่แทนเอกสารประเภทเดียวกันได้
หรือไม่ และระดับที่สองคือ ข้อมูลในเอกสารที่จะน ามาวิเคราะห์นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ เป็นตัวแทน 
ของประชากรได้ และ 4) ความหมาย (meaning) การคัดเลือกเอกสารที่มีความชัดเจน และสามารถท่ีจะเข้าใจ
ได้ง่าย ผู้วิจัยจะต้องตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น ด้วยการพิจารณาข้อมูลคร่าวๆ ว่า เอกสารที่น ามาพิจารณา
นั้น มีข้อมูลใดที่เป็นนัยส าคัญหรือจะสร้างความหมายให้กับการวิจัยที่เป็นนัยที่ซ่อนแฝงอยู่  การตีความนัย
ค่อนข้างจะท าได้ยาก เพราะต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ตีความ 
 3.2.1.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ งานวิจัย
และงานเขียนต่าง ๆ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ค าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง  ความเห็น 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความหรือ
ข่าวสารในวารสาร หรือหนังสือพิมพ์รวมตลอดถึงการค้นคว้าทางระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต   
   (2) เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการหรือโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมาและรัฐบาลปัจจุบัน  
เพ่ือก าหนดเป็นกรณีศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
   (3) เอกสารกฎหมาย กฎระเบียบ ค าพิพากษาศาล ค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ  ความเห็น 
ของหน่วยงานด้านกฎหมาย ตลอดจนงานเขียนต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยการทุจริต ลักษณะและรูปแบบ  
การทุจริต เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและรูปแบบการทุจริต และมาตรการหรือเครื่องมือในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบาย  

 (4) รวบรวมเอกสาร งานวิจัย บทความที่เก่ียวข้องกับการเลือกกรณีศึกษาในต่างประเทศ  
3.2.1.4) การวิเคราะห์เอกสาร 

 ท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยน าข้อมูลจากเอกสาร ที่ได้ด าเนินการเลือก
เอกสารตามข้อ (1) และ (2) มาก าหนดหัวข้อที่จะท าการวิเคราะห์ ตามเนื้อหาที่ปรากฏประกอบด้วยขั้นตอน 
1) วางเค้าโครงของข้อมูล โดยการท ารายชื่อหรือข้อความที่จะถูกน ามาวิเคราะห์ แล้วแบ่งไว้เป็นประเภท  
(Categories) 2) ค านึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดล้อมประกอบของข้อมูลเอกสารที่น ามาวิเคราะห์ 
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เช่น ใครเป็นผู้เขียน เขียนให้ใครอ่าน ช่วงเวลาที่เขียนเป็นอย่างไรเพ่ือให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรยายคุณลักษณะเฉพาะของเนื้อหา โดยไม่โยงไปสู่ลักษณะของเอกสาร ผู้ส่งสารและผู้รับ 
และ 3) การวิเคราะห์เนื้อหาจะท าตามเนื้อหาที่ปรากฏ (Manifest Content) ในเอกสารมากกว่ากระท า 
กับเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ (Latent Content) โดยจะไม่ตีความค าหรือข้อความเหล่านั้น การตีความจะท าเฉพาะ 
ตอนที่สรุปเท่านั้น  
 ส าหรับเอกสารส าคัญที่จะน ามาสู่การวิเคราะห์สถานการณ์นโยบาย มาตรการ หรือโครงการ  
ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการแทรกแซงการท างานของระบบเศรษฐกิจสังคมภาคต่าง ๆ ของรัฐบาล  
ในที่นี้ คณะผู้วิจัยเลือกศึกษาภายใต้กรอบนโยบาย มาตรการและโครงการต่าง  ๆ ที่อยู่ภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.  2563 
โดยอยู่ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีกรอบวงเงิน 390,000 ล้านบาท (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ, 2564) 

โดยปรากฎในเอกสารผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563a) 
โดยประกอบด้วย 4 แผนงานดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3- 1 โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จ าแนกรายแผนงาน  

แผนงาน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

3.1 แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก/พลิกฟ้ืนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

13 29,451 21.1 

3.2 แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน/
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

210 15,703 11.3 

3.3 แผนงานกระตุ้นอุปโภค บริโภค และกระตุ้น 
การท่องเที่ยว/ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
ภาคครัวเรือนและเอกชน 

9 94,254 67.6 

3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - - - 
รวม 232 401,408 100.00 

* แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่มีการน าเสนอโครงการ 
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อย่างไรก็ดี นโยบาย มาตรการ และโครงการต่าง ๆ ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 390 ,000 ล้านบาท ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีข้ างต้น ยังอยู่ในระหว่าง 
การอัพเดทข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยปรากฎจ านวนเพียง 219 โครงการ 
ในเว็บไซต์ Thai Monitoring and Evaluation ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564) 
 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการภายใต้แผนงานดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลโดยน ามาจัดกลุ่มจ าแนกตาม (1) มาตรการ (2) ผู้รับผิดชอบ (3) กระทรวง (4) ประเภทหน่วยงาน  
(5) งบประมาณ (6) พ้ืนที่ด าเนินการ (7) กลุ่มเป้าหมายหลัก และ (8) แผนงาน โดยปรากฏตัวอย่าง  
การรวบรวมข้อมูลดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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8
4
 

ตารางท่ี 3- 2 ตัวอย่างการน าเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 

ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

1 มาตรการเพ่ือกระตุ้นการ
บริโภคและการลงทุน

ภายในประเทศ 

โครงการ "เราเที่ยว
ด้วยกัน" 

การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

กระทรวง 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 

ราชการ
ส่วนกลาง 

20,000,000,000 ทั่วประเทศ/
ส่วนกลาง 

ผู้ประกอบการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

แผนงาน 
3.3 

2 มาตรการเพ่ือกระตุ้นการ
บริโภคและการลงทุน

ภายในประเทศ 

โครงการ "ก าลังใจ" การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

กระทรวง 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 

ราชการ
ส่วนกลาง 

2,400,000,000 ทั่วประเทศ/
ส่วนกลาง 

ผู้ประกอบการ
ด้านการ

ท่องเที่ยว/อสม. 

แผนงาน 
3.3 

3 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจในชุมชน

ท้องถิ่น 

โครงการ 1 ต าบล 
1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 

ราชการ
ส่วนกลาง 

9,805,707,480 ทั่วประเทศ/
ส่วนกลาง 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

ที่มา: Thai Monitoring and Evaluation ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564) 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดพิจารณาในภาคผนวก ก 
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3.3 การวิจัยสนามส าหรับการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 กล่าวคือเพื่อเป็นการได้ให้ข้อม ลเบื้องต้นส าหรับ
วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงต่อการทุจริตของการด าเนินนโยบาย มาตรการ หรือโครงการนั้น ๆ 
และวัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตความเสียหาย  

3.3.1 การวิจัยสนาม 
1) ผู้ให้ข้อมูล           

 ผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัย คือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้  
ความเข้าใจในปัญหาการทุจริต และด้านนโยบายสาธารณะ  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการทุจริต 
ด้านนโยบาย หรือการทุจริตการด าเนินงานตามมาตรการหรือโครงการของรัฐ การได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จะใช้วิธีเลือกตัวอย่างโดยการเลือกแบบ snowball technique ให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 3-5 คน ข้อมูลที่ได้
จะอยู่เป็นฐานส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือวิเคราะห์ขนาดความเสียหายและขอบเขตความเสียหาย 
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประมาณขอบเขตและความเสียหายจ านวน 1-3 คน กรณีศึกษา 
โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากบุคคลมีผลงานวิชาการ บริหาร หรือปฏิบัติงาน 
ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นที่ยอมรับ  ในการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ขอบเขตความเสียหาย  
สามารถเก็บรวบรวมได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส ารวจและการประเมินตนเอง  
การจัดเวิร์คช็อบและการระดมสมอง รวมทั้งการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( The Golbal 
Compact,2013) เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาในระดับประเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีการติดตามและศึกษาการทุจริตเชิงนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง จะท าให้
สามารถมองทั้งภาพเชิงกว้างและเชิงลึกได้ดี โดยเฉพาะในประเด็นที่ข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนอย่างการทุจริต  
ดังจะเห็นไดว้่า กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงในหลายระเบียบวิธีวิจัย อย่างเช่น เทคนิคเดลไฟ (delphi 
techniquce) หรือ EFR (Ethnographic Future Research) จึงใช้ผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเพ่ือฉายภาพ
ความเป็นไปได้ในสถานการณ์อนาคตหรือที่ยังขาดความชัดเจน ในขณะที่การวิเคราะห์ขอบเขตความเสียหาย
ผู้วิจัยอาศัยความน่าจะเป็น โดยความน่าจะเป็นสามารถหาได้จากข้อเท็จจริงที่ผ่านมา  (objective 
probability) แล้วน ามาหาความน่าจะเป็น เพ่ือท านายโอกาสที่จะเกิดหรือปริมาณที่เป็นไปได้ในเรื่องเดียวกัน 
และความน่ าจะ เป็ นอาศั ยผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ใน เ รื่ อ งนั้ น  ๆ  (subjective probabilty)  
ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่จะสามารถคาดการณ์โอกาสที่เป็นไปได้ในเรื่องนั้น ๆ ได้เช่นกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2545; Render, Stair and Hanna, 2012) แต่เนื่องจากการประเมินความเสียหายจากการทุจริตในโครงการ 
ที่ก าลังด าเนินการอยู่ และยังไม่ได้ตัดสินในชั้นศาลเหมือนหลาย ๆ คดี ที่ผ่านมาท าให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นไป 
ได้ยาก นักวิจัยจึงใช้ความน่าจะเป็นโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญดังได้กล่าวไปแล้ว 
 2) เครื่องมือวิจัย 
 ผู้วิจัยพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ในการเกิดการทุจริตโดยพิจารณา 
จากมิติของโอกาสหรือความน่าจะเป็น (probability) และมิติผลกระทบ (impact) หรือขนาดความเสียหาย  
พร้อมเหตุผลหรือสาเหตุในการเกิดการทุจริต ที่จะเกิดการทุจริตในการด าเนินในระดับมาตรการหรือ  
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ตามแผนงานโครงการ และเป้าหมายของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ต่อเศรษฐกิจสังคมหากเกิดการทุจริตขึ้น
ที่ครอบคลุม 4 แผนงาน งบประมาณ 400,000 ล้านบาท  
 3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเสียหาย ท าการวิเคราะห์ทั้งความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  
และความเสี่ยงเชิงปริมาณ  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ จะวิเคราะห์โดย Heat Map มาจากผลคูณระหว่างคะแนน
ความน่าจะเป็น แบ่งเป็นสามระดับ (ตัวเลข 1 ถึง 3 ตามล าดับ) กับคะแนนระดับของผลกระทบ แบ่งเป็นสาม
ระดับ (1 ถึง 3 ตามล าดับ) เช่นกัน ดังนั้น จึงได้ผลคูณที่ออกมาอยู่ในช่วงเลข 1 ถึง 9 ตัวเลขผลคูณที่สูงขึ้น 
แสดงความเสี่ยงที่ฝังอยู่ที่สูงขึ้น (ทั้งในมิติของระดับความน่าจะเป็นและขนาดของผลกระทบ) ทั้งนี้จึงได้ 
แบ่งช่องต่างๆ ของ Heat Map ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลคูณขนาดต่ า (สีเขียว-ผลคูณเท่ากับ 1 หรือ  
2) กลุ่มผลคูณขนาดกลาง (สีเหลือง-ผลคูณเท่ากับ 3 และ 4) และกลุ่มผลคูณขนาดสูง (สีแดง-ผลคูณเท่ากับ  
6 หรือ 9) ตามล าดับ  
 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพจะเป็นตัวเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพ่ือเป็น
กรณีศึกษาเพ่ือน าไปวิเคราะห์ขอบเขตความเสียหาย คณะผู้วิจัยใช้ค่าผลคูณขนาดสูงสุดจ านวนสองโครงการ
แรกท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ เพ่ือหาขนาดความเสียหายโดยน าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ความเสี่ยงน ามาคิดค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(S.E.) เพ่ือประมาณความเสียหาย และประมาณขนาดความเสียหายโดยการท าการจ าลอง (Simulation) 
ข้อมูลจ านวน 100,000 รอบ เพ่ือประมาณขอบเขตความเสียหาย โดยพิจารณาจากค่าต่ าสุด (min) ค่าสูงสุด 
(max)  และค่ า เฉลี่ ย  และหาขนาดความ เสี ยหายที่ ซ่ อนอยู่  ( inherent risks)  โดย ได้ จ ากผลคูณ 
ของความน่าจะเป็นและขนาดความเสียหาย หลังจากนั้นจึงหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ของความเสี่ยงที่ฝังอยู่ เพ่ือน าไปท าการจ าลอง (simulation) ข้อมูลจ านวน 100,000 รอบ เพ่ือประมาณการ
ขอบเขตความเสียหายที่จากความเสี่ยงในการทุจริต โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้โปรแกรม R 
ในการจ าลองและวิเคราะห์ข้อมูล (รายละอียดแนวทางการวิเคราะห์ดังได้ทบทวนไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.6.3 
การแปลงผลการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเป็นขอบเขตความเสียหาย) 
  ในสถานการณ์ที่ เราไม่สามารถหาข้อมูลที่ เป็นข้อเท็จจริงได้แน่นอน การอาศัยผู้ เชี่ยวชาญ  
เป็นผู้คาดการณ์โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
เพ่ือการตัดสินใจ ความน่าเชื่อถือจึงขึ้นอยู่กับผู้ เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกัน  
การหาขอบเขตความเสียหายสามารถจ าลองข้อมูล (simulation) โดยใช้พารามิเตอร์ (parameter) ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสร้างชุดข้อมูลอย่างสุ่ม ข้อดีของการจ าลองข้อมูล 
ที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องนั้น ๆ โดยพ้ืนฐานมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
จะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นย าและมีความเชื่อถือสูง (Lindeman,2018) การจ าลองยังใช้ขั้นตอน 
การทดสอบและการปรับแบบจ าลอง ที่ปรับปรุงความแม่นย าในการท านายและปรับปรุงความเข้าใจ 



87 

 

 

ในเหตุและผลซึ่งในเว็บไซต์ MINITAB (2020) ควรสร้างชุดข้อมูลจ าลองประมาณ 100,000 ชุด เพ่ือสร้าง
ตัวเลขสุ่มที่มีการกระจายปกติ (Normal Distributed Random Number) แล้วน าไปหาขนาดความเสียหาย  
และขอบเขตความเสียหาย โดยแนวทางการจ าลองข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ความเสี่ยงถูกน าไปใช้ในหลากหลาย
สาขาวิชา (Crump, Navarro, & Suzuki,2019;Emond & West,2004;Galway,2004) และมีซอฟท์แวร์
ส าหรับการจ าลองเครื่องมือ เพ่ือทดสอบตัวแบบทางสถิติ หรือเศรษฐมิติจ านวนมาก เช่น R,Risk simulation, 
Python เป็นต้น  
 
3.4 วิธีวิจัยส าหรับวิเคราะห์ร ปแบบการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริต ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4  

ใช้วิธีการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
3.4.1 การวิจัยสนาม (field study) 

 ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) เพ่ือให้ทราบแนวคิด มุมมองเกี่ยวกับ 
การทุจริตในการด าเนินนโยบาย มาตรการ หรือโครงการจากแต่ละภาคส่วนเพ่ือน าไปก าหนดรูปแบบ  
การเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตการด าเนินนโยบาย มาตรการ หรือโครงการ โดยประกอบด้วย 2 กลุ่ม  
1) กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่  
ตัวคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตัวคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งหน่วยงานเกี่ยวกับการติดตามการใช้งบประมาณ ได้แก่ ตัวแทน
ผู้บริหารและคณะกรรมการสภาพัฒนาและเศรษฐกิจ จ านวนในการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับความอ่ิมตัวของข้อมูล 
จ านวนรวมไม่เกิน 8 คน หรือจนกว่าข้อมูลอิ่มตัว 

 ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น (brain storming) โดยกระบวนการสัมมนา
อ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurship) เพ่ือระดมความคิดเห็น 
 ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาการทุจริต และ
ด้านนโยบายสาธารณะ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการทุจริตด้านนโยบาย หรือการทุจริตการด าเนินงาน
ตามมมาตรการหรือโครงการของรัฐ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการทุจริตเชิงนโยบายจ านวน 3-5 คน 
ได้มาโดยการเลือกตามวัตถุประสงค์ (purposive sampling)  
 เครือ่งมือวิจัย 
 เครื่องมือจะเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความเหมาะสม ความป็นไปได้ 
และข้อเสนอแนะ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content validity) เพ่ือให้ได้ประเด็นส าคัญ
ส าหรับการปรับปรุงรูปร่างแบบการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริต 

 ขั้นตอนที่ 3 สัมมนาเชิงการวิจัย จะน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาขอความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากตัวแทนจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  
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ภาคประชาสังคม/ประชาชน โดยใช้กระบวนการวิจัยทั้งปริมาณและการวิจัยคุณภาพ (การวิจัยสนาม)  
ไปพร้อมกันเพื่อตอบวัตถุประสงค์เดียวกัน ดังนี้ 

1) การวิจัยสนาม 
จัดสัมมนาน าเสนอผลการศึกษาร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการวิพากษ์งานวิจัย

ศึกษาวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอแนะ ที่ได้จากงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์และ
สามารถน า ผล ง านวิ จั ย ไป ใช้ โ ดยการสั มมนาด้ วย เทคนิ ค  NGT++ (nominal group technique)  
ซึ่งเป็นกระบวนการระดมสมองจากทุกคน (nominal brainstorming) เพ่ือระดมความคิดเห็น โดยทีมวิจัย
น าเสนอรูปแบบ วิธีการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตการด าเนินนโยบาย มาตรการ หรือโครงการ  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ ได้จากการสังเคราะห์ เอกสาร การสัมภาษณ์ และกรณีศึกษาต่างประเทศ  
เสนอต่อหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวิพากษ์ วิจารณ์ พร้อมให้ความเห็นเชิงเสนอแนะ  
 ผู้ให้ข้อมูล  
 โดยผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 30 คน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มย่อย เพ่ือน าไปปรับปรุง
รูปแบบต่อไป 
 การวิจัยนี้มีหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยง
ของขั้นตอนการวิจัย สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3-1 
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ภาพที่ 3- 1 แสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนการวิจัยและผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอน 

และสามารถแสดงรายละเอียดในขั้นตอนการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 3-3
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ตารางท่ี 3- 3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการด าเนินงาน วิธีวิจัยและผลที่ได้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์นโยบาย 
มาตรการ หรือโครงการ
ที่ด าเนินการอยู่ในการ
พัฒนา 
และการแทรกแซงการ
ท างานของระบบ
เศรษฐกิจสังคม 
ภาคต่าง ๆ  
ของรัฐบาล 

1. ศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์การด าเนิน
นโยบาย และมาตรการ 
ที่พัฒนาและแทรกแซง
การท างานของระบบ
เศรษฐกิจในกรณีศึกษา 

1. แบบการวิจัย 
การวิจัย เชิ งคุณภาพโดยการวิจัย
เ อกสาร  documentary research) 
และการวิจัยสนาม (field study) โดย
กา รสั มภ าษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ( in-depth 
interview) 
2. ตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล 
2.1 เอกสารเกี่ยวนโยบาย มาตรการ
หรือโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมาและ
รั ฐบาลปัจจุบัน  เ พ่ือก าหนด เป็น
กรณีศึกษา คณะผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา 1) งบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติ 2) เป็นนโยบาย/แผนงาน/  
โครงการที่ ได้ รั บอนุมัติ แล้ ว  3) มี
ผ ล ก ร ะท บ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ร ะบบ
เศ รษฐกิ จ จ า ก เ งื่ อ น ไ ข ดั ง ก ล่ า ว
คณะผู้ วิจัยพิจารณาจากแผนงาน 
โครงการและเป้าหมายของการฟ้ืนฟู

1. สถานการณ์การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและเป้าหมาย 
ของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การน านโยบาย แผนงาน โครงการ 
และเป้าหมายของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ไปปฏิบัติการติดตาม 
ตรวจสอบ การใช้งบประมาณ  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากแนวทาง
การบริหารเศรษฐกิจในช่วงต่อไป  
ที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ในการควบคุม เยียวยา ฟ้ืนฟู และ
ย ก ร ะ ดั บ  แ ล ะ ก า ห น ด จุ ด เ น้ น 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส 
ในบริบทใหม่ เพ่ือสร้างการเติบโต
อย่ า งมี คุณภาพทั่ ว ถึ ง และยั่ ง ยื น 
รัฐบาลจึงได้ออก พ.ร.ก. ให้อ านาจ
กระทรวง การคลังกู้ เงินเ พ่ือแก้ ไข
ปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน1 ล้าน
ล้านบาท โดยหนึ่งในแผนงานที่ระบุใน 
พ.ร.ก.ฉบับนี้ คือแผนงานที่ 3 กรอบ
วง เ งิ น ฟ้ืน ฟู เศรษฐกิ จและสั ง คม 
400,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการอัดฉีด
เ ม็ ด เ งิ น โ ด ย ภ า ค รั ฐ เ ข้ า สู่ ร ะบบ
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

เศรษฐกิจ ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อน
เริ่มปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
ในเดือนตุลาคม 2563 และเพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องจากมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาประชาชนในขั้นต้น ที่จะสิ้นสุด
ลงในเดือนมิถุนายนนี้ จึงก าหนดได้ 
เป็ นกรอบนโยบายและขอบเขต
แผนงาน/โครงการเ พ่ือการ ฟ้ืน ฟู
เศรษฐกิจและสังคม โดยการใช้จ่าย
เ งิ น กู้ ฯ  400,000 ล้ า น บ า ท
ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย ได้แก่ 
แ ผ น ง า น  3.1 พลิ ก ฟ้ื น กิ จ ก ร ร ม 
ทางเศรษฐกิจ  แผนงาน 3.2 ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน แผนงาน 
3.3 ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
ภาคครัวเรือนและเอกชนและแผนงาน 
3.4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน สื่อมวลชนที่มีประสบการณ์ 
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ก า รทุ จ ริ ต 
เชิ งนโยบายและการด า เนิ น ง าน
โครงการภาครัฐ จ านวน 5-8 คน หรือ
จนกว่าข้อมูล อ่ิมตัว  (รายชื่ อตาม
รายละเอียดภาคผนวก ข) 
3. เครื่องมือ 
3.1 แบบบันทึกข้อมูล 
3.2 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง 
(in-depth interview form) 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
นโยบาย มาตรการ หรือ
โครงการที่ด าเนินการ
อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ
วิ เคราะห์ โอกาสและ
ความเสี่ยงต่อการทุจริต

1. ศึกษาวิเคราะห์โอกาส
และความเสี่ ยงต่อการ
ทุ จ ริ ต จ ากการด า เ นิ น
นโยบาย มาตรการหรือ
โครงการ รวมถึงความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

1. การวิจัยคุณภาพ 
 ใช้หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดย
หาความน่าจะเป็นและขอบเขตความ
เสียหายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลที่ได้
จะถูกน าไปใช้ เป็นฐานส าหรับการ
จ า ล อ งข้ อมู ล  ( simulation)  เ พ่ื อ

1. โอกาสและความเสี่ยงตามแผนงาน โครงการและเป้าหมายของการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด 
ความเสี่ยง ช่องทาง และโอกาสในการทุจริต 
2. ขอบเขตความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในการด าเนิน งาน 
ตามแผนงาน โครงการและเป้าหมายของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

ของการด าเนินนโยบาย 
มาตรการ หรือโครงการ
นั้น ๆ รวมถึงรูปแบบ
และกระบวนการทุจริต
ทั้งหมด 

 
 

ประมาณการขอบเขตความเสียหาย
และขนาดความเสียหายที่ซ่อนอยู่  
(inherent risks) รายละเอียด ดังนี้ 
1) ผู้ให้ข้อมูล  
1.1) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งประกอบด้วย
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ค ว าม เข้ า ใ จ ในปัญหาการทุ จ ริ ต 
และด้านนโยบายสาธารณะ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านการทุจริต 
ด้านนโยบาย หรือการทุจริตการ
ด าเนินงานตามมาตรการหรือโครงการ
ข อ ง รั ฐ  ห รื อ ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 
ในการบริหารก ากับและติ ดตาม 
การด า เนิ น โครงการของรั ฐบาล 
ในระดับนโยบายการได้มาซึ่ งผู้ ให้
ข้อมูลหลักจะใช้วิธีเลือกตัวอย่างโดย
การเลือกแบบ snowball technique 
ให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 3-5 คน  

โดยเฉพาะวิธีคิดราคากลางเพ่ือทราบปัญหาเชิงโครงสร้างจุดอ่อนและ 
จุดแข็งแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละโครงการ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

1.2) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
เ พ่ือประมาณขอบเขตและความ
เสียหายจ านวน 1-3 คน หรือมีผลงาน
ด้ านการต่อต้ านป้องกันและการ
ตรวจสอบการทุจริตภาครัฐกรณีศึกษา 
โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling)  
( ร ายชื่ อ ข้ อ  1 . 1  และ  1 . 2  ต าม
รายละเอียดภาคผนวก ค) 
2) เครื่องมือวิจัย 
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง  ( risk 
assessment) ในการเกิดการทุจริต
โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสหรือ
ความน่าจะเป็น (probability) และ
มิติผลกระทบ ( impact) หรือขนาด
ความเสียหาย  
3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1) การวิ เคราะห์ความเสี่ ยง เชิ ง
คุณภาพ จะวิเคราะห์โดย Heat Map 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

มาจากผลคูณระหว่างคะแนนความ
น่าจะเป็น แบ่งเป็นสามระดับ (ตัวเลข 
1 ถึง 3 ตามล าดับ) กับคะแนนระดับ
ของผลกระทบ แบ่งเป็นสามระดับ 
(1 ถึง 3 ตามล าดับ) เช่นกัน ดังนั้น 
จึงได้ผลคูณที่ออกมาอยู่ ในช่วงเลข  
1 ถึง 9 ตัวเลขผลคูณที่สูงขึ้นแสดง 
ความเสี่ยงที่ฝังอยู่ที่สูงขึ้น (ทั้งในมิติ
ของระดับความน่าจะเป็นและขนาด
ของผลกระทบ) ทั้งนี้จึงได้แบ่งช่อง 
ต่าง ๆ ของ Heat Map ออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มผลคูณขนาดต่ า (สีเขียว-
ผลคูณเท่ากับ 1 หรือ 2) กลุ่มผลคูณ
ขนาดกลาง (สีเหลือง-ผลคูณเท่ากับ 3 
และ 4) และกลุ่มผลคูณขนาดสู ง  
(สี แดง -ผลคูณเท่ ากับ  6  หรือ  9 ) 
ตามล าดับ (พิจารณาจากภาพที่ 2-7
ประกอบ) 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

3.2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือหา
ขนาดความเสียหายโดยน าข้อมูลที่ได้
จากการประเมินความเสี่ยงน ามาคิด
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพ่ือประมาณขนาด
ความเสียหาย โดยการท าการจ าลอง 
(simulation) ข้อมูลจ านวน 100,000 
รอบ เ พ่ือประมาณขอบเขตความ
เสียหายโดยค่าเฉลี่ย และขนาดความ
เสียหายที่ซ่อนอยู่  ( inherent risks) 
โดยหาจากผลคูณของความน่าจะเป็น 
ในการเกิดและผลกระทบ หลังจากนั้น
จึงน าไปจ าลองข้อมูล 100,000 รอบ 
(หรื อ  case)  แล้ วหาค่ า เฉลี่ย เ พ่ื อ
ประมาณความเสียหายที่ซ่อนอยู่ 

 2. ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการทุจริตจาก
นโยบาย มาตรการหรือ
โครงการที่ผ่านมา 

1. แบบการวิจัย 
 วิ จั ย เ อ ก ส า ร  ( documentary 
research) และการวิจัยสนาม (field 
study) 

 รูปแบบและกระบวนการทุจริต 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

2. ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 2.1 การวิจัยเอกสาร  
 1) ร วบรวมและศึ กษากฎหมาย 
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ  ค า พิ พ า ก ษ า ศ า ล 
ค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ ความเห็น
ของหน่วยงานด้านกฎหมาย ตลอดจน
งานเขียนต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวคิดว่า
ด้วยการทุจริตลักษณะและรูปแบบ
การทุจริต เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและ
รูปแบบการทุจริต และมาตรการหรือ
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบาย  
 2) เ อ ก ส า ร ค า พิ พ า ก ษ า ศ า ล  
ค าวินิจฉัยขององค์กรตรวจสอบต่าง ๆ 
ความเห็นของหน่วยงานด้านกฎหมาย 
รวมทั้งบทความและข่าวสารต่าง  ๆ 
เกี่ ยวกับกรณีศึกษาตามงานวิ จั ย  
ซึ่ ง เป็นกรณีศึกษาของการทุจ ริ ต 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

เชิงนโยบายและกรณีที่อาจน าไปสู่ 
การทุจริตเชิงนโยบาย  
2.2 การวิจัยสนาม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เป็นกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ งาน 
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต หรือก ากับ
การใช้งบประมาณ ได้แก่ ตัวแทน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ห่ ง ช า ติ  ตั ว แ ท น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ตัวแทนผู้ตรวจ 
การแผ่นดิน ตัวแทนจากส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ตัวแทนผู้บริหาร 
และคณะกรรมการสภาพัฒนาและ
เศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
เ ชิ ง ลึ ก  ( in-depth interview)  ใ น
ประเด็น โอกาสและความเสี่ยงต่อ 
การทุจริตของการด าเนินนโยบาย 
มาตรการ หรือโครงการนั้น ๆ รวมถึง
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

รู ปแบบและกระบวนการทุ จ ริ ต 
จ านวน 3-5 คน (ภาคผนวก ง) 
3. เครื่องมือวิจัย 
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง 
(unstructured interview form) 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ เ นื้ อ ห า  ( content 
analysis) โดยใช้โปรแกรม Atlas.ti 

 3. ศึกษากรณีต่างประเทศ
เกี่ ย วกับการ เฝ้ า ร ะวั ง 
และการป้องกันการทุจริต
จากการด าเนินนโยบาย 
มาตรการ หรือโครงการ 
รวมถึงรูปแบบการด าเนิน 
ง า น ที่ มี ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
ส าหรับนโยบาย มาตรการ  
หรือโครงการ  
 

1. แบบการวิจัย 
 วิจัยเอกสาร (documentary research) 

โดยการวิจัยเชิ งกรณีศึกษา  (Case 
Study Research Method) แบบวิ ธี
กรณีศึกษาเพ่ือค้นหา (exploratory 
case study) 
2. ตัวอย่าง 

 ตัวอย่างต่างประเทศที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
ได้มาโดยการเจาะจง (purposive 
sampling) โดยศึกษาและวิเคราะห์

1. รูปแบบการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตจากการด าเนินนโยบาย 
มาตรการ หรือโครงการ 
2. รูปแบบการด าเนินงานที่มีธรรมาภิบาลส าหรับนโยบาย มาตรการหรือ
โครงการในต่างประเทศ  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

ประเทศที่ได้รับการยอมรับศักยภาพ
ในการป้องกันการทุจริตโดยพิจารณา
จ า ก ค่ า  CPI ( Corruption 
Perception Index)ขนาดประชากร 
ทวีปหรือภูมิภาคของประเทศจากค่า 
CPI 2019เมื่อพิจารณา 5 อันดับแรก 
โดยกระจายประเทศให้ครอบคลุมทวีป 
ต่าง ๆ ซึ่งผลการพิจารณา CPI 2019 
พบว่า ประเทศเดนมาร์ก (87 คะแนน) 
นิวซีแลนด์ (87 คะแนน) ฟินแลนด์  
( 86 ค ะ แ น น )  สิ ง ค โ ป ร์  ส วี เ ด น  
(85 คะแนน) และสวิสเซอร์แลนด์  
(85 คะแนน) คณะผู้วิจัยเลือก ประเทศ
เดนมาร์ก (อันดับ 1) ซึ่งเป็นประเทศ
จากทวีปยุ โรป ประเทศสิ งคโปร์  
(อันดับ 4) จากทวีปเอเชียและในกลุ่ม
อาเซียน เกาหลีใต้ (อันดับ 39) ซึ่งเป็น
ประเทศอยู่ในทวีปเอเชีย มีประชากร
ที่ต่างกับไทยไม่มาก (เกาหลีใต้ 51.4 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

ล้านคน ประเทศไทย 69.4 ล้านคน)  
มีอันดับที่สูงกว่าไทย (เกาหลีอันดับ 
39 ไทยอันดับ 101) เ พ่ือให้ เห็นถึง
บริบทที่ต่างกัน แต่มีระบบการป้องกัน
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
3. เครื่องมือวิจัย 

 แบบบันทึกข้อมูลโดยปรับมาจากแบบ
บันทึกสนาม (field note) โดยบันทึก
ในประเด็นส าคัญเพ่ือน าไปสู่การตอบ
ค าถามวิจัย 

4. 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
น าเสนอในลักษณะการศึกษาเปรียบ 
เ ที ย บ  ( comparative education) 
ระหว่างประเทศในประเด็นเดียวกัน 
เพ่ือให้เห็นความเหมือนและความต่าง 
ครอบคลุมประเด็นที่ตามกรอบแนวคิด 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

ไ ด้ แ ก่  น โ ย บ า ย เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ 
การจัดการ (Economic policy and 
management) การปรับปรุงระบบ
ราชการ (Administrative and Civil 
service) ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย
กระบวนการยุติธรรม (Legal judicial) 
การควบคุมทางการเงิน (Financial 
controls) การก ากับดูแลสาธารณะ 
(Public oversight) วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม Atlas.ti 

3. เพ่ือศึกษาขอบเขต 
และขนาดของความ
เ สี ย ห า ย  โ ด ย ก า ร
ประมาณกา รขนาด
ค ว า ม เ สี ย ห า ย อั น
เนื่องมาจากนโยบาย
มาตรการ หรือโครงการ
ที่ด าเนินการอยู่ที่เลือก
เป็นกรณีศึกษา 

1. วิเคราะห์ขนาดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

1. แบบวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
2.1 ผู้ ท ร งคุณวุฒิ จ า นวน  3-5 คน  
โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) (รายชื่อตามภาคผนวก จ) 
โดยเป็นผู้ที่ มีผลงานด้านการทุจริต 
ในการด าเนินโครงการภาครัฐ หรือ
เกี่ยวกับการด า เนินงานโครงการ

ขอบเขตและขนาดของความเสียหาย โดยการประมาณการขนาดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากนโยบาย มาตรการ หรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ 
ที่เลือกเป็นกรณีศึกษา 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

กรณีศึ กษา  หรื อมีประสบการณ์ 
การบริหารจัดการโครงการภาครัฐ 
ด้านการเกษตร  
2.2 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐ ศาสตร์
หรือ เพ่ือประมาณขอบเขตและความ
เสียหายจ านวน 1-3 คน กรณีศึกษา 
โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) (รายชื่อรายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ) 
3. เครื่องมือวิจัย 
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง  ( risk 
assessment) ในการเกิดการทุจริต
โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสหรือ
ความน่าจะเป็น (probability) และ
มิติผลกระทบ ( impact) หรือขนาด
ความเสียหาย  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
หาค่า เฉลี่ ย  (mean)  ค่ า เบี่ ยง เบน
ม า ต ร ฐ า น  (S.D.) แ ล ะ ค่ า ค ว า ม
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เพ่ือ
ประมาณขอบเขตความเสี ยหาย  
โดยการท าการจ าลอง (Simulation) 
ข้ อ มู ล จ า น ว น  1 0 0 ,0 0 0  ร อ บ  
เพ่ือประมาณขอบเขตความเสียหาย 
โดยพิจารณาจากค่าต่ าสุด  (min) 
ค่าสูงสุด (max) และค่าเฉลี่ย และหา
ข น า ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ที่ ซ่ อ น อ ยู่  
(inherent risk) โดยได้จากผลคูณของ
ความน่ าจะ เป็ นและขนาดความ
เสียหาย หลังจากนั้นจึงหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
เสี่ยงที่ฝังอยู่เพ่ือน าไปท าการจ าลอง 
(simulation) ข้อมูลจ านวน 100,000 
รอบ เพ่ือประมาณการขอบเขตความ
เสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงในการ
ทุจริตที่ฝังอยู ่

4. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า แ ล ะ
เสนอแนะรูปแบบการ

1. สังเคราะห์และน าเสนอ
รูปแบบ วิธีการเฝ้าระวัง

1. แบบวิจัย ร่างรูปแบบวิธีการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตการด าเนินนโยบาย 
มาตรการ หรือโครงการ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

ด า เ นิ น ง า น ที่ มี 
ธรรมาภิบาลส าหรับ
นโยบาย มาตรการ หรือ
โครงการที่ศึกษาพร้อม
ออกแบบแนวทางใน
ก า ร ป้ อ ง กั น ห รื อ ล ด
ช่องทางในการทุจริตทั้ง
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นั ก ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ที่
เกี่ยวข้อง 

และการป้องกันการทุจริต
ก า ร ด า เ นิ น น โ ย บ า ย 
มาตรการ หรือ โครงการ 
เ พ่ื อน า ม า ใ ช้ ใ น บ ริ บ ท 
ของสังคมไทย 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ เกี่ยวข้องที่ครอบคลุม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 
research) แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 
ขั้นตอนย่อย ได้แก่  
1) การสังเคราะห์และน าเสนอรูปแบบ 
วิธีการเฝ้าระวังและการป้องกันการ
ทุจริตการด าเนินนโยบาย มาตรการ 
หรือโครงการเพ่ือน ามาใช้ในบริบท
ของสังคมไทย 
2) น าเสนอผลการสัง เคราะห์และ
น า เ ส น อผ ล  โ ด ย ใ ช้ ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการสัมมนา
อ้ า ง อิ ง ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ( connois 
seurship)  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือระดมความคิดเห็น 
โดยทีมวิจัยน าเสนอรูปแบบ วิธีการเฝ้า
ระวั งและการป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต 
การด าเนินนโยบาย มาตรการ หรือ
โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้
จ ากการสั ง เคราะห์ เ อกสารการ
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

สัมภาษณ์ และกรณีศึกษาต่างประเทศ 
เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือวิพากษ์  
วิ จ า ร ณ์  พ ร้ อ ม ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น 
เชิงเสนอแนะ 
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3-5 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling)โดยเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรอบรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต  มีผลงานหรือเคยผ่ านการ
ด าเนินงาน หรือเป็นคณะกรรมการ
ด้ า นก า รป้ อ ง กั น ก า รทุ จ ริ ตห รื อ
เกี่ยวข้อง หรือเป็นนักวิชาการที่มี
ผลงานด้านการป้องกันการทุจริตหรือ
เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 
(รายชื่อรายละเอียดตามภาคผนวก ฉ) 
3. เครื่องมือวิจัย 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-
structure interview form) 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
ครอบคลุมประเด็นนโยบายเศรษฐกิจ
และการจัดการ (Economic policy 
and management)  การปรับปรุ ง
ระบบราชการ (Adminis trative and 
Civil service) การปรับปรุงกฎหมาย 
–  กระบวนการยุ ติ ธ ร รม (Legal-
judicial) การควบคุมทางการเงิน 
(Financial controls) การก ากับดูแล
สาธารณะ (Public oversight) 

 3. จัดสัมมนาน าเสนอผล
การศึกษาร่างรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้
เกิดการวิพากษ์งานวิจัย 
เ พ่ื อป ร ะ โ ยชน์ ใ น ก า ร
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ จั ด ท า
ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ าก
งานวิจัยให้มีความสมบูรณ์

1. แบบวิจัย 
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ใช้กระบวน การสัมมนา
ด้ ว ย เ ท ค นิ ค  NGT++ (nominal 
group technique) ซึ่งเป็นกระบวน 
การระดมสมองจากทุกคน (nominal 
brainstorming)  เ พ่ื อ ร ะด ม ค ว า ม
คิดเห็น จ านวน 1 ครั้ง โดยทีมวิจัย

1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2. - จัดท าข้อเสนอแนะต่อส านักงาน ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนเฝ้าระวังและการ

ป้องกันการทุจริตการด าเนินนโยบาย มาตรการ หรือโครงการ เพ่ือน ามาใช้
ในบริบทของสังคมไทย 

3. - จัดท าคู่มือ การเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตการด าเนินนโยบาย 
มาตรการ หรือโครงการ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

และสามารถน าผลงาน 
วิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
โดยมีหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  
ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม/ประชาชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง  

น าเสนอรูปแบบวิธีการเฝ้าระวังและ
การป้องกันการทุจริตการด าเนิน
นโยบาย มาตรการ หรือโครงการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้จาการสังเคราะห์ 
เอกสารการสัมภาษณ์ และกรณีศึกษา
ต่างประเทศ เสนอต่อหน่วยงาน
ราชการส่ วนกลา ง  ส่ วนภู มิ ภ าค  
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม/ประชาชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวิพากษ์ 
วิ จ า รณ์  พ ร้ อม ให้ ค ว าม เห็ น เ ชิ ง
เสนอแนะ  
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/กลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส า คั ญ ตั ว แ ท น 
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
ภ าค เอกชน  ภาคประชาสั ง คม /
ป ร ะ ช า ช น  ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย แ ล ะ
ผู้ เกี่ ยวข้อง กระจายจากทุ กภาค 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ขอบเขตการด าเนินงาน/

ขั้นตอน 
วิธีการวิจัย ผลที่ได้ 

ทั่วประเทศ ได้มาโดยการเลือกแบบ
เ จ า ะ จ ง  ( purposive sampling) 
จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 30 คน 
(รายชื่อรายละเอียดตามภาค ผนวก ช) 
3. เครื่องมือวิจัย 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-
structured interview) 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์ เนื้อหา (content) โดยใช้
โปรแกรม Atlas.ti  
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บทท่ี 4 
นโยบาย มาตรการ และโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมา และรัฐบาลป จจุบัน 

 
ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอนโยบาย มาตรการ และโครงการที่ส าคัญของรัฐบาลที่ผ่านมา  

และรัฐบาลปัจจุบัน โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ช่วงเวลา 
1. ยุคสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ. 2554-2557) 
2. ยุคสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2562) 
3. ยุคสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน) 
4. นโยบาย มาตรการและโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
โดยสามารถล าดับผลการด าเนินงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
4.1 ยุคสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  พ.ศ. 2554-2557   

การบริหารประเทศของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นยุคที่ประเทศไทยต้องประสบกับปัจจัย
เสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ ค่อนข้างมากทั้งจากวิกฤติภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเกิด
เหตุการณ์อุทกภัยในปลายปี 2554 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจยุโรปในช่วงกลางปี 2555  

คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2554 ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารประเทศไว้ 2 ส่วน คือ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไปทีด่ าเนินการ
ในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาล ในที่นี้ จะน าเสนอเฉพาะโครงการส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในยุคนั้น โดยสามารถ
แบ่งเป็นด้านที่ส าคัญ 5 ด้าน ดังนี้ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) 

ด้านที่ 1 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย  
รัฐบาลได้สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการ

ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ในส่วนของการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคลที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง ยอดรวม  
ผู้ได้รับการเยียวยาตั้งแต่ปี 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 มีจ านวน 2,451 ราย คิดเป็นเงิน 1,921 ล้านบาท  

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดให้มีเวที “พูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวที” เพ่ือสร้างเวทีเสวนา 
ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของสังคม และหาข้อเสนอที่สร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้ง และการหาทางออกให้แก่ประเทศไทย  

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเศรษฐกิจ 
 1. โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร เพ่ือยกระดับราคาสินค้าเกษตร โดยการด าเนินโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 มีเกษตรกรได้ประโยชน์กว่า 1 ล้านราย จ านวนเงินที่จ่าย ให้เกษตรกร 218,196 
ล้านบาท และโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี  2555/56 มีเกษตรกรได้ประโยชน์กว่า 3 ล้านราย  
จ านวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกรประมาณ 327,673 ล้านบาท ราคาข้าวเฉลี่ย 4,000 บาทต่อตัน  
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  อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการจ าน าข้าวของรัฐบาล  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เคยมีข้อเสนอแนะเพ่ือแสดงถึงความกังวลที่มีต่อนโยบายจ าน าข้าว อันจะส่งผล
ต่อความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบาย การรักษาวินัยทางการคลังและความยุ่งยาก 
ไม่โปร่งใสอ่ืน ๆ ในทางปฏิบัติ นอกจากการมีหนังสือแนะน าและข้อท้วงติงของ ป.ป.ช. 2 ฉบับ ดังกล่าวแล้ว  
ยังปรากฏการร้องเรียนอีกจ านวนมาก ตลอดการด าเนินการโครงการจ าน าข้าว โดยเฉพาะประเด็นการระบาย
ข้าวค้างเก่าของปีการผลิต 2554/2555 และการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) อาทิ การยื่นร้องเรียน ป.ป.ช. 
3 ครั้งในปี พ.ศ. 2555 ให้ตรวจสอบโครงการจ าน าข้าว โดยพรรคการเมืองใหม่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยฝ่ายค้านในสภา ประเด็นทุจริตโครงการรับจ าน าข้าว 
โดยเฉพาะการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ในปี พ.ศ. 2556 นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ยื่น ป.ป.ช.  
อีกครั้งให้ตรวจสอบการระบายข้าวที่รับจ าน าไว้ในปีการผลิต 2554/2555 ต่อคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.  
จึงได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานส่งเรื่องให้อัยการพิจารณาส่งฟ้องศาล ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของคดีจ าน าข้าว  
ในกระบวนการยุติธรรม โดยเกี่ยวข้องกับ 2 กรณี ได้แก่ กรณีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G)  
และกรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจ าน าข้าว 

2. โครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือดูแลราคาสินค้าที่ตกต่ า ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพราคา
ยางพารา โดยสนับสนุนเงินกู้ จ านวน 45,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 การแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม
น้ ามันตกต่ า โดยรับซื้อผลปาล์ม 272,178 ตัน ยกระดับราคาให้สูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 3.90-4.40 บาท  
 3. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 46,700 ราย 
พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 872,440 ไร่ คิดเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 113 ล้านบาท  
  4. โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุต่อเนื่อง โดยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุได้ประโยชน์ทั้งสิ้น 7,309,525 
คน ใช้งบประมาณ 58,114.33 ล้านบาท  

5. ปรับค่าแรงขั้นต่ าเป็น 300 บาทต่อวัน ใน 70 จังหวัดที่เหลือ ซึ่งเพ่ิมจาก 7 จังหวัดน าร่อง โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 การปรับค่าตอบแทนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีของข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่รัฐเป็น 15,000 บาท ตามแผนให้มีการปรับฐานเงินเดือนจากเดิม 9,140 บาท เป็น 11,680 บาท 
ในปี 2555 เป็น 13,300 บาท ในปี 2556 และเป็น 15,000 บาท ในปี 2557 ตามแผนการปรับปรุงที่ก าหนดไว้ 
 6. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยในปีที่สองของรัฐบาล ได้จัดเก็บร้อยละ 20 ในรอบบัญชีที่เริ่ม 
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีผู้ขอใช้สิทธิ์คืนภาษีบ้านหลังแรก 15,845 ราย 
เป็นจ านวนภาษีที่ขอยกเว้น 556 ล้านบาท และรถยนต์คันแรกมีผู้ได้รับอนุมัติแล้ว 467 ,064 ราย เป็นเงิน 
32,633.29 ล้านบาท 

7. โครงการบัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อเกษตรกร ได้ด าเนินการแจกบัตรสินเชื่อเกษตรกร เปิดใช้งานแล้ว 
4,046,175 ราย และใช้บัตรซื้อปัจจัยการผลิตเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 17,084.66 ล้านบาท 

8. โครงการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้ มีลูกหนี้ที่ได้รับประโยชน์ 
รวม 2,256,220 ราย มูลหนี้กว่า 250,000 ล้านบาท  
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9. มาตรการจัดการเงินเฟ้อและราคาพลังงาน 
(1) ก าหนดราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยังคงมีการก าหนดสินค้า

และบริการควบคุม จ านวน 43 รายการ และเฝ้าติดตาม 225 รายการ  
(2) ช่วยเหลือค่าครองชีพ โดยยังคงจัดให้มีบริการรถเมล์ฟรีและรถไฟฟรีต่อเนื่อง  

ในส่วนของการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนั้น ได้จัดงานธงฟ้า 2 ,097 ครั้ง มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 6.14 ล้านคน คิดเป็นมูลค่า 616 ล้านบาท และการจ าหน่ายสินค้าผ่านร้านถูกใจ 5 ,009 ร้าน  
มีมูลค่าการซื้อสินค้ารวม 1,653.12 ล้านบาท และสามารถลดค่าครองชีพของประชาชนได้ประมาณ  
550 ล้านบาท  

10. ด้านพลังงาน ให้บริการบัตรเครดิตพลังงานก๊าซเอ็นจีวี  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรถยนต์
สาธารณะ มีผู้ ได้ รับประโยชน์จ านวน 73 ,845 ราย แบ่ ง เป็น รถยนต์สาธารณะ 70 ,871 ราย  
และรถจักรยานยนต์สาธารณะ 2 ,974 ราย นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ส่งเสริมการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วย 

11. สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็น 
การด าเนินการต่อเนื่องจากปีที่หนึ่ง มีสมาชิก จ านวน 9,363,889 ราย การเพ่ิมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท รวม 44,730 กองทุน จาก 79,255 กองทุน  

12. สนับสนุนโอกาสในการด าเนินธุรกิจ โดยผ่านการด าเนินงานของกองทุนตั้งตัวได้ ซึ่งได้รับอนุมัติ
งบประมาณปี 2556 จ านวน 5,000 ล้านบาท ให้นักศึกษาขอรับเงินสนับสนุนได้ผ่านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
56 แห่ง 

13.ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบ 
จากปัญหาอุทกภัยและการปรับค่าแรงขั้นต่ า มีการด าเนินโครงการค้ าประกันสินเชื่อในลักษณะแบบกลุ่ม 
(Portfolio Guarantee Scheme: PGS) เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ มาตรการสินเชื่อ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยพิบัติ  

ด้านที่ 3 การสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1. สร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ  

และนอกประเทศ อาทิ ส่งเสริมปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์  กระตุ้นการท่องเที่ยว เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว (Safety Zone) และบริหาร
จัดการพ้ืนที่ทหารเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุน โดยมีการวาง
แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านศุลกากร ในบริเวณพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนส าคัญเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของด่านศุลกากร รองรับการขยายตัว ด้านการค้าและการลงทุนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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3. ฟ้ืนฟูความเชื่ อมั่นโดยการส่ ง เสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสู งกับต่ างประเทศ  
จากการที่ได้ไปเยือนประเทศต่าง ๆ กว่า 21 ประเทศ รวมทั้งการให้การต้อนรับการมาเยือนของผู้น าและบุคคล
ส าคัญจากต่างประเทศรวม 21 ประเทศ  

4. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ โดยการรื้อฟ้ืน
และขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น การผลักดันให้เปิดและยกระดับจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพ
ทางการค้า และคมนาคมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ และมาเลเซีย การมีส่วนร่วมในกรอบอาเซียนและกรอบอนุภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมถึง 
การมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ ในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การป้องกันอุทกภัย การป้องกัน
อาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ด้านที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
1. ปฏิรูประบบประกันสุขภาพ โดยบูรณาการ สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ  
2. โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างงานสร้างรายได้

จากการพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น/ชุมชน และพ่ึงตนเองได้ มียอดจ าหน่ายสินค้าถึง 2 ,110.4 ล้านบาท  
และการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออก  

3. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยในปีการศึกษา 2555 จัดซื้อให้ จ านวน 858,896 เครื่อง จัดซื้อในปี 2556 จ านวน 1 ,803,337 เครื่อง 
นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้แท็บเล็ต ในปี พ.ศ. 2556 โดยเป็นโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 27 ,231 
โรงเรียน  

4. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้
กฎหมาย มีการจับกุมผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติด จ านวน 413,497 คดี ยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด 
จ านวน 4,074 คดี เฝ้าระวัง แก้ไข และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 76,547 
หมู่บ้าน/ชุมชน บ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด มีการน าผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าอยู่ในกระบวนการบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟู จ านวน 503,783 ราย  

5. เร่งน าสันติสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชายแดนใต้ โดยสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นกลไกในการพัฒนา มีการใช้
กระบวนการโดยสันติวิธี นอกจากนี้ ได้มีการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ผู้ได้รับผลกระทบ 3 ,935 
ราย เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยตั้งเป็นเครือข่าย 15 เครือข่าย สนับสนุนงบประมาณ  
จัดจ้างยามท้องถิ่นรวม 420 คน   

ด้านที่ 5 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
ตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลซึ่งได้ก าหนดไว้ 6 แนวทางหลัก ได้แก่ การปลูก

จิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้ การพัฒนาองค์กร การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม การปรับปรุงกฎหมาย 
การตรวจสอบเฝ้าระวังเชิงรุก และการปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด  
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ด้านที่ 6 การยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล  
เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 

ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริ ง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่อง การห้ามการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ให้ครอบคลุมผู้ใช้อ านาจรัฐในต าแหน่งส าคัญ และต าแหน่งระดับสูงอย่างทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ  

  

4.2 ยุคสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
 พ.ศ.2557-2562  

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้สืบทอด
งานและสานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการวางพ้ืนฐานที่ดีให้ระบบ
เศรษฐกิจมีความมั่นคงมากขึ้น ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์ และมีโอกาสทางเศรษฐกิจ  
และสังคมกันอย่างทั่วถึงมากขึ้น มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ปัญหาความเสื่อมโทรม 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ได้รับการแก้ไข และฟ้ืนฟูอย่างจริงจัง เพ่ือให้
การพัฒนามีความยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยาว (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560) 

 
แนวนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้มีการปฏิรูป  

ในด้านต่าง ๆ จัดระเบียบสังคม เสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาติน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2557; 2558) 

เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้น ได้ก าหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 11 ด้าน ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ประกอบด้วย  

(1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
(2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
(4) การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
(5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
(6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
(8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา  

และนวัตกรรม  
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(9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

(10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

(11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มงานเพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงาน จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง  

(2) ด้านเศรษฐกิจ (3) ด้านสังคม (4) ด้านการต่างประเทศ (5) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และ  
(6) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในช่วง 3 ปีแรก รัฐบาลได้จัดตั้งกลไกระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในรูปแบบของกรรมการด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุน
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง  เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด 
การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ท าหน้าที่ติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินงานของส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป 
การบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) จ านวน 5 คณะ เพ่ือจัดท านโยบายและด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน 
สู่การปฏิบัติงานใน 5 กลุ่มประเด็นและวาระเพ่ือการพัฒนา ซึ่งแต่ละคณะมีรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
ประธานแทนนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ท าหน้าที่
ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนและวาระพิเศษของรัฐบาล 

นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน และให้มีคณะกรรมการย่อย  
จ านวน 4 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (2) คณะกรรมการ  
เตรียมการปฏิรูปประเทศ (3) คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ  และ (4) คณะกรรมการเตรียมการ 
เพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือท าหน้าที่ประสานและบูรณาการ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557; 
2558) 

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ในช่วง 3 ปีของ คสช. รัฐบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดัน ทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก

ประเทศ โดยได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่สั่งสม เช่น การแก้ไขปัญหาค้างาช้างที่ผิดกฎหมายที่ท าให้ถูกคว่ าบาตร
ทางการค้าตามความในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้  
จะสูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: 
CITES) หรือการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การ
บินระหว่างประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมาย และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นต้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2557; 2558; 2560) 

1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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รัฐบาลได้ด าเนินการพัฒนาจิตส านึก และสร้างความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต โดยสร้าง 
การรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย  
(MOC Watch Dog) เฝ้าระวังการทุจริตในองค์กร โดยร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
นอกจากนี้ยังมีการป้องกันและปราบปรามในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น (1) กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งจัดให้มีส านักงาน
พาณิชย์คุณธรรมน าร่องในส านักงานพาณิชย์จังหวัด 18 จังหวัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ข้าราชการ  
มีคุณธรรมอันพึงประสงค์  (2) กระทรวงศึกษาธิการ กรณีกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 77 ล้านบาท  
เพ่ือหาผู้กระท าความผิด โดยได้แจ้งผลและได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนี้  
ในโครงการลงทุนก่อสร้างของภาครัฐ ได้ด าเนินการภายใต้โครงการความโปร่งใสในงานก่อสร้างภาครัฐ 
(Construction Sector Transparency Initiative: CoST) เ ป็ น โ ค ร งก า รที่ ริ เ ริ่ ม โ ด ย  Department for 
International Development ของสหราชอาณาจักร  ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลกโดย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีโครงการเปิดเผยข้อมูลในระบบ CoST แล้ว รวมทั้งสิ้น 120 โครงการ  

2. การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 
รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการลดต้นทุน ได้แก่ (1) มาตรการควบคุม ค่าเช่านา 

และเจรจาขอลดค่าเช่านาลงไร่ละไม่น้อยกว่า 200 บาท และ (2) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย
ธรรมชาติ โดยมีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย)  
ได้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน จากปัญหาการถือครองที่ดินของไทยที่มีความเหลื่อมล้ าเป็นอย่างมาก  
เพ่ือกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยมีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ ดิน (องค์การมหาชน) 
รับผิดชอบด าเนินภารกิจการกระจายการถือครองที่ดิน  

นอกจากนี้ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
โดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้  

3. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ประกอบด้วย (1) ด าเนินการจริงจัง  

กับเจ้าหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา พ.ศ. 2560 (2) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น สินเชื่อรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน 
วงเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชนรายละไม่ เกิน 50 ,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน  
และมีหลักประกันแบบผ่อนปรน สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) 
นอกจากนี้ ยังมีการให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนวงเงินรายละไม่เกิน 50 ,000 บาท (3) ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ 
เพ่ือให้เกิดมูลหนี้ที่เป็นธรรม และอัตราดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมาย สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้เสียหาย จ านวน 335 ,372 ราย มูลหนี้ 61,747.41 ล้านบาท (4) ส่งมอบโฉนดที่ดิน  
บ้านและทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงจากเจ้าหนี้คืนให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ และ (5) ฟ้ืนฟูศักยภาพการหารายได้
ให้ลูกหนี้นอกระบบเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีความสามารถช าระหนี้ต่ า ให้มีอาชีพเสริม  
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4. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ผ่านคุณสมบัติใน 2 ด้าน ได้แก่ (1) บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สินค้าจ าเป็น

เพ่ือการบริโภคเพ่ือการศึกษา เพ่ือซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรในร้านธงฟ้า ในวงเงิน 300 บาทต่อเดือน  
(ส าหรับผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 30 ,000 บาทต่อปี) และ 200 บาทต่อเดือน (ส าหรับผู้ที่มีรายได้เกินกว่า  
30,000 บาทต่อปี) แก๊สหุงต้ม ในวงเงิน 45 บาทต่อ 3 เดือน และ (2) บรรเทาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ค่าโดยสารรถ ขสมก. ระบบ e-ticket และรถไฟฟ้า ในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน ตั๋วรถไฟ ในวงเงิน 500 บาท
ต่อเดือน บัตรรถโดยสารประจ าทาง (รถ บขส.) ในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน  

5. การแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
รัฐบาลได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เพ่ือยืนยันว่าสินค้าประมงที่ส่งออก 

มิได้มาจากการท าประมงที่ผิดกฎหมาย โดยออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า 7 ,139 ฉบับ ตรวจสอบด้านระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า 179 โรง มีการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง 
การท าประมงของไทย โดยมีเรือประมงไทยที่ออกไปท าการประมงทั้งในและนอกน่านน้ าได้แจ้งเข้า -ออกท่า
ภายใต้การควบคุมของศูนย์ (Port in-Port out: PIPO) จ านวน 448,689 ครั้ง  

6. การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย 
รัฐบาลตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

แรงงานต่างด้าว ได้รับการคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์โดยได้ตรวจสอบนายจ้าง/  
สถานประกอบกิจการ จ านวน 44 ,301 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน 377 ,196 คน รวมทั้งได้ให้ศูนย์ 
แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ
ไทยแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาท างาน  

7. การบริการสาธารณสุข  
“รัฐบาลได้มีนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency 

Patients: UCEP) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการ ของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในการเข้ารับ 
การรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือไปถึงเร็วที่สุด โดยไม่ต้องส ารองเงินค่ารักษาพยาบาล  
ในระยะเบื้องต้น 72 ชั่วโมงแรก นอกจากนี้รัฐบาลได้ปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster: PCC) ในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว ภายใต้เป้าหมาย 6,500 ทีมในระยะเวลา 10 ปี  

8. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
รัฐบาลได้แบ่งแยกการจัดการได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปก าจัด 

15.76 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 58.24 (2) ขยะตกค้างในชุมชน 5.67 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 20.95 และ  
(3) ขยะที่น ามารีไซเคิล 5.63 ล้านตัน รวมทั้งยังมีขยะรีไซเคิลที่ได้จากการแยก ณ สถานที่ก าจัดขยะอีก 
180,000 ตัน รวมเป็นขยะรีไซเคิล ปีละ 5.81 ล้านตัน  

นอกจากนี้ ผลการด าเนินตามแนวนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จ านวน 11 ด้าน 
สามารถสรุปได้ ดังนี้  
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1. นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รัฐบาลให้ความส าคัญสูงสุดต่อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน โดยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การด า เนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชด าริ “เราท าความดีด้วยหัวใจ” การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวที
นานาชาติ เช่น การขยายหุ้นส่วนความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับนานาประเทศ 

2. นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
รัฐบาลได้ด าเนินการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนา

ประเทศให้มีความมั่งค่ังและยั่งยืนต่อไป โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชาชนทั่วไป การปราบปราม  
ยาเสพติดมีผลการจับกุมคดียาเสพติด ยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จ านวน 2 ,237 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 
1,228.66 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย (1) การขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวม 7 ,002 ราย การพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่และคุณภาพชีวิตประชาชน  
การเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง 
โดยสันติวิธี และ (2) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่และคุณภาพชีวิตประชาชน เพ่ือให้เกิดการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น ในส่วนของกองทัพ รัฐบาลมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ 
และระบบป้องกันประเทศ โดยการจัดการฝึกร่วมทางการทหารของกองทัพ ได้แก่จัดการฝึกการบริหาร 
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี 2561 (Crisis Management Exercise 2018: C-MEX 18) จัดการฝึก 
ร่วมกองทัพไทย 2561 ฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2018 และยังมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานา
ประเทศ ท าให้ไทยมีความมั่นคง (Security) โดยไทยมีมิตรรอบด้าน นานาชาติมีความเข้าใจและเชื่อมั่น 
ในสถานการณ์ความมั่นคงของไทยสร้างความสัมพันธ์  และเพ่ิมพูนความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
อย่างต่อเนื่องกระชับความสัมพันธ์และเพ่ิมพูนความร่วมมือกับนานาประเทศ  

3. นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
รัฐบาลได้ด าเนินการลดความเหลื่อมล้ า  และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 

ให้แก่ประชาชนในแต่ละกลุ่มและช่วงวัย เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ได้แก่ จัดท า M-Powered Thailand  
ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพ้ืนที่ ทั่วประเทศ การด าเนินการเพ่ือให้
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานท า ให้บริการจัดหางานในประเทศ ต่างประเทศ แนะแนว
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อาชีพให้แก่ผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานท า และผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการมีงานท าให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และให้บริการผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 
(Smart Job Center) การฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือ
แรงงานรองรับการแข่งขัน ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การปรับขึ้นอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าและการก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา 
ก าหนดให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าปี 2561 ทุกจังหวัด  ค่าเฉลี่ยค่าจ้างขั้นต่ าอยู่ที่  315.97 บาท  นอกจากนี้   
ยังมีการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และคนขอทาน รัฐบาลได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ส่งผลให้ประชาคมโลกและสหรัฐอเมริกา ได้จัดระดับประเทศไทยในรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือTrafficking in Persons Report (TIP Report) ในปี 2561 อยู่ในระดับ Tier 2 
ดีขึ้น ในส่วนของการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและระบบสวัสดิการชุมชน โดยดูแลเด็ก สตรี คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ด าเนินการงานช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทางสังคม ด าเนินโครงการรณรงค์เพ่ือยุติ 
ความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมการออมภาคประชาชนผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพ่ือให้
ประชาชนมีการออมเงิน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ การด าเนินโครงการบ้านกตัญญู  
พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย การด าเนินโครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ 
และยังมีการจัดระเบียบสังคมและพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม แก้ไขปัญหา  
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ ด าเนินงานตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุข ให้สังคม 
รวมถึงจัดระเบียบทางเท้าและหาบเร่แผงลอย นอกจากนี้ยังมีการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4. นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลได้ด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้ งผลิต 

และพัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยจัดให้มี
โรงเรียนประชารัฐ ตามแนวนโยบายสานพลังประชารัฐที่ เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2559 โดยร่วมมือ 
กับภาคเอกชนพัฒนาสถานศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียน รุ่นที่ 1 
จ านวน 3,351 แห่ง และรุ่นที่ 2 จ านวน 1,257 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่พร้อมจะรองรับโรงเรียน
เครือข่ายต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการผลิตและพัฒนาครู เช่น โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือดึงดูด 
และจูงใจให้เด็กและเยาวชนที่เป็นคนดีคนเก่งได้เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน พัฒนา  
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม เช่น การยกระดับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้งในเรื่องของการจัดรูปแบบ  
การจัดแสดงให้น่าสนใจ มีความทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการ การจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว และรองรับแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในสถานะอารยสถาปัตย์ 
(Friendly Design) และการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่  1 (พ.ศ.  2559 -2564)  
โดยมีเป้าหมายให้สังคมไทยมีคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือน้อมน า  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกัน  
ด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน  
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5. นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
รัฐบาลได้มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันทางสุขภาพ และการปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิควบคู่

ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตน โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้าง 
ความครอบคลุมผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ (Universal Health Coverage: UHC) ได้ด าเนินการ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ได้แก่ (1) การลงทะเบียนในระบบประกันสุขภาพ (UHC) และสิทธิอ่ืนที่ภาครัฐจัดให้  
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและผู้ประกันตนคนพิการ 66.20 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 99.94  
และการลงทะเบียนในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage: UC) 47.80 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 99.92 นอกจากนี้ ยังมีการปฏิรูปการบริหารจัดการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยพัฒนากฎหมาย
และแนวทางการประเมินสมุนไพรเพ่ือการขึ้นทะเบียน ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์โดยจัดต้ัง
คลินิกบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Service: YFHS) ส่งเสริมนโยบาย 
สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพ่ือชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดให้เ พ่ิมขึ้น  
ด้วยความสมัครใจให้เพียงพอส าหรับทดแทนประชากร  

6. นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้

ประเทศมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งมีการด าเนินการ
ประกอบด้วย 

1. การดูแลเกษตรกรและปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ผู้ปลูกข้าว เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 มีกรอบวงเงินในการอุดหนุน 
เบี้ยประกันภัย คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1 ,841.10 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
(อินทรีย์ 1 ล้านไร่) มีเกษตรกรเข้าร่วม 28,749 ราย จ านวน 308,103.98 ไร่ ผู้ปลูกยางพารา เช่น โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง กรอบวงเงินสินเชื่อ 10 ,000  
ล้านบาท โดยมีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 510 แห่ง  
วงเงินขอกู้ 5,055.45 ล้านบาท การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างสหกรณ์วิสาหกิจ
ชุมชนไทยกับต่างประเทศ ผู้เลี้ยงกุ้ง แก้ไขปัญหาภาวะราคากุ้งตกต่ าโดยร่วมหารือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
กับอุตสาหกรรมกุ้ง เพ่ือลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าเกษตร โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
409,643 ตัวอย่าง มีการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ 63 ,765 แห่ง และตรวจประเมินสถาน
ประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 344 แห่ง  

3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยด าเนินการส่ งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรช่วยเหลือด้านหนี้สิน และสินเชื่อสนับสนุนเครื่องมือ  
และอุปกรณ์ทางการเกษตร ช่วยเหลือด้านที่ดินท ากินและทรัพยากรดิน และด าเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
เพ่ือสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุข  
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4. พัฒนาปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร เช่น การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่
การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) โดยการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมไปท าประมง 
ปศุสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน 270 ,167 ไร่ และพัฒนาเกษตรกรสู่  Smart Farmer  
เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพ 
ด้านการเกษตร 

5.การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด เช่น ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล  
โดยปรับปรุงเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร พัฒนาเว็บไซต์ www.agrimart.in.th 
ปรับปรุงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ www.ortorkor.com) และการด าเนินโครงการกาญจนบุรีโมเดล 
กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตร  
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน 
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 

6. การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เช่น มาตรการ
สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) ให้สินเชื่อ 
รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ ส าหรับบุคคลธรรมดาได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ให้สินเชื่อแล้ว
จ านวน 949,803 ราย วงเงิน 17,000.38 ล้านบาท และโครงการค้ าประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการใหม่ 
และนวั ต ก ร ร ม  (Startup & Innovation) เ พ่ื อ ช่ ว ย เ หลื อ  SMEs ที่ รั ฐ ใ ห้ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม เ ป็ น พิ เ ศ ษ  
โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ค้ าประกันสินเชื่อให้กับ SMEs 871 ราย จ านวน 1,447 
ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีมาตรการด้านภาษี เช่น มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของ SMEs 
มาตรการขับเคลื่ อนและรองรับการเปลี่ ยนผ่ าน SMEs เข้ าสู่ ประเทศไทย 4.0 เช่น พัฒนาโค้ช 
ผ่านโครงการ Train The Coach โดยจัดท าระบบข้อมูลโค้ชเข้าระบบแล้วรวม 1 ,669 ราย ประกอบด้วย  
ที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยงธุรกิจทั่วไป (Biz Mentor) จ านวน 1,459 ราย นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ (Tech Expert) 
จ านวน 190 ราย ผู้สร้างแรงบันดาลใจ (Biz Transformer) มาตรการพัฒนา SMEs สู่การเป็น Smart 
Enterprises เช่น ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจและธุรกิจให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด ยังไม่รวมถึงมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชนให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างโอกาส สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก เช่น การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SMEs One Stop 
Service: OSS) มีผู้ขอรับบริการ จ านวน 177,851 ราย  

ในส่วนของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 และส่งเสริมการลงทุน รั ฐบาลได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีผลการด าเนินงาน  
ที่ส าคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 เช่น ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน 
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (2) การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) โดยได้จัดท าพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 เพ่ือรองรับการด าเนินการที่ส าคัญในอนาคต เช่น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ืออุตสาหกรรมเป้าหมาย เมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่  โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบิน 

http://www.agrimart/
http://www.ortorkor/
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ภาคตะวันออกโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่  3 (3) การส่ง เสริมการลงทุน ได้ด า เนินการ  
ใน  10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย (ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิ เล็ กทรอนิกส์  การท่อง เที่ ยวการ เกษตร  
และเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์อากาศยาน ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ดิจิทัลการแพทย์) จ านวน 1,451 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 749 ,373 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ด าเนินการ 
ตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศซึ่งเป็นการก าหนดให้มีวีซ่า
ประเภทใหม่ คือ SMART Visa เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคลากรชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถสูง 
เข้ามาลงทุน ท างานหรือริเริ่มธุรกิจใหม่เพ่ือรองรับการด าเนิน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาระบบ 
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window: NSW)  

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม เช่น โครงการพัฒนา
ระบบรถไฟทางคู่รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ โครงการพัฒนารถไฟฟ้า จ านวน 9 โครงการ โครงการพัฒนา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ท่าอากาศยานเบตง 
จังหวัดยะลา และท่าอากาศยานอู่ตะเภา โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยาได้ปรับปรุง
ท่าเรือจ านวน 17 แห่ง การพัฒนาระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) ช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อ  
การเดินทางทุกรูปแบบให้แก่ประชาชนด้วยบัตรเพียงใบเดียว  

7. นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
ประชุมสุดยอดและเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับผู้น าต่าง ๆ และจัดตั้งศูนย์อาเซียน  

เพ่ือการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  และศูนย์อาเซียนเพ่ือผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพ 
และนวัตกรรม โดยได้จัดท าแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 เพ่ือก าหนดทิศทางการรวมตัว 
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางจัดเตรียม 
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และ 35 นอกจากนี้ ยังมีการเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีโครงการ
ที่น าไปปฏิบัติรวม 5 โครงการจาก 15 โครงการ  และประเทศไทยได้จัดการประชุม Symposium 
on“Fostering Regional Connectivity in the Indo-Pacific Region: Connecting the Connectivities” 
การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (Greater 
Mekong Subregion: GMS) ครั้งที่ 6 การประชุมระดับผู้น ากรอบโครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) การจัดกิจกรรม
และสัมมนาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน เช่น โครงการ “1 จังหวัด  
1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพ่ือประชาชนและเยาวชนไทย” ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนแล้ว
ทั้งสิ้น 44 แห่ง ใน 44 จังหวัด และมีแผนที่จะด าเนินการต่อเนื่องให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกิจกรรม
งานวันอาเซียน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาสังคมและเยาวชนเกี่ยวกับอาเซียน 

8. นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย 
และพัฒนา และนวัตกรรม  
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รัฐบาลได้เห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยการด าเนินการสนับสนุนการวิจัย 
เช่น จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทยหรือ 
Company R&D Centers (CRDC) โครงการสนับสนุนการ พัฒนาเทคโนโลยีของ อุตสาหกรรมไทย 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) โครงการหิ้งสู่ห้าง (Thailand Tech Show) 
30,000 บาท มีงานวิจัยพัฒนาที่ส าคัญ เช่น สารยืดอายุน้ ายางสด  ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์  
พัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลค าพูด : ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย แนวทางการจัดการทรัพยากรปู ม้า 
อย่างยั่งยืน 

ส าหรับการส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในภาคการผลิตและการบริการ (Talent Mobility) เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานระหว่างภาคเอกชน 
ปัจจุบันมีบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน จ านวน 1 ,384 คน ประกอบด้วย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
นักวิจัยจากสถาบันวิจัยของรัฐ และผู้ช่วยนักวิจัย บริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ านวน 380 บริษัท  
จาก 464 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีการปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่าย 
ด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพ่ิมจากร้อยละ 200 เป็นร้อยละ 300 มีระยะเวลา  
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 5 ปี ในปี  2561 มีโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับรอง 447 โครงการ  
มูลค่าโครงการ 2,354.61 ล้านบาท เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับรอง 404 โครงการ มีมูลค่าโครงการ 1 ,261.58 
ล้านบาท  

9. นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผลการด าเนินการที่ส าคัญ คือ การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) เพ่ือจัดท า
แนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ถูกต้อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ โดยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้จัดตั้งป่าชุมชนแล้วรวมทั้งสิ้น 12 ,248 หมู่บ้าน พ้ืนที่
ประมาณ 6.34 ล้านไร่ บูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทั้งสิ้น 211,261 คน และสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) มีจ านวนทั้งสิ้น 10,796 ราย นอกจากนี้ยังมี
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยด าเนินการปลูกป่าชายเลน จ านวน 3 ,000 ไร่ และด าเนินโครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ให้ความช่วยเหลือสัตว์ทะเล
หายากเกยตื้น 665 ตัว รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากทั้งในประเทศ และระดับ
ภูมิภาค ก าหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพ้ืนที่เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 
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(เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย) ฟ้ืนฟูแหล่งปะการังที่เสื่อมโทรมด้วยการปลูกเสริมแบบมีส่วนร่วม  
คิดเป็นพ้ืนที่ 150 ไร่ และเสนอร่างกฎกระทรวงประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่าง ๆ  

นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขปัญหาหมอกควันเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าภาคเหนือ จัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ภาคเหนือ การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาป่าและหมอกควันของ 65 จังหวัด 
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศ แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า ได้ด าเนินการจัดการ
น้ าเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตพ้ืนที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจัดสร้างและดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 57 แห่ง และ  
2) จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย รวมทั้งจัดท า (ร่าง) แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ า
ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การปฏิรูประบบ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการด าเนินการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) และผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

10. นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

โดยการปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยการจัดตั้งส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (สทนช.) เพ่ือเป็นกลไกบูรณาการภารกิจ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ  
การปรับปรุงโครงสร้างส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้มีหน่วยงาน
รองรับกระบวนการจัดท า และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อน  
การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ขึ้นในส านักงาน
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เพ่ือเป็นกลไกของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยขับเคลื่อน “ระบบราชการ 4.0”  
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มุ่งเน้น (1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform)  
(2) การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) (3) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory 
Reform) และ (4) การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เพ่ือการบริการประชาชน การบริหาร
ราชการแผ่นดิน และการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ในส่วนของการให้บริการประชาชน  
มีการปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุก โดยมีการมอบรางวัลเลิศรัฐ ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน
ดีเด่น ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน จ านวนทั้งสิ้น 187 รางวัล รวมทั้งมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations 
Public Service Awards 2018 ขององค์การสหประชาชาติ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
จากผลงาน “การป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ” 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลภาครัฐ 
แก่ประชาชน เช่น การอ านวยการบริหารการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ในการออกหนังสือ 
ผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Border pass) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียน
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ที่ดิน ด้วยระบบออนไลน์โดยได้ปรับปรุงข้อมูลเป็นรูปแบบดิจิทัลแล้ว รวมทั้งสิ้น 33 ล้านแปลง รวมทั้ง 
มีการปรับปรุงระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandMaps) 
ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ  
และการพัฒนาการให้บริการลูกค้าเพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย Digital Payment รับและจ่ายเงิน 
เช่น ระบบรับช าระค่าไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้เงินสด Smart Service ลดขั้นตอนและระยะเวลา 
ในการขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกที่ทุกเวลา และบริการช าระ 
ค่าใช้น้ าประปาด้วยระบบ QR Code และขอติดตั้งน้ าประปาใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที ่

การก าหนดกรอบอัตราก าลังของส่วนราชการและการส่งเสริมการวางแผน และบริหารก าลังคน 
ในส่วนราชการ โดยมีส่วนราชการที่ด าเนินการแล้ว 17 กระทรวง นอกจากนี้ยังด าเนินการเพ่ือเตรียมก าลังคน
คุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ ด้วยการจัดสรรทุนรัฐบาลระดับต่าง ๆ และจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) เพื่อเตรียมก าลังคนเข้าสู่ระบบราชการ  

11. นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
รัฐบาลได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ให้มีความทันสมัย มีมาตรฐาน  

ตามหลักสากลและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในทุกด้านโดยแบ่งกลุ่มกฎหมายออกเป็นกลุ่ม
ต่าง ๆ 7 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มกฎหมายด้านเศรษฐกิจ (2) กลุ่มกฎหมายที่ออกตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
(3) กลุ่มกฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ า (4) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและมนุษยธรรม (5) กลุ่มกฎหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาสังคมและวัฒนธรรม (6) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และ (7) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งมีกฎหมายส าคัญ ที่ด าเนินการแล้ว เสร็จ  
เช่น พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค  
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 เพ่ือส่งเสริมเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing: IUU Fishing) 
 

4.3 ยุคสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  พ.ศ.2562 - ป จจุบัน  
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  

ได้ ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่ ยึ ดมั่ น ในระบอบการปกครองประชาธิป ไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศ ส่งเสริมและให้ความส าคัญ  
ในการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือน าไปสู่หุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
ร่วมกันของภูมิภาค มุ่งสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  และเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเตรียมพร้อมพัฒนาคนสู่ศตวรรษท่ี 21  
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แนวนโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่  
(1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
(2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  
(3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
(4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
(6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
(7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
(8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
(10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
(11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
(12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาการด ารงชีพของประชาชน (2) การปรับปรุง

ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน  
ของเศรษฐกิจโลก (4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม (5) การยกระดับศักยภาพ 
ของแรงงาน (6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต (7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
(8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า  
(9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (10) การพัฒนาระบบ 
การให้บริการประชาชน (11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และ (12) การสนับสนุน  
ให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
การด าเนินงานที่ส าคัญของรัฐบาล  
รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศ ภายใต้สถานการณ์ความผันผวนของโลกด้านเศรษฐกิจ สงคราม 

ทางการค้า สถานการณ์ความขัดแย้งอย่างรุนแรงของหลายประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในของประเทศ ดังนั้น 
รัฐบาลจึงได้มุ่งมั่น ทุ่มเทและระดมสรรพก าลังต่าง ๆ ในการด าเนินงานส าคัญอย่างต่อเนื่อง  จากในช่วงปี  
2557 – 2561 และการริเริ่มใหม่ ดังนี้ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562; รัฐบาลไทย, 2564) 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 รัฐบาลได้ด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และบรรเทาภาระ 
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อย ให้สามารถด ารงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจ 
ชะลอตัว ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี 2562 ดังนี้ 
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มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกองทุนหมู่บ้าน ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
จ านวน 14.6 ล้านคน ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพ่ือบรรเทาภาระค่าครองชีพ โด ยการจ่ายเงิน 
เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 มาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้มีรายได้น้อยเป็นระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม – กันยายน 2562) นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่อง จ านวน 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ให้กับผู้มีสิทธิ  
ที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ าประปา ให้กับผู้มีสิทธิ  
ที่ใช้น้ าประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และมาตรการชดเชยเงินจากภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพ่ิมจากข้อมูลภาษี เมื่อผู้มีสิทธิ์ได้ช าระค่าสินค้าหรือบริการ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Money) เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพ และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันให้แก่ผู้มีรายได้
น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

มาตรการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพส าหรับเกษตรกร โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า  
ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัด ที่ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ให้ได้รับสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับต้นเงินกู้ท่ีไม่เกิน 300,000 บาท 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 และขยายเวลาช าระหนี้เงินกู้จากเดิม 1 ปี เป็น 2 ปี  
นับจากงวดช าระเดิม แต่ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
นาปี ปีการผลิต 2562/63 ไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ด าเนินการแล้ว 4 ,398,451 ครัวเรือน 
เป็นเงิน 25,802.82 ล้านบาท 

มาตรการเพ่ือกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ โดยส่งเสริมมาตรการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”ผ่านระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) 
จ านวน 1,000 บาทต่อคน เพ่ือซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ และรัฐบาล
สนับสนุนวงเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดจ่ายจริง หากผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพ่ิมใช้จ่าย  เพ่ือการท่องเที่ยว 
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเพ่ือซื้อสินค้าและบริการด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โครงการสนับสนุน 
SMEs รายย่อยผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท 
ดอกเบี้ ยร้อยละ 1  โครงการค้ าประกันสิน เชื่ อ  Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่  8  (PGS8)  
วงเงิน 150,000 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี โดยรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการเฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี 
หรือร้อยละ 3.5 ของวงเงินค้ าประกัน และมาตรการภาษี เพ่ือกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในเครื่องจักรได้  1.5 เท่าของยอดเงินที่จ่ ายจริง  
ส าหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่  2 รัฐบาลให้ความส าคัญในการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง ในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อจากการด าเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ได้แก่ (1) มาตรการส่งเสริม 
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การบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ได้ด าเนินการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ หรือ “ชิมช้อปใช้” 
เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ
ลงทะเบียนเพ่ิมไม่เกิน 2 ล้านคน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ส าหรับการใช้จ่ายจากเงินเช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้ 
เฟส 1 และ 2” แต่ไม่มีวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท และปรับปรุงเงื่อนไขการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet  
สะดวกมากขึ้น มาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย สนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชน ที่ต้องการ 
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01  
ลดค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 มาตรการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่
อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการ
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในราคาซือ้ขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2562 – 24 ธันวาคม 
2563 โดยมีวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 50,000 ล้านบาท มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
สัมมนา เพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนาลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเบิกจ่ าย 
จ านวน 837.7 ล้านบาท  

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจในปี 2562 มีการเจริญเติบโตและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งต่อประชาชนเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs และภาคอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ 

(1) การเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการ  
(1) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับ  
การประเมินอยู่ในระดับ A B และ C จ านวน 71,742 แห่งๆ ละไม่เกิน 200,000 บาท วงเงินรวม 14,348.4  
ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนเงินทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดเล็กในชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริม  
การจ้างงานในพ้ืนที่ (2) โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม2562 – 30 พฤศจิกายน 2565 และ (3) พักช าระหนี้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ โดยพักช าระหนี้หรือลดภาระหนี้ เงินกู้ ให้กับสมาชิกที่มี  
ความเดือดร้อน ทั้งนี้มีผลการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน จัดสรรเงินแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองและพักช าระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 71,742 แห่ง 

(2) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ
ข้าว ปีการผลิต 2562/63 โดยเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อยอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละ  
ไม่เกิน 20 ไร่/หรือไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ด าเนินการช่วยเหลื อแล้ว 2,649,781 ครัวเรือน  
เป็นเงิน 15,051.19 ล้านบาท 

(3) มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เพ่ือเป็นการลดภาระ 
และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพ่ือลดภาระ 
การผ่อนดาวน์ในลักษณะ Cash Back จ านวน 50,000 บาทต่อราย ซึ่งผู้เข้าร่วมต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 
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บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563  
สามารถลดภาระและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และอยู่ในระบบฐานภาษีอากร 
ของกรมสรรพากร จ านวน 100,000 ราย 

(4) โครงการสินเชื่อเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มียอดอนุมัติสินเชื่อจ านวน 3,969 ราย วงเงิน 8,417.24 ล้านบาท 
และเบิกจ่ายจ านวน 4,098 ราย วงเงิน 8,212.26 ล้านบาท 

(5) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น นโยบายในการจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  และทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
โดยก าหนดให้จัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” จ านวน 97 แห่ง ประชาชนเข้าร่วมงาน 297 ,939 คน  
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 58.78 ล้านบาท  

(6) การสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย รัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 
โดยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 เพ่ือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  
และเกษตรกรรายย่อยให้สามารถด ารงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยออกมาตรการ “แพ็คเกจไทย
แลนด์พลัส (Thailand Plus Package)” เพ่ือท าตลาดเชิงรุก เร่งรัดการลงทุนและรองรับการย้ายฐานการผลิต
อันสืบเนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้า  

(7) การบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  

รัฐบาลได้ด าเนินการยกระดับการคัดกรอง และเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยยกระดับ“ศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข” ก าหนดมาตรการและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของระบบการเฝ้าระวัง ค้นหาและคัดกรอง ณ ช่องทางเข้า -ออกประเทศ ช่องทางบกบริเวณชายแดน  
และท าเรื่องต่าง ๆ บูรณาการในการเตรียมความพร้อมการรักษา ส่งต่อและจัดพ้ืนที่ควบคุม รวมทั้งอพยพ  
ชาวไทยในพ้ืนที่เสี่ยง ณ เมืองต่าง ๆ จากประเทศจีน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ปฏิบัติการอพยพ
ชาวไทย ทั้งนี้ รัฐบาลได้วางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน  
กรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง และด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูล  
ที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันการสร้างความสับสนและตื่นตระหนกในภาพรวมของประเทศ 

(8) การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) อย่างต่อเนื่อง 
โดยได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันอย่างต่อเนื่อง และได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหา

มลพิษ ด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด  
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยการแก้ไขปัญหา
เร่ งด่วนระยะสั้น กรุ ง เทพมหานครและทุกจั งหวัด  ได้ ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบเบ็ด เสร็จ  
(Single Command) รัฐบาลมีแผนพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะให้ เชื่อมโยงกันทุกระบบ  
ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ เปิดคลินิกมลพิษเพ่ือรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง  
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ให้รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตนเอง และจัดท าแผน  
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั่วประเทศ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562; รัฐบาลไทย, 2564) 

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายเร่งด่วน (รัฐบาลไทย, 2564) 
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
1.1 โครงการประเภทการก่อสร้าง/โครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 288 โครงการ ได้แก่ การก่อสร้าง

สะพาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต พัฒนาระบบไฟฟ้า ก่อสร้างระบบประปา/โครงการประเภทแหล่งน้ า   
จ านวน 343 โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกคลอง ก่อสร้างฝาย พัฒนาแหล่งน้ า แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการประกอบกิจการ โรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนที่ชุมชนแม่กุ  อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรณีได้รับ 
ความเดือดร้อนและผลกระทบจากกิจการเหมืองแร่แมงกานีส ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

1.2 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบกรณีการลงทุนออมเงินกับแชร์แม่มณี และกรณี Foex-3D 
 1.3 จัดระเบียบหาบเร่–แผงลอย โดย 1) ก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเป็นพ้ืนที่ท าการค้า 
ของหาบเร่–แผงลอยจ านวน 3 จุด รองรับผู้ค้าได้ 147 ราย 2) จัดระเบียบผู้ค้าในจุดผ่อนผันเดิมที่อยู่ระหว่าง
การยกเลิก จ านวน 171 จุด ในพ้ืนที่ 18 ส านักงานเขต จ านวนผู้ค้า 7 ,922 ราย 3) พิจารณาความเหมาะสม
พ้ืนที่ท าการค้าตามที่กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยยื่นข้อเรียกร้อง 4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามโครงการถนนคนเดิน (Walking Street) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.4 โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC)  
เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ด าเนินการกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ที่เข้าข่ายความผิด 
ตาม พ.ร.บ. จ านวน 9,585 URLs จ านวน 415 เรื่อง ซึ่งศาลได้มีค าสั่ง (หมายเลขคดีด า) ให้ระงับการเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จ านวน 7,136 URLs จ านวน 103 เรื่อง  

1.5 โครงการฝึกอบรมอาชีพสนับสนุนการสร้างงานให้กับมวลชนรอบค่ายทหาร  โครงการราษฎร์  
รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โครงการ Army Delivery โครงการทหาร
พันธุ์ดี 2 จัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้ง 4 กองทัพภาค 

1.6 การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่ งยืน จับกุมเจ้าหนี้  6 ,002 ราย  
ตั้งคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ า กทม. และประจ าจังหวัด ตั้งคณะกรรมการฟ้ืนฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจ าจังหวัด จัดท าระบบฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ 
(นร.1) เป็นข้อมูลของประชาชนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือผ่าน ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. 2) โครงการพิจารณา
สินเชื่อ Soft Loan แก่ Non-bank มูลค่าโครงการ 80,000 ล้านบาท  
 1.7 ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ก าหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน  
ที่อยู่ระหว่างการช าระหนี้ และไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด งดการขายทอดตลาด - ชะลอ
การบังคับคดี ส าหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ าประกัน มาตรการปรับเงินค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่าง
ศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท/เดือนเป็น 1,800 บาท/
เดือน, ระดับ ปวช./ปวส. จากเดิม 2 ,400 บาท/เดือน เป็น 3,000 บาท/เดือน, อนุปริญญา/ปริญญาตรี  
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จากเดิม 2,400 บาท/เดือน เป็น 3,000 บาท/เดือน ปรับเกณฑ์รายได้ต่อครอบครัวผู้กู้จากเดิมไม่เกิน 200,000 
บาท/ปี เป็น 360,000 บาท/ปี เพ่ือขยายฐานผู้กู้ยืมให้มากขึ้น  

1.8 ปรับปรุงระบบภาษีและการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย ออก พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ พ.ศ. 2563 
บรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร่าง ในอัตราร้อยละ 90 ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ให้แก่ที่ดิน  
หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่อยู่อาศัยใช้ประโยชน์  

1.9 มาตรการลดภาระการซื้อท่ีอยู่อาศัย (โครงการบ้านดีมีดาวน์) มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 119,903 คน 
มีที่ได้รับสิทธิจ านวน 19,587 คน และท่ีได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 19,549 คน  

1.10 มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19)  

1.11 โครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน จ านวน 15.3 ล้านราย เป็นเงิน 
กว่า 159,584 ล้านบาท  

1.12 โครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 เพ่ือช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายเงินเยียวยา 1,000 บาท/เดือน 3 เดือน  
(3,000 บาท/คน) จ่ายเงินไปแล้วประมาณ 3,087 ล้านบาท ผู้ได้รับสิทธิประมาณ 1.03 ล้านราย  

1.13 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 1,153 แห่ง สมาชิก 371,383 ราย 
1.14 มาตรการบริหารจัดการที่ดินท ากิน 1) จัดที่ดินให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 

จ านวน 18,101 ราย 2) ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK จ านวน 214,228 ไร่ 
3) ตรวจสอบ สิทธิการเข้าท าประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร จ านวน 3 ,823,934 ไร่ และผู้เข้ารับบริการ
ศูนย์บริการประชาชน จ านวน 278,124 ราย 

1.15 ด าเนินการจัดระเบียบการท าประมง ออกมาตรการ ระเบียบ ประกาศ และข้อก าหนด  
เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายที่ก าหนด 26 ฉบับ ออกใบอนุญาต/รับรอง และหนังสือรับรอง 25 ,064 ฉบับ  
บูรณาการข้อมูลเรือประมงกับกรมเจ้าท่า 60,982 ฉบับ ควบคุม/ก ากับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 30 ,259 ฟาร์ม
และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 271 ครั้ง ติดตามและเฝ้าระวังประมงแหล่งน้ าจืด 758 ครั้ง 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงพ้ืนที่แหล่งน้ าจืด 25 ชุมชน ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน  
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง 4,757 ล า  

1.16 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย โดย 1) ตรวจติดตามและเฝ้าระวัง 
การท าประมงตามกฎหมาย 190,466 ครั้ง และผ่านระบบติดตามเรือ (VMS) 29,225 ครั้ง ตรวจสอบและเฝ้า
ระวังการท าประมงของเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ าไทยนอกน่านน้ า 1,157 ครั้ง ตรวจสอบและเฝ้าระวัง 
การท าการประมงของเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย 674 ครั้ง ตรวจสอบการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า 
จากเรือประมงต่างประเทศ 48,711 ครั้ง ตรวจสุขลักษณะแพปลา สะพานปลาและท่าเทียบเรือ 587 แห่ง  
และตรวจสอบระบบ ตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability) 180 แห่ง 2) พัฒนาความเข้มแข็ง 
ของกลุ่ มคัด เลื อกชุมชนประมง เข้ าร่ วมโครงการ พัฒนาอาชีพ เสริมสร้ า งความเข้มแข็ งชุมชน 



133 

 

 

ประมง ตามเป้าหมาย 144 กลุ่ม 3) ชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558  
จ่ายค่าชดเชยให้กับเจ้าของเรือ จ านวน 252 ล า  

1.17 แก้ปัญหาด้านการกระจายการถือครองที่ดิน โดยก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมายการจัดที่ดินท ากิน 
ให้ชุมชน จ านวน 919 พ้ืนที่ 70 จังหวัด โดยปัจจุบัน ได้ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในลักษณะ  
แปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ  ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยออกหนังสืออนุญาตแล้ว 252 พ้ืนที่  66 จังหวัด  
เนื้อที่  687,000 ไร่ จัดผู้ เข้าท าประโยชน์ 52,042 ราย และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 132 พ้ืนที่   
รวมทั้งคาดการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

1.18 โครงการสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม
กฎหมายฯ พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การท าเช่าซื้อโครงการสินเชื่อ เพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้
น้อย น าเสนอคณะกรรมการ กคช. ให้ความเห็นชอบต่อไป  

1.19 โครงการก ากับดูแลสินค้าและบริการและมาตรฐานชั่งตวงวัด โดย 1) การก ากับดูแลราคาสินค้า
และบริการ โดยก าหนดสินค้าและบริการควบคุม จ านวน 55 รายการ สินค้าและบริการที่ติดตามดูแล  
230 รายการ เพ่ือคุ้มครองประชาชน ผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ การควบคุมราคายา ค่าบริการโรงพยาบาล
เอกชน ด้วยมาตรการแจ้งค่ายา ค่าบริการก่อนการรักษาผ่าน QR Code 2) โครงการธงฟ้าราคาประหยัด 
ลดค่าครองชีพประชาชน รวม 9 ,018 ครั้ง เกิดมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น  153.14 ล้านบาท 
ประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 922,500 คน สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน คิดเป็นมูลค่า 65.13 
ล้านบาท 3 โครงการร้านอาหารหนูณิชย์ การจัดหาร้านอาหารปรุงส าเร็จ ปัจจุบันมีร้านเข้าร่วมโครงการฯ  
ทั่วประเทศ จ านวน 15,625 ร้าน จ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จราคาไม่เกิน 35 บาท 4) โครงการ “พาณิชย์ 
ลดราคา ! ช่วยประชาชน” จ านวน 5 Lot 1 และ Lot 2 จ านวน 51 ราย โดยมีสินค้า 6 กลุ่มสินค้า  
จ านวน 3,025 รายการ Lot 3 ช่วยประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ โดยร่วมกับห้างท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศ 
จาก 67 จังหวัด รวม 211 ห้าง 287 สาขา มีรายการสินค้า 6 กลุ่ม จ านวน 4,845 รายการ ลดราคาสูงสุด 
ร้อยละ 68 Lot 4 เน้นไปถึงทุกเจาะทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวม 878 เจาะ 6 กลุ่มสินค้า จ านวน 7 ,158 
รายการ Lot 5 Back To School ลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 80 สินค้าชั้นอนุบาล ประถม และมัธยมปลาย  

1.20 โครงการ “Thailand Street Food Festival 2020” เปิดโครงการน าร่องถนนคนเดิน 
(Walking Street) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณถนนสีลม และถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร  

1.21 เร่ งรัดการก่อสร้างแก้ ไขปัญหาการจราจรติดขัด ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35  
(ถนนพระราม 2) เพ่ิมความสะดวกให้กับประชาชน แก้ไขปัญหาการเวนคืนที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ด้วยการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
จากเดิม 5,420 ล้านบาท เป็น 17,452 ล้านบาท แก้ไขปัญหา PM 2.5 ที่เกิดจากยานพาหนะ  

1.22 ตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก (PIPO) โดยจัดชุด 
ตรวจเรือ จ านวน 30 ศูนย์ และจุดตรวจเรือประมงล่วงหน้า (FIP) 2 จุด และบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงาน
ในเรือประมงทะเลในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล 
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1.23 มาตรการลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 โดยให้ใช้ไฟฟ้า
ฟรี 90 หน่วยแรก มีข้อก าหนดส าคัญให้ส าหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนเท่านั้น ส าหรับ
บ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะเป็นการให้ส่วนลดค่าไฟตามเงื่อนไข ทั้งนี้ไม่รวมส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ที่ให้สิทธิใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรกเท่านั้น 

1.24 มาตรการลดค่าน้ าประปา 10% เป็นระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2564 สงวนไว้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 

1.25 มาตรการช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หารือร่วมกับ
ผู้ประกอบการ และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เพ่ือเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน และโทรศัพท์มือถือ ในการสนับสนุนการท างานที่บ้านหรือ  
Work From Home รวมทั้งสนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรี โดยไม่คิดค่าดาต้าเป็นระยะเวลา 
3 เดือน  

1.26 ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% อีก 1 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน  
เหลือ 0.01%  

1.27 มาตรการแบงก์รัฐเติมสภาพคล่อง 2.68 แสนล้านบาท 
1.28 มาตรการส าหรับผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ได้แก่ การขยายเวลา

ลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้เงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง  
ปีละไม่เกิน 200 วัน และกรณีว่างงานจากการลาออก ได้เงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน 

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.1 มาตรการติดตามการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ติดตามประเมินผล การถ่ายโอนภารกิจ การดูแลผู้สูงอายุให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม 
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการโรงพยาบาลของเหล่าทัพ/ โครงการข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

2.2 การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปา  
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 ช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/คน/เดือน และค่าน้ าประปาไม่เกิน  
100 บาท/คน/เดือน ช าระราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเครื่อง EDC ซึ่งระบบจะแยกยอดภาษีมูลค่าเพ่ิม
ร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และจะน าเงินร้อยละ 5 มาจ่ายชดเชยผ่านช่อง e-Money ไม่เกิน
จ านวน 500 บาท/คน/เดือน เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีแหล่งเงิน 
เข้ากองทุน คือ ภาษีสุราและยาสูบ ในอัตราร้อยละ 2 ของภาษีที่เก็บส าหรับโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เข้ากองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2563 มียอดเงินจากภาษีสุราและยาสูบเข้าบัญชี 
กองทุนฯ ทั้งสิ้น 9,401 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้วประมาณ 9 ,255 ล้านบาท จ านวนกว่า  
4.68 ล้านคน 

2.3 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มียอดบริจาคเข้ากองทุนฯ แล้ว 10.3 ล้านบาท  
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2.4 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรุงเทพมหานคร จ านวน 582 ,197 คน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เสร็จสิ้นโครงการ 
จ านวน 3,427,331 คน  

2.5 มาตรการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ขยาย สิทธิกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด 
เด็กวัยเรียน กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 
892,117 ราย งบประมาณ 6,992,863,200- บาท และได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาลสนับสนุนสงเคราะห์
เบี้ยความพิการ จ านวนผู้พิการ 97,510 ราย งบประมาณ 936,096,000 บาท  

2.6 ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการสุขภาพ ทั้งระบบพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือน าไปสู่การให้บริการ
รักษาพยาบาลที่ดีแก่พ่ีน้องประชาชน ให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา 1,000 บาท ต่อคน  

2.7 ปรับเพ่ิมสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป รวมถึงเด็กพิการทุกคนที่มีอายุ 
ต่ ากว่า 18 ปี ได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท  

2.8 มาตรการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดภาระค่าครองชีพ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านธงฟ้า
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ น าสินค้ามาจ าหน่ายในร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น  
มีร้านค้าให้บริการผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 91,499 ร้านค้า เกิดการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 60 – 31 พฤษภาคม 63 รวมทั้งสิ้น 113,016 ล้านบาท  

2.9 การพัฒนาระบบตั๋วร่วม แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยาในวันหยุดราชการประจ าปี รวม 19 วัน ผลักดันการด าเนินมาตรการ  
ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) โดยก าหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุด  
20 บาท ในทุกช่วงเวลา (เดิมอัตราสูงสุด 42 บาท) และก าหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
สูงสุดที่ 25 บาท นอกช่วงเวลาเร่งด่วน (จากเดิม 45 บาท)  

2.10 การให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้รับสิทธิประโยชน์
ภายใต้กฎหมายประกันสังคม จ านวน 16.32 ล้านคน (ณ 31 กรกฎาคม 63) เป็นเงินทั้งสิ้น 96 ,923.86  
ล้านบาท นอกจากนี้ ยังด าเนินมาตรการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 โดย 1) ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างจากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4  
2) ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 3) ผู้ประกันตนมาตรา 39 จากเดิมร้อยละ 9 
เหลือร้อยละ 1.8 เป็นเงิน 86 บาทต่อเดือน ขยายลดอัตราเงินสมทบ และนายจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 
คงเหลือฝ่ายละ ร้อยละ 2 และผู้ประกันตนมาตรา 39 คงเหลือเป็นเงิน 96 บาทต่อเดือน 3 เดือน (ส.ค. – ต.ค. 
63) ขยายเวลาน าส่งเงินสมทบ ออกไป 3 เดือน 

2.11 โครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน วงเงิน 30 ,000 ล้านบาท ให้แก่สถานประกอบการ  
โดยส านักงานประกันสังคมจะสนับสนุนเงินฝาก เพ่ือให้ธนาคารน าไปปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี 
กรณีมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน และดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน โดยสถานประกอบการ
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ที่จะยื่นกู้ได้ ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องรักษาสถานภาพการจ้างงาน
ผู้ประกันตน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เป็นระยะเวลา 3 ปี  

2.12 การลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการสุขภาพ ได้แก่ 1) โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
มีสิทธิทุ กที่  (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP) 2)  การ เ พ่ิมการ เข้ าถึ งบริ การ
รักษาพยาบาลโดยการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โดยมีการจัดตั้งหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายแล้ว จ านวน 1,112 แห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศ ครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า  
12 ล้านคน 3) สร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทย สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  

2.13 ศอ.บต.“บริการ ณ จุดเดียว” เช่น ศูนย์ประสานงานและบริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ จชต. , 
ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพ้ืนที่ จชต. และ ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรี  
ใน จชต. เปิดให้บริการที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์โคโรนา  
ไวรัส (Covid-19) 

3.1 โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
(บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน ด้วยพลังบวร 
โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) 

3.2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารและพัฒนาให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ ส่งเสริมรายได้ให้กับก าลังและครอบครัว “Army Land” 

3.3 มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันเชื้อเพลิง  ส าหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับอากาศยานภายในประเทศ  

3.4 มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช็อปใช้” และมาตรการส่งเสริมการบริโภค
ภายในประเทศ “ชิมช็อปใช้”  

3.5 พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดสภาวะการขาดสภาพคล่อง
ของภาคธุรกิจและการผิดนัดช าระหนี้ของภาคธุรกิจในวงกว้าง อันจะกระทบต่อฐานะทางการเงินและการท า
หน้าที่ด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งจะท าให้ปัญหาทวีความรุนแรงและลุกลาม ยากต่อการแก้ไข  
ในภายหลัง โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจเฉพาะคราวในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเพ่ือให้
สถาบันการเงินน าไปใช้ส าหรับให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบต่อไปในอัตราดอกเบี้ย
ต่ า และกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น  ให้แก่สถาบันการเงินที่ด าเนินการ 
ตามมาตรการดังกล่าว ตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

3.6 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พระราชก าหนดกู้เงินเพ่ือการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน 1.0 ล้าน
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ล้านบาท ให้เงินช่วยเหลือเยียวยา 5 ,000 บาท/คน 3 เดือน ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้าง ค้าขาย  
ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 ล้านคน และได้จ่ายตามสิทธิไปแล้ว 15.3 ล้านคน จ านวนรวม 229,542 ล้านบาท  

3.7 กองทุนรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund: SSF) กรมสรรพากรออกประกาศ ยกเว้นภาษี
เงินได้ส าหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 63 

3.8 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ส าหรับการซื้อกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(Retirement Mutual Fund: RMF)  

3.9 กองทุนรวมเพ่ือการออมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์  ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (Super Saving Fund พิเศษ : กองทุน SSF พิเศษ) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม ตั้งแต่
วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. พ.ศ. 2563 มีผู้ลงทุนในกองทุน SSF พิเศษ จ านวน 112,212 ราย มีมูลค่าเงินลงทุน
รวม 9,656 ล้านบาท  

3.10 หยุดหรือเลื่อนการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีผลบังคับใช้ 6 พ.ค. 63  
3.11 การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ จัดงาน MFA CEO 

Forum 1 ครั้ง  
3.12 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้แคมเปญ  

“My Local Idol เที่ยวอย่างมีสไตล์ เพ่ิมรายได้ให้ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์กระตุ้น 
การท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยในชุมชนเมืองรองและเมืองหลัก 10 ชุมชนต้นแบบ  
ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย  

3.13 โครงการกิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน 
(ฝั่งพระนคร) ย่านตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง เฉพาะฝั่งตลาดเก่าหัวตะเข้ ผ่านการประเมินมาตรฐาน  
แหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ระดับ 5 ดาว (ฝั่งธนบุรี) ย่านชุมชนวัดหงส์ รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่  
ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ระดับ 3 ดาว  

3.14 มาตรการตั้งรับการกีดกันทางการค้า  เร่งเพ่ิมช่องทางการส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลัก 
ของประเทศ เจาะตลาดเชิงลึกเข้าสู่เมืองรอง ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยรวม 574 ราย สร้างมูลค่ าการค้า 
กว่า 1,440 ล้านบาท จัดคณะผู้แทนการค้าเยือนตลาดกลุ่มเป้าหมาย เกิดการจับคู่ธุรกิจ 201 คู่ สร้างมูลค่า
การค้ากว่า 21,400 ล้านบาท ส่งเสริมตลาดพาณิชย์ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com เกิดมูลค่าการซื้อขาย
ผ่านกิจกรรม Business Matching จ านวน 1 ,000 ล้านบาท และ เกิดมูลค่าการซื้อขายผ่านระบบ  
Buying Request จ านวน 2,018 ล้านบาท จัดตั้งร้าน TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์มชั้นน าต่างประเทศ 
เกิดมูลค่าการซื้อขาย จ านวน 5,198.55 ล้านบาท  

3.15 การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก โดยกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้อง สินค้าเกษตรและอาหาร 
สร้างมูลค่าการค้ารวม 43,376.08 ล้านบาท สินค้าอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าการค้ารวม 1 ,91.29 ล้านบาท 
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สร้างมูลค่าการค้ารวม 1 ,187.56 ล้านบาท สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์  
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สร้างมูลค่าการค้ารวม 1,366.71 ล้านบาท สินค้าฮาลาล 8,258 ล้านบาท ธุรกิจบริการ สร้างมูลค่าการค้า 
รวม 4,015.63 ล้านบาท  

3.16 การพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) 
จ านวน 8,703 ราย  

3.17 มาตรการปรับรูปแบบจัดกิจกรรมต่างๆ จาก “ออฟไลน์” เป็น “ออนไลน์” โดยจัดงานแสดง
สินค้าในรูปแบบออนไลน์แบบเสมือนจริง เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ 354 คู่ มูลค่าการค้า 
รวม 1,845 ล้านบาท 

3.18 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ลัดเลาะ ลอยล่อง รอบเกาะรัตนโกสินทร์” ท่องเที่ยว
ชุมชนเพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) มิวเซียมสยาม วัดโพธิ์  
วั ดแจ้ ง  และ  Street food ย่ าน เยาวราช  งาน  “Hatyai Hard Sale 2019”  ส่ ง เสริ มภาพลั กษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา “มหกรรม 390 ปี ชัยบุรี เปิดวิถีเมืองเท่พัทลุง” น าร่องในโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ลงพ้ืนที่จังหวัดสตูล ศึกษาดูงาน 
การท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ ชุมชนบุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล และเยี่ยมชมบ่อน้ าร้อนทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 
จ.สตูล  

3.19 ขับเคลื่อน BCG ให้เป็นวาระแห่งชาติ  
3.20 พัฒนา“เมืองต้นแบบ” 4 เมืองหลัก คือ เบตง สุ ไหงโก -ลก หนองจิก และจะนะ  

เพ่ิมขีดความสามารถของระบบ LOGISTICS ยกระดับการค้าชายแดน (ด่านชาย แดนไทยกับมาเลเซีย 9 แห่ง) 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยว อาทิ สนามบินเบตง จุดชมทะเลหมอก
สกายวอล์ค เป็นต้น 

3.21 มาตรการ “ช็อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ส าหรับค่าซื้อสินค้า
และบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมถึงหนังสือ และสินค้า OTOP ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่รวมกัน 
ไม่เกิน 30,000 บาท (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ ามัน ค่าที่พัก และค่าตั๋ว
เครื่องบิน) เริ่ม 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63  

3.22 โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลออกมาเพ่ือกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ 
ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกับภาคประชาชน และช่วยเพ่ิมสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศ  
โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 2 แสนราย ซึ่งจะมีผู้ได้รับ สิทธิ 10 ล้านคน รัฐบาลสนับสนุนในวงเงิน 
3 หมื่นล้านบาท และอีกครึ่งหนึ่งเป็นวงเงินจากผู้ได้รับสิทธิ 3 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 6 หมื่นล้านบาท  
โดยคาดหมายว่ารวมทั้งหมดแล้วจะมีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจ 8.1 หมื่นล้านบาท 

3.23 โครงการก าลังใจ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยรัฐสนับสนุนเงิ นให้คนละ 
2,000 บาท แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน ภายใต้
กรอบงบประมาณ 2,400 ล้านบาท ระหว่าง 31 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2563  
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3.24 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยผู้ลงทะเบียน
สามารถรับ สิทธิส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน รวมไม่เกิน 10 ห้องหรือ 10 คืน  
รับคูปองมูลค่าสูงสุด 900 บาทต่อวัน เพ่ือใช้เป็นค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ  
และคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 22,400 ล้านบาท 

3.25 มาตรการเราชนะ คือ มาตรการของภาครัฐที่ออกมาเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือ  
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยจะมอบเงินเยียวยาจ านวน 3,500 บาท  
เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ตลอดโครงการ  
ซึ่งจะใช้งบประมาณ 2.1 แสนล้านบาท และคาดว่ามีผู้ได้รับสิทธิราว 31 ล้านคนทั่วประเทศผู้ที่ได้รับสิทธิ  
เราชนะจะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ แต่ให้ใช้ผ่านแอปพลิ เคชัน “เป๋าตัง” ส าหรับช าระค่าสินค้า อาหาร 
เครื่องดื่ม และบริการต่างๆ ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่ ง รวมถึงร้านค้า  
และผู้ให้บริการอ่ืน ๆ ที่ลงทะเบียนเราชนะ ซึ่งมาตรการนี้จะเน้นช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร แท็กซี่ 
ตุ๊กๆ คนขับรถตู้ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่ ฯลฯ 

3.26 โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ส าหรับผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 เพ่ือช่วยเหลือเยียวยา
แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคโควิด – 19  
ในปี 2564 โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยา รายละ 4 ,000 บาท พร้อมเงื่อนไขคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการ  
เราชนะ และไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท 

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
4.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่ชุมชน/โครงการหน่วย

ทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ/โครงการรับซื้อและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร/โครงการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร “ขนข้าวชาวนา แลกปลาชาวเล”  

4.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพต้นแบบที่ใช้
วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย การจัดท าประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  
เรื่อง ก าหนดชนิดและคุณภาพน้ าตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สามารถน าน้ าเชื่อมที่ผ่าน  
การต้มระเหยที่มีค่าความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
เอทานอลได้  

4.3 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 Tier 1 จ านวน 43.904 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
98.22 ของพ้ืนที่เป้าหมายสูงสุด 44.7 ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3.43 ล้านราย และ Tier 2) จ านวน 
0.48 ล้านไร่ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง 2 ส่วน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,044.62 ล้านบาท  

4.4 โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 Tier 1) จ านวน 2.035 ล้านไร่  
หรือคิดเป็นร้อยละ 70.18 ของพ้ืนที่เป้าหมายสูงสุด 2.9 ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 106,090 
ราย Tier 2) จ านวน 1,145.75 ไร่ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง 2 ส่วนเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 350.03 ล้านบาท  
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4.5 โครงการสร้างการรับรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบภาคเกษตร เสริมสร้าง
องค์ความรู้ความปลอดภัยในการท างานในการใช้สารเคมี อันตรายในภาคเกษตร ให้กับแรงงานนอกระบบ 
ในภาคเกษตร 4,170 คน 

4.6 โครงการประกันรายได้เกษตรกร (ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ่ายเงิน
ส่วนต่างให้เกษตรกร ณ 30 มิ.ย. 63 ดังนี้ (1) ข้าว เกษตรกร 1 ,102,250 ครัวเรือน เป็นเงิน 19,409.24  
ล้านบาท (2) มันส าปะหลัง เกษตรกร 535,759 ครัวเรือน เป็นเงิน 6,836.97 ล้านบาท (3) ปาล์มน้ ามัน 
เกษตรกร 1,291,602 ครัวเรือน เป็นเงิน 5,104.01 ล้านบาท และ (4) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 207 ,796 
ครัวเรือน เป็นเงิน 606.30 ล้านบาท  

4.7 บริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่เกษตรจัดการเชิงรุก 176,068 ไร่  

4.8 ปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม ออกกฎหมายล าดับรอง (ประกาศ/ระเบียบ) 6 ฉบับ 
รับแจงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจ 245 ราย 

4.9 ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้าว ขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุข้าว 2 ศูนย์ เพ่ิมศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิ 27,184 ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ 44,617 ไร่ ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 59,386.60 ตัน 
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ในสหรัฐฯ  

4.10 ด าเนินการแก้ไขปัญหายางพารา สนับสนุนให้มีการปลูกแทน 2.19 ล้านไร่ และอนุมัติวงเงิน
จัดสรรแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแท่ง) 1 ราย สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ยื่นขอกู้ 510 แห่ง ใช้ยางพารา  
ในการซ่อมแซมและปรับปรุงคันคลอง ชลประทาน ได้ร้อยละ 36.76  

4.11 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ พัฒนาข้อมูล Big Data  
พัฒนาพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 4 แห่ง 1 โรงเรือน  

4.12 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชง ผลิตชุดต้นแบบเครื่องแต่งกายทหารจากเส้นใยเฮมพ์ 
4.13 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 แห่ง และอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ จ านวน 17 แห่ง  
4.14 โครงการก่อสร้างจุดจ่ายน้ าถาวรริมถนนสายหลักทั่วประเทศ ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน 24 แห่ง ทั่วประเทศ  
4.15 โครงการพัฒนาและส่งน้ าบาดาลระยะไกล ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง ที่ต าบล  

สนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดร้อยเอ็ด  

4.16 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ าแบบ Riverbank ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ  
4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี 

4.17 โครงการพัฒนาแหล่ งน้ าบาดาลเ พ่ือการเกษตร มีนโยบายให้ ใช้พลั งงานสะอาด  
(Solar Technology) ระบบโซลาเซลล์ เพ่ือลดต้นทุนและประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย  
ของเกษตรกร  
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4.18 ส่งเสริมการใช้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ก าหนดให้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ ามันดีเซล
พ้ืนฐานของประเทศ (ส าหรับรถดีเซลทั่วไป) และเริ่มจ าหน่ายน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10  

4.19 ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารากว่า 30,000 ล้านบาท  
4.20 โครงการศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช โครงการบริหารจัดการสถานีวิจัย 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคเหนือ (การพัฒนาเกษตรพ้ืนที่สูง) เช่น งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านเห็ดวานิลลา 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณท์กล้วยหอมทอง  เ พ่ือตอบสนองต่อการท าเกษตรแปลงใหญ่   
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือสุขภาพด้วยนวัตกรรมพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Smart 
Aging Innovation in SEC) สว.ทช. จัดท าโครงการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farm) และการพัฒนาผู้ประกอบการให้บริการ ออกแบบ ติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร 
(Agriculture System Integrators :ASI)  

4.21 เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี “กัญชา” “กัญชง” 1) การปรับปรุงกฎหมาย ออกกฎหมาย
ล าดับรอง 2 ฉบับ การอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา 949 ฉบับ (น าเข้า ผลิต ครอบครอง จ าหน่าย) และแก้ไข 
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ปลดล็อก กัญชา ให้ผู้ป่วย-แพทย์แผนไทย ครอบครองได้ 
2) พัฒนาแหล่งปลูกกัญชา 6 แหล่ง และได้เตรียมขยายแผนพัฒนาการปลูกใน รพ.สต. 150 แห่ง เพ่ือผลิตเป็น
ยาต ารับแผนไทยใช้ใน รพ.สต. กว่า 3,000 แห่ง 3) การวิจัยและพัฒนา คุณลักษณะทางเภสัชเวทของพืชกัญชา 
และการสกัดสาระส าคัญเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 4) เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสาน
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ในสถานบริการ 291 แห่ง 5) ขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ  
รองรับนโยบายรัฐบาลส่งผลให้สามารถส่งออกสารสกัดสมุนไพรไปต่างประเทศ ใน พ.ศ. 2562 

4.22 ศอ.บต. สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจครัวเรือน โดยยึดแนวทางเกษตรทฤษฎี ใหม่ การสร้างอาชีพ
จากการท าเกษตรแม่นย า และการผลิตที่ตรงความต้องการตลาด เช่น ไม้ผล ไผ่เศรษฐกิจ กาแฟ ปศุสัตว์ 
ประมงชายฝั่ง เป็นต้น 

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
5.1 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมง 

และแรงงานในภาคประมง 101 ครั้ง และปรับปรุงข้อมูลและจัดท าหนังสือคนประจ าเรือส าหรับแรงงาน  
ต่างด้าว 51,181 ราย  

5.2 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจ าการ เ พ่ือน าไปใช้ประกอบอาชีพหลังจาก  
ปลดประจ าการเ พ่ือพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทย จัดตลาดนัดแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ  
พัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ( Innovative Technology) พัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการวิชาชีพใหม่ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ไทยแลนด์  4 .0 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  ให้แก่สถานศึกษา  
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ต่อยอดชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทัลชุมชน  
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โดยการน านัก เรียนนักศึกษา และบุคลากร ลง พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้  ICT ชุมชนในพ้ืนที่บริการ 
ของแต่ละสถานศึกษา  

5.3 การจัดท าข้อเสนอเพ่ือก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ า (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 62 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 63  

5.4 การจัดท าข้อเสนอเพ่ือก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  
เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ฉบับล่าสุด จ านวน 83 สาขาอาชีพ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 63 เป็นต้นไป  

5.5 การด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือยกระดับและพัฒนาแรงงาน ได้แก่ 1) โครงการความปลอดภัย  
และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เพ่ือขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ตามกรอบยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมาย 117,500 คน และอัตราการประสบอันตรายจากการท างานลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เทียบกับปีที่ผ่านมา 2) โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งหมู่บ้านประกันสังคมถ้วนหน้า ครอบคลุม 
566 หมู่บ้าน โดยมีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ านวน 23 ,226 ราย เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การประกันสังคมมาตรา 40 (ภาคสมัครใจ) ผ่านกลไกภาคีเครือข่ายในระดับ
พ้ืนที่ โดยส านักงานประกันสังคมพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ลงพ้ืนที่ในหมู่บ้าน เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์  
ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เพ่ือให้แรงงานอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  
(ณ 24 กรกฎาคม 2563)  

5.6 โครงการเมืองแห่งพลังงานโซลาร์เซลล์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับฝีมือแรงงานไทยในลักษณะสองภาษา (ไทยและอังกฤษ)  สนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎในด้านองค์ความรู้มาตรวิทยา กระทรวงพาณิชย์ ยกระดับรายได้ ค่าแรงขั้นต่ า  
ควบคู่พัฒนา “ทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านคณะกรรมการไตรภาคี” 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศอนาคต 
6.1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน สอนแนะน าการจัดท าบัญชี จ านวน 444 แห่ง 

ส่งเสริมและพัฒนาวิสากิจชุมชนต้นแบบ จ านวน 17 ,004 ราย และพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปวิสาหกิจชุมชน 
ปรับปรุงกระบวนการ ผลิต/สถานที่ผลิต/ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ 24 แห่ง  

6.2 จัดท าร่างแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2580 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างกลไกในการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ให้แก่ทรัพยากรชีวภาพ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6.3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง/โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
6.4 มาตรการออกหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialised Financial 

Institutions : SFIs) แก้ไข พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้อ านาจ ธปท. ออกหลักเกณฑ์ 
การก ากับดูแล โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือดูแลความมั่นคง (Prudential 
Regulation) ของ SFIs พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจการเพ่ือตรวจสอบ SFIs เพ่ือป้องกันการด าเนินงานในลักษณะ 
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ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐ (Prompt Preventive Action: PPA) และก าหนดโทษ 
ช่วยให้ SFIs สามารถด าเนินธุรกิจ และด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีความมั่นคงมากขึ้น   

6.5 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
6.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป้าหมาย  

ในพ้ืนที่ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี และปราจีนบุรี) โครงการพัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล  
ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ น าขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริม  
และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนที่ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เป้าหมายในพ้ืนที่ เมืองปริมณฑล  
(จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ื อพัฒนา 
และประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย 
(พ.ศ. 2561-2570) 

6.7 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าจากกรมเจ้าท่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือลดปัญหาอุปสรรค 
ต่อการท าธุรกิจ  

6.8 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพ้ืนที่ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองเชียงราย 
เทศบาลเมืองพังงา และ จังหวัดขอนแก่น, อุดรธานี, นครพนม, มุกดาหาร  

6.9 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทีโอที 
พัฒนาการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพ้ืนที่ EEC กระทรวง
คมนาคม การพัฒนาท่าอากาศยานสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา 
ก าหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี 2563 พัฒนาถนนทุกสายให้กลายเป็นเส้นทางแห่งความสุขเชื่อมโยง
การเดินทาง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง 32 กิโลเมตร พัฒนาระบบร่าง 
ให้เป็นแก่นหลักการเดินทางและขนส่งของประเทศ เร่งผลักดันแนวทางการบริหารจัดการเดินรถและซ่อมบ ารุง
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โครงการระบบรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง 
กรุงเทพฯ – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา) ระยะทาง 252 กิโลเมตร รถไฟความเร็วสูง 
เชื่อม 3 สนามบิน ระยะทาง 220 กิโลเมตร กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดพ้ืนที่อีอีซี อ านวยความสะดว ก
ให้กับผู้โดยสาร โดยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินอู่ตะเภา 45 นาที เร่งรัดด าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลในการจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาค โดยอยู่ระหว่ างด าเนินโครงการระบบขนส่ง
มวลชนจัวหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา และพิษณุโลก โดยใช้มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) พัฒนาถนนทุกสายให้เป็นเส้นทางแห่งความสุขเชื่อมโยงการเดินทาง  
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง 32 กิโลเมตร ก่อสร้างสะพานเชื่อมโยง 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน เปิดสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 
(แม่น้ าเมย – ตองยิน) ระยะทาง 21.4 กิโลเมตร เชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
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ระหว่างไทยกับเมียนมา และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ตะวันออก – ตะวันตก เปิดสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (หนองเอ่ียน – สตึงบท) ระยะทาง 4.714 กิโลเมตร 
เชื่อมเส้นทาง GMS ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนและสถานีขนส่งสินค้า
ภูมิภาค เร่งรัดการก่อสร้างโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
เพ่ือการขนส่งสินค้าจากจีนตะวันตก และเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งเป็นระบบร่างด้วยรถไฟทางคู่ 
สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ เพ่ือขนส่งมายังท่าเรือแหลมฉบังหรือท่าเรือปากบาราในอนาคต บริษัท 
ขนส่ง จ ากัด ด าเนินโครงการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services เพ่ือสนับสนุนบริการรถ
โดยสารให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอ่ืน และมีแผนการเชื่อมต่อระบบ Feeder ในเส้นทางที่มี
ความเหมาะสมอีก 12 เส้นทาง ศอ.บต. ด าเนินการพัฒนาผลักดันเกี่ยวกับเมืองต้นแบบ 4 แห่งคือ เบตง, สุไหง
โกลก, หนองจิกและจะนะ พัฒนาประสิทธิภาพการค้าชายแดน 9 จุด ใน จชต.  

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
7.1 การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ

ข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน จัดท ากระบวนการตรวจสอบข่าวปลอม
บู รณาการร่ ว มกั บกระทรวงดิ จิ ทั ล  เ พ่ื อ เ ศรษฐกิ จและสั ง คม  และหน่ ว ย ง าน  20  กระทรวง  
เปิดช่องทางเพจข่าวจริงประเทศไทย และอีก 4 ช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  
ว่าจริงหรือปลอมภายใน 24 ชั่วโมง 

7.2 จัดท าแพลตฟอร์มการศึกษา แพลตฟอร์มคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) - 
โครงการครูต่างประเทศเข้ามาสอนในสถานศึกษาในประเทศไทย โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอน
ภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2562 (ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น-นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์) โครงการ JENESYS 2019 
หั ว ข้ อ  “ Japanese Language and Culture” ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ า  
(STEM Education) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking Child’s Genius) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนแบบ Active learning มากกว่าที่จะเป็นการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว จัดการเรียน 
การสอนรูปแบบโมดูลฯ และรูปแบบ Project based learning จัดท าหลักเกณฑ์และหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับส านักงาน กศน. จังหวัดทั่วประเทศเพ่ือจัดอบรมวิทยากรแก่นนาด้านดิจิทัล 
ระดับจังหวัด (ครู ก.) 

7.3 การเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ตรวจพบเว็บไซต์ไม่เหมาะสม จ านวน 9 ,585 URLs จ านวน 
415 เรื่อง ระงับการเผยแพร่หมายเลขคดีด า 7,136URLs จ านวน 103 เรื่อง  

7.4 โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) 
7.5 มาตรการผลักดันโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพถึงระดับต าบล และต้องมี “หลักสูตร

ออนไลน์” ประกอบการเรียนการสอน และมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษากับภาคธุรกิจ 
กรุ ง เทพมหานครพัฒนาสื่ อการ เ รี ยนรู้ ดิ จิ ทั ลรู ปแบบแอปพลิ เคชั นมั ลติ มี เดี ย  ใช้ งบประมาณ 
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ของกรุงเทพมหานคร จ านวน 3,500,000. บาท โดยมีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นหน่วยงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้  โดยจะมีสื่อ การเรียนรู้ดิจิทัลฯ  
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก จ านวน 4 กลุ่มสาระ  
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จ านวน 10 เรื่อง 

7.6 โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
7.7 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 โดย 1) จัดประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 จ านวน 4 รุ่น ผู้เข้าร่วม
ประชุม 561 คน 2) โครงการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 3) จัดท า
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564  
4) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ 5) จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ต (e-sport) ต่อเด็ก 6) ส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดต่อเด็กและเยาวชนด้านการละเมิดทางเพศ การกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์
การติดเกม 7) จัดท าชุดการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อส าหรับเด็ก รวมถึงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด าเนินโครงการพัฒนานโยบายก าลังคนและการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
แห่งประเทศไทย แพลตฟอร์มบริการ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI for Thai โครงการพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาในจังหวัด ระยอง ศรีสะเกษและสตูล โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ ร่วมกับ 
20 วิทยาลัยชุมชน 

8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า 
8.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การให้หรือรับสินบน  
และการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

8.2 ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยาน หลักฐานเพ่ือด าเนินการกั บทรัพย์สิน 
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับมูลฐานทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ ม.3 (5) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยน าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะ (Analytic & BI) เพ่ือช่วยคัดกรองธุรกรรมต้องสงสัยในแต่ละเรื่อง 

8.3 มาตรการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ไปขยายผลเพ่ือด าเนินการประเมินกับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

8.4 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน – โครงการจัดสวัสดิการ 
ในเชิงธุรกิจของกองทัพ  

8.5 โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหลักสูตรส าคัญต่างๆ จ านวน 2 ,300 คน ดังนี้ หลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ (ทีมนักบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้) หลักสูตรพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรภายใน ศอ.บต. หลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จังหวัดชายแดนภาคใต้” และข้าราชการจิตสาธารณะ 
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
9.1 พัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนา 

การเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือตัดวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่ โดยเริ่มจาก “โครงการห้องเรียน 
สีขาว” แล้วพัฒนาสู่ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” พัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดน
ไทย และตอบสนองความต้องการในการลงทุนในพ้ืนที่ของภาคเอกชน 

9.2 มาตรการร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการฝึกอบรมแรงงานในสาขา
ต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้ามชาติที่มีรากเหง้า
จากความยากจนได้อย่างยั่งยืน กระทรวงกลาโหม สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด การลักลอบน าเข้าสินค้า
เกษตรและสิ่งผิดกฎหมาย การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

9.3 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พัฒนาอาชีพเกษตร 
แก่เกษตรกร 13,430 ราย ปรับปรุงพื้นท่ีนาร้าง 10,449 ไร่ จัดท าแปลงขยายผล เพ่ิมประสิทธิภาพ 454 แปลง 

9.4 พัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย และตอบสนองความต้องการในการลงทุนในพ้ืนที่  
ของภาคเอกชน ร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการฝึกอบรมแรงงานในสาขาต่าง ๆ 
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ กระทรวงแรงงาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้
แก่กลุ่มผู้ ใช้แรงงาน ทวิภาคี แรงงานข้ามชาติ เชิญชวนสถานประกอบกิจการ มีระบบการจัดการ  
ด้านยาเสพติดตามเกณฑ์โรงงานสีขาวและระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จ านวน 1 ,633 แห่ง ลูกจ้างจ านวน 
213 ,332 คน โดยแบ่งออกเป็น สถานประกอบกิจการผ่าน มยส.แห่งใหม่  จ านวน 1 ,357 แห่ง  
และสถานประกอบกิจการที่ยื่นต่ออายุ มยส. จ านวน 276 แห่ง และด าเนินโค รงการโรงงานสีขาว  
โดยมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ โรงงานสีขาวจ านวน 4,053 แห่ง และผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาวแล้ว
จ านวน 2,702 แห่ง มีลูกจ้างจ านวน 132,675 คน  

9.5 โครงการขับเคลื่อนงานตามมาตรการด้านสตรีและการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริม
การพัฒนาตนเองและคุ้มครอง สิทธิของสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดท าจดหมายถึงผู้หญิงในชุมชน ด่านยูโย 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 500 ฉบับ เพ่ือแสดงความห่วงใยให้ความรู้ในการดูแลตนเองและครอบครัว
ต่อการป้องกันโรคระบาดตามหลักศาสนาอิสลาม จัดท าสื่ออินโฟกราฟฟิก 10 วิธีดูแลตัวเองและคนที่เรารัก 
จัดท าเป็นภาษาไทยและภาษายาวี ให้ความรู้กับชุมชนโดยเฉพาะการปฏิบัติในช่วงอยู่บ้านของเด็ก  ๆ พร้อม
แจกนิทานเพ่ือเน้นกิจกรรมในครอบครัวระหว่างอยู่บ้าน  
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9.6 โครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต  
รายละ 6,000 บาท 23 ราย ช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีบาดเจ็บ รายละ 3,000 บาท จ านวน 56 ราย มอบเงิน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ 200,000 บาท จ านวน 30 รายมอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตร
ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส/พิการ ตามระดับการศึกษา จ านวน 5 ,384 ราย มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ที่พิการ
จากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะความพิการ จ านวน 774 ราย มอบเงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็ก  
ที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบแบบครอบครัวอุปถัมภ์รายละ 2,000 บาท/เดือน 42 ราย  

9.7 ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวม 5 ด้าน คือ ด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด ด้านการบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการ เน้นการขับเคลื่อนนโยบายพืชเสพติด ศึกษากรอบแนวคิด Valued-based เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพมาตรการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด อยู่ ในระหว่างกา รยกร่างกฎหมายคู่ขนาน  
โครงการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจ าแนก โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา 
และดนตรี ส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ประจ าปี 2563 โครงการบ าบัดและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด โครงการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยา
เสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุ่ม
ผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจ า/ทัณฑสถาน โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษ  
ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน โครงการพัฒนาหน่วยบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่มาตรฐาน 
โครงการอบรมหลักสูตรการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โครงการส่งเสริมการอ านวย  
ความยุติธรรมโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศอ.บต. บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือหนุนเสริม กอ.รมน.ภาค 4 สน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการฝึกอาชีพ  
โดยใช้หลักสูตร 15 วัน 60 ชั่วโมง จ านวน 7 สาขาวิชา โดยฝึกอบรมวิชาชีพรวม 405 คน 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
10.1 โครงการพัฒนาและขยายผลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ( Integrated Complaint 

Management System) ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
10.2 พัฒนา (ร่าง) แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 – 

2565 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2565 ด าเนินการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9 ฉบับ  

10.3 การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และพัฒนาระบบบริการด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค  
“ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์” “ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์” “ระบบจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง” 

10.4 โครงการหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่ออกให้บริการด้านการแพทย์ให้กับประชาชนถึงบ้าน 
10.5 โครงการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
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10.6 การพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติ หรืออนุญาตทางราชการ 
ด้วยระบบดิจิทัลในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน  
ทั้งประเทศ และจัดตั้งศูนย์สารสนเทศท่ีดิน 2 แห่ง  

10.7 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจของประทศไทย เพ่ือการประเมินความยาก–ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)  

10.8 การด าเนินการด้านรถโดยสารสาธารณะ ผ่านแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ประกอบการรถรับจ้าง
โดยสารสาธารณะ (TAXI) รับช าระภาษีรถประจ าปีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax) 
การพัฒนาท่าเรือโดยสารสาธารณะเพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ า
เจ้าพระยา เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 29 ท่า  

10.9 โครงการ“ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care)” ลงพ้ืนที่แจ้งสิทธิให้กับผู้เสียหาย หรือผู้ที่ได้รับ 
ความเดือดร้อน สามารถลงไปช่วยเหลือประชาชนภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุ  

10.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติหรืออนุญาตทางราชการ
ด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต และพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing 
Platform)  

10.11 โครงการพัฒนามาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้เพ่ือเร่งกระบวนการอนุมัติแบบดิจิทัล 
(Speed-up e-Licensing) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ด าเนินการพัฒนา
กระบวนการออกใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานของภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวก  
ต่อการประกอบธุรกิจและการด าเนินชีวิตของประชาชน โครงการก ากับดูแลบริการเกี่ยวกับการพิสูจน์ 
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Governance) โครงการผลักดันเพ่ือเปลี่ยน
ผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อก าหนดของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Law Compliance for 
Government’s Digital Transformation under Electronic Transaction Law) มีระบบและกลไกดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐ (GMS) จ านวน 130 หน่วยงาน พร้อมข้อมูลวิเคราะห์เชิงสถิติ
การแจ้งเตือนและด าเนินการเพ่ือระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มี  
การเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมง  

10.12 การออกกฎหมายล าดับรองด้านแรงงาน ได้แก่ 1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงาน  
ประดาน้ า พ.ศ. 2563 2) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. ....  

10.13 การพัฒนาการให้บริการแรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) (ณ เดือนมิถุนายน 
2563) ดังนี้ ผ่านระบบ e – Payment โดยมีธนาคารให้บริการ 9 แห่ง มีสถานประกอบการใช้บริกา ร  
จ านวน 80,091 ราย 2) นายจ้างในการยื่นแบบเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ให้กับผู้ประกันตน 
จ านวน 9.24 ล้านคน  

10.14 พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e–receipt) มีนายจ้างใช้บริการจ านวน 3.29 ล้าน
รายการ  
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10.15 มาตรการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนผ่าน Application บนมือถือ “SSO Connect Mobile” 
ได้แก่ ยอดเงินสะสมกรณีชราภาพ ตรวจสอบเงินสมทบตรวจสอบการเบิกจ่าย สิทธิประโยชน์และเปลี่ยน
สถานพยาบาล มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 7.24 ล้านราย  

10.16 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ท าให้นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม
และเปลี่ยนแปลงข้อมูลนายจ้างโดยอัตโนมัติ  

10.17 โครงการจัดท าระบบการให้บริการประชาชนด้านแรงงาน จ านวน 7 ระบบ 1 แอปพลิเคชัน 
ดังนี้ 1) ระบบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 2) ระบบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3) ระบบยื่นขอรับรอง
ความรู้ความสามารถ 4) ระบบยื่นขอมีสมุดประจ าตัว 5) ระบบยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 6) ระบบยื่น 
ขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 7) ระบบยื่นขอประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 8) แอปพลิเคชันรวมช่าง  

10.18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการประชาชนในโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รองรับการขยายระยะเวลาให้เงิน
อุดหนุนฯ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี  

10.19 ระบบการให้บริการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ระบบ No copy เพ่ือให้ประชาชน/ลูกค้า ไม่ต้องใช้
ส าเนาบัตรประชาชน จัดท าโครงการ G Map เพ่ือบูรณาการข้อมูลโครงการต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงฯ  
พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินโครงการ และการให้บริการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน  

10.20 มาตรการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ จชต. (One Start One 
Stop for Development Center : OSOS) ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการค้า และการลงทุน เปิดช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 1881 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
11.1 โครงการ “ก่อนเกิดภัย” ปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
และแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. 2562 จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 10 วัน  
ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ มีผู้เข้าร่วมการฝึก จ านวน 577 คน จาก 23 ประเทศ แบ่งเป็น ประเทศไทย 
397 คน และต่างประเทศ 180 คน  

11.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการผลิตสื่อ 
วีดีทัศน์ เรื่อง“ชุมชนเตรียมพร้อมป้องกันภัยใกล้ตัว” การให้ความช่วยเหลือ “ระหว่าง” เกิดภัย จัดซื้อสิ่งของ
ส ารองจ่าย ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเวลามาตรฐานภายใน 72 ชั่วโมง  

11.3 การแก้ไขปัญหาใน “ระยะยาว” โดยเฉพาะ “ระบบเตือนภัย” มีโครงการเตรียมความพร้อม 
ในการรับมือภัยพิบัติด้านการเตือนภัย พร้อมออกโทรสาร รวมทั้งสิ้น 58 ฉบับ และส่งข้อมูลรายงานข่าว
แผ่นดินไหว (SMS) รวมทั้งสิ้น 182 ครั้ง ด าเนินการบ ารุงรักษาหอเตือนภัย จ านวน 193 แห่ง ฝึกซ้อม 
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การปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนจากภัยสึนามิ ในพ้ืนที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน  
และสร้างและพัฒนาเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน  

11.4 การจัดเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัย  
11.5 การจัดเตรียมมาตราการรองรับภัยแล้ง  
11.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เปิดจุดจ่ายน้ าทั้ง 18 สาขา รวมทั้งสิ้น 27 จุด เพ่ือให้บริการ

ในกรณีเกิดปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนส ารองน้ าในช่วงภัยแล้งและสามารถรับน้ าได้ที่จุดจ่ายน้ า
ที่ กปน.จัดเตรียมไว้ 

11.7 โครงการจุดเจาะบ่อบาดาล การท าฝายชะลอน้ า การจัดท าอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรให้กับ
ชุมชน 

11.8 โครงการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือด าเนินการจัดหา
แหล่งน้ าต้นทุนในการบริหารจัดการและแจกจ่ายน้ าเพื่อการบริโภค  

11.9 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพ้ืนที่เป้าหมาย 25 จังหวัด 146 อ าเภอ 784 ต าบล  
4 เทศบาล 6,846 หมู่บ้าน [จังหวัดที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภั ยแล้ง)] 
โดยมีผลการด าเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 สนับสนุนน้ าเพ่ือการเกษตร  

11.10 การด าเนินงานภายในบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด และการด าเนินงานภายใน  
สถานรับรอง 30 แห่ง 

11.11 โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งเพ่ือการเกษตร ส่งเสริมการติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ภัยแล้ง ปี 2562 สนับสนุนโครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 
จ านวน 1,236 ระบบ  

11.12 การจัดการน้ าชลประทาน บริหารจัดการน้ าในพื้นที่ชลประทานเดิม (25.40 ล้านไร่)  
11.13 โครงการบรรเทาอุทกภัย จ านวน 7 โครงการ ได้แก่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหว้ดสงขลา  

เมืองนครศรีธรรมราช คลองระบายน้ าบางบาล-บางไทร จังหวัดอยุธยา เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประตู 
ระบายน้ าลาน้ าพุง-น้ าก่า จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงคลองยม- น่าน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า  
ในพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ  

11.14 โครงการขุดลอกพัฒนาและบ ารุงรักษาร่องน้ า ตามแผนงานการบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  

11.15 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ ปรับปรุงระบบการจัดการ
น้ าเพ่ือการเกษตร และอุปโภคบริโภคของ ศอ.บต. รวมทั้งแก้ปัญหาน้ าท่วมอย่างเป็นระบบ จัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเป็นระบบ โครงการบูรณาการ “การสร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความก้าวหน้า 
อย่างยั่งยืน” เพ่ือเชื่อมโยงงานของส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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12.1 การขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงกลาโหม  
กอ.รมน. ร่วมกับ มท. เปิดเวทีร่วมกับภาคประชาชนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและการด าเนินการเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

12.2 ศอ.บต.ส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการต าบล โดยให้จัดท าแผนต าบลด้านความปลอดภัยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกลไกสภาสันติสุขต าบลจ านวน 282 ต าบล มีกิจกรรมเกิดขึ้น
จ านวน 879 กิจกรรม ประชาชนเข้าร่วมจ านวน 173,125 คน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด เป็นนโยบาย มาตรการ โครงการของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งจะพบว่ามีข้อมูลโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และจ าแนกไปตามแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ดี 
เพ่ือก าหนดขอบเขตการวิจัยที่ชัดเจน งานวิจัยฉบับนี้มุ่งหมายที่จะน ากรณีศึกษานโยบาย มาตรการ  
หรือโครงการมาท าการวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายจากการทุจริตเชิงนโยบาย จึงเลือกวิเคราะห์เฉพาะ
นโยบาย มาตรการและโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข 
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในปี พ.ศ. 2563 เฉพาะในส่วนของงบประมาณเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ  
จากการระบาดของ COVID-19 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่ งในเบื้องต้น จะขออธิบายรายละเ อียด 
ของพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
โดยภาพรวม ดังต่อไปนี้ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2563a, 2563b, 2564a, 
2564b) 

 
4.4 นโยบายมาตรการและโครงการต่าง ๆ ที่อย ่ภายใต้พระราชก าหนดให้ อ านาจ 
 กระทรวงการคลังก ้เงินเพ่ือแก้ไขป ญหา เยียวยา และฟื้นฟ เศรษฐกิจและสังคม 

4.4.1 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
เนื่องด้วยในปี 2563 ได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นอย่างรุนแรง

ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวการณ์แพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก  
โดยที่โรคติดเชื้อดังกล่าว เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกัน ส่งผลให้จ านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก
และภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด  
ซึ่งการระบาดของโรคร้ายแรงนี้ได้ท าให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรง  
และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบ  
อย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน และต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
อย่างยิ่งยวด 

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดรัฐบาลได้ใช้งบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่  ในการด าเนินมาตรการ 
และวิธีการต่าง ๆ เพ่ือหยุดยั้งและควบคุมการระบาดของโรคและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  
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แต่ก็ยังไม่เพียงพอในอันที่จะยุติการระบาดของโรค และช่วยเหลือเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบ 
ในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลได้ประมาณการว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมประมาณ 1,000,000 ล้านบาท เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
ก าหนดนี้ และได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
19 เมษายน 2563 (มาตรา 2) 

4.4.2 สาระส าคัญของกฎหมาย 
1. การกู้เงินของกระทรวงการคลังและการใช้จ่ายเงินกู้ 
1.1 ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ วงเงิน  

ไม่เกิน 1,000,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยให้กระทรวงการคลังลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้
ภายในก าหนดเวลาไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564 (มาตรา 3) 

1.2 เงินกู้ให้น าไปใช้จ่ายภายใต้แผนงานหรือโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.  
เพ่ือการดังต่อไปนี้ (มาตรา 5) 

(1) เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID-19 
(2) เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
(3) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

 1.3 การกู้เงินเพ่ือการตามข้อ 1.2 (1) และ (2) ให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 600,000 ล้านบาท  
และการกู้เงินเพ่ือการตามข้อ 1.2 (3) ให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 400,000 ล้านบาท (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง) 

1.4 ในกรณีจ าเป็นคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้น าวงเงินกู้เพ่ือการตามข้อ 1.2 (2) มาใช้เพ่ือการตามข้อ 
1.2 (1) ได้ (มาตรา 6 วรรคสอง) 

1.5 ในกรณีที่จ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้คณะรัฐมนตรีมีมติให้น าวงเงินกู้เพ่ือการตามข้อ 1.2 (3)  
มาใช้เพ่ือการตามข้อ 1.2 (1) และ (2) เพ่ิมเติมได้ แต่รวมวงเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 ล้านบาท  
(มาตรา 6 วรรคสาม) 

2. การบริหารและจัดการก ้เงิน และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการกู้เงิน การเบิกจ่าย

เงินกู้ การช าระหนี้ และการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการกู้เงิน และให้น ากฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะมาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม (มาตรา 9) 

3. การกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินก ้ 
3.1 ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการกลั่นกรองฯ) เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง

และอนุมัติการใช้จ่ายเงินกู้ ประกอบด้วย (มาตรา 7) 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการ 
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ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี      กรรมการ 
ปลัดกระทรวงการคลัง      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ     กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ    กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง    กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง (ไม่เกิน 5 คน)   กรรมการ 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขานุการ 
ผู้แทนส านักงบประมาณ      เลขานุการร่วม 
ผู้แทนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ    เลขานุการร่วม 
 

3.2 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (มาตรา 8) 
(1) พิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการ  ให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการตามบัญชี 

ท้าย พ.ร.ก. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
(2) ก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ และรายงานความก้าวหน้า 

ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุก 3 เดือน 
(3) ก าหนดวงเงินส าหรับรายการเงินส ารองจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในบัญชี 

ท้าย พ.ร.ก. 
(4) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา มีมติตามข้อ 1.4 และ 1.5 
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
(6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือวางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนงาน หรือโครงการ 

ที่ใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
โดยให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแผนงานหรือโครงการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่า 20 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
4. การด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ 
4.1 การด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนด  

โดยข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (มาตรา 7 วรรคสาม) 
4.2 ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินตาม พ.ร.ก. นี้  

ที่กระท าในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด  
ของการกู้เงิน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ 
(มาตรา 10) 
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5. บัญชีแนบท้าย พ.ร.ก. 
ประกอบด้วยแผนงานหรือโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน และวงเงินที่ใช้  

ในการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4- 1 แผนงานหรือโครงการจ าแนกตามวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท 

แผนงานหรือโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงิน 
สถานะการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 

(31 มกราคม 2564) 
(1) แผนงานหรือโครงการ 
ที่มีวัตถุประสงค์ทางการ 
แพทย์และสาธารณสุข เพ่ือ
แก้ ไขปัญหาการระบาด 
ของ COVID-19 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- หน่วยงานของรัฐ 
ทีค่ณะรัฐมนตรี
มอบหมายตามข้อเสนอ
ของกระทรวง
สาธารณสุข 

45,000 ล้านบาท 
 

วงเงินที่อนุมัติแล้ว 
19,698.13758 ล้านบาท 
ผลเบิกจ่าย 
1,560.8517 ล้านบาท 
คงเหลือ 25,301.8624 ล้านบาท 

(2) แผนงานหรือโครงการ 
ที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือช่วย 
เหลือเยียวยา และชดเชย
ใ ห้ กั บ ภ า ค ป ร ะ ช า ช น 
เกษตรกรและผู้ประกอบ 
การ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 

- กระทรวงการคลัง 
-หน่วยงานของรัฐ 
ที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมายตามข้อเสนอ
ของกระทรวงการคลัง 

565,000 ล้านบาท 
 

วงเงินที่อนุมัติแล้ว 
558,753.21150 ล้านบาท 
ผลเบิกจ่ าย 322,452.4565  
ล้านบาท 
คงเหลือ 6,246.7885 ล้านบาท 

(3) แผนงานหรือโครงการ 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 

- กระทรวงการคลัง 
- หน่วยงานของรัฐ 
ที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

390,000 ล้านบาท* 
 
 

วงเงินที่อนุมัติแล้ว 
133,155.28715 ล้านบาท 
ผล เบิ กจ่ า ย  42 , 159 . 0812  
ล้านบาท 
ค ง เ ห ลื อ  2 5 6 ,8 4 4 . 7 1 2 8  
ล้านบาท 

* เดิมมีกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีการโอนกรอบวงเงินจากแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3  
ไปยังแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 จ านวน 10,000 ล้านบาท (เป็นการด าเนินการตามมาตรา 6 (3) แห่งพระราช
ก าหนดฯ) 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564) 
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ภาพที่ 4- 1 แผนงานหรือโครงการจ าแนกตามวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท 

 
ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเสนอ โดยเฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท  
โดยระบุหลักการและเหตุผล รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

4.4.3 รายละเอียดของแผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในกรอบวงเงิน 400,000 ล้าน 

การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวโน้มการหดตัว
ของเศรษฐกิจโลก ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทย  ทั้งในภาคการผลิต  
ภาคการบริการ และภาคการส่งออก ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ท าให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทย
ในช่วงที่ยังคงมีสถานการณ์การระบาดทั่วโลก เหลือเพียงการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และความสามารถ 
ในการจัดหาทรัพยากรในการพยุงเศรษฐกิจ ขณะที่วิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง  โดยเฉพาะ 
การจ้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ท าให้ในระยะสั้น
จ าเป็นต้องลดผลกระทบของประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ เพ่ือรักษาการจ้างงาน 
ในภาพรวมของประเทศ 

นอกจากนี้ แนวโน้มความปกติใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับโครงสร้าง เพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออกและการท่องเที่ยว 
ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ น าสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศโดย ด าเนินการอย่างมีเหตุผลพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายใน และช่วยให้มีความสามารถในการต้านทานผลกระทบ 
( Resilient) จากวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์
การระบาดในประเทศ และในระดับโลกยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาด และยังคงมีความเสี่ ยง 
ที่ประเทศไทยอาจเกิดการระบาดซ้ า ดังนั้น การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ จึงควรต้องด าเนินการ  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา (ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563a, 2563b, 2564a, 2564b) 

 
หลักการและกรอบแนวความคิด 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  

และข้อจ ากัดของทางเลือกในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เห่งชาติ เห็นควรก าหนดหลักการในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญต่อสาขาเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ยังคงมีความได้เปรียบ และมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศ ในช่วงหลังการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร 
Bio- Economy การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality 
Industry) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ความส าคัญต่อกิจกรรมและธุรกิจชุมชน ที่มีศักยภาพและโอกาส  
เป็นต้น 

2. มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพ สามารถรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพ
กลับท้องถิ่นและชุมชน 

3. มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งในด้านก าลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน 
4. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนที่และภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม เช่น ภาคเอกชน 

มูลนิธิ และภาควิชาการ เป็นต้น 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
ประกอบด้วย ประชาชน เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน/วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ 

แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นิสิตนักศึกษาที่อยู่ระหว่าง  
การเรียนและผู้ที่จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงงานในระบบและนอกระบบ และผู้ว่างงาน 

 
ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนฟื้นฟ เศรษฐกิจและสังคม 
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563  

ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดลักษณะของโครงการฯ เพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 131 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงาน หรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวง 
การคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
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ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ) โดยอาศัยอ านาจข้อ 13 (5)  
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ือให้โครงการที่หน่วยงานของรัฐที่จะเสนอให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
กลั่นกรอง โครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างสอดคล้อง กับแนวทางที่ก าหนดไว้ภายใต้
กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามที่ สศช. เสนอ ดังนี้ 

 
ลักษณะของโครงการโดยท่ัวไป 
1. เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรง 
จากการด าเนินโครงการ หรือสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
ที่จะน าไปสู่ความปกติใหม่ (New Normal) หรือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

2) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดรายจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรง
จากการด าเนินโครงการ 

3) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินโครงการ 

4) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมการจ้างงานหรือรักษาระดับการจ้างงานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินโครงการ 

3. การด าเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประ สิทธิผล (Efficiency) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) 
ของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ การกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึ งและเป็นธรรม ทั้งในระดับพ้ืนที่ 
และกลุ่มเป้าหมาย (Equity) ความยั่งยืนของการด าเนินการ (Sustainability) ความโปร่งใส (Transparency)  
การป้องกันการทุจริตคอรับชันและการตรวจสอบได้ ( Accountability) โดยจะต้องมีการรายงานผล 
การด าเนินงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4. เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564 
5. เป็นโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ ยืนยันว่าสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ ที่จะขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนด ฯ ต้องมีความสอดคล้องกับ

หลักการและกรอบแนวความคิด และส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ตอบสนองความปกติใหม่ (New Normal) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยสรุปขอบเขตแผนงาน/โครงการ ดังนี้ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2563a, 
2563b, 2564a, 2564b) 
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1. แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการพัฒนา ที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ (แผนงานที่ 3.1 
พลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ) : 

1) ภาคเกษตรกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร การปรับระบบการท าการเกษต ร  
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 

2) ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน : ฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ  
จากการระบาด โดยท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
เทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยน าไปใช้ในกระบวนการผลิต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ขยายการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์และ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ (Testing Center) ในภาคอุตสาหกรรมส าคัญ 

3) ภาคท่องเที่ยวและบริการ : มุ่ งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ( Responsible Tourism) 
อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการให้บริการ และฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการให้บริการให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการภายใต้แผนงาน หรือโครงการลงทุนและกิจการพัฒนาที่สามารถ 
พลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ  
อาจก าหนดให้มีรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และผู้ประกอบการภาคเอกชน 
ที่ประสบความส าเร็จในแต่ละด้านเพ่ือท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

 
ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.1 
1) มีการประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต/บริการ หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ 
1.1 เกษตรที่มีประสิทธิภาพการผลิตและมีมูลค่าเพ่ิม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ในหลากหลายรูปแบบเพ่ือจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในหลายๆ ด้าน เป็นเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะ เช่น 
(1) ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศส าหรับจัดการเกษตร (Farm Management Information System)  
เพ่ือการจัดการแบบเกษตรแม่นย าสูง (Precision Agriculture) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากร
ช่วยประหยัดทรัพยากรวัตถุดิบและลดการสูญเสียพลังงาน น้ า และปุ๋ย (2) การเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
ช่วยควบคุมปัจจัยแวดล้อม เช่น เรือนกระจกอัจฉริยะ การตรวจวัดและพยากรณ์สภาพอากาศ  
เพ่ือลดความเสี่ยง และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุน (3) การลดต้นทุนการผลิต 
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โดยการท าเกษตรแปลงใหญ่ และใช้เครื่องจักรกลเกษตร (Motor Pool) รวมทั้งการใช้หุ่นยนต์และโดรน 
เพ่ือการเกษตร และ (4) การเพ่ิมโอกาสและลดต้นทุนการเข้าถึงตลาดโดยใช้ตลาดดิจิทัล เป็นต้น 

1.2 อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและมูลค่าสูง โดยเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
(Bio economy) เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมน้อย ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่ต่อยอดจากฐานการผลิตเดิม และประเทศไทย
มีศักยภาพสูง เช่น อาหารแห่งอนาคต ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ พลังงานชีวภาพ วัสดุ พลาสติกชีวภาพ  
สารชีวเคมีและยาหรือชีวเภสัชภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

1.3 การบริการและการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ (Responsible Tourism) อุตสาหกรรมการให้บริการ 
(Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้ความส าคัญกับมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย 
และ Carrying capacity ของพ้ืนที่ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้วิทยาการ 
ด้านการออกแบบ สร้างสรรค์ ความปลอดภัย สาธารณสุข และการปรับการท่องเที่ยวเป็นดิจิทัล 

1.4 สนับสนุนการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) บนพ้ืนฐานจุดแข็งที่มีศักยภาพ 
ของสาขาธุรกิจหรือพ้ืนที่ 

1.5 ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ซึ่งได้แก่ ภาคเอกชน ภาควิชาการองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาก าไร และภาคประชาชน 

2) แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้ างงาน 
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว  
หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง 
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ 3 .2 ฟื้นฟู  
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน) :ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้  
ให้เกิดข้ึนในท้องถิ่นชุมชน โดย 

(1) พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรรายย่อย ได้แก่  
การปรับปรุง ส่งเสริมเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับ
เกษตรกรรายย่อย และพัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) การท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยส่งเสริมพัฒนาการตลาดตามแนวทางความปกติ
ใหม่ (New Normal) และส่งเสริมการเปิดตลาดสู่ภายนอกโดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนา
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing Economy) 

(3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน ได้แก่ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งเป็น
แหล่งจ้างแรงงาน 
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(4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา สนับสนุน
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

(5) เกิดการฟ้ืนฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการที่มีความรู้  
และศักยภาพกลับคืนถ่ินเพื่อไปประกอบกิจการในท้องถิ่นของตนเอง 

ทั้งนี้ การด าเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ควรให้
ความส าคัญกับการด าเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพในท้องถิ่นและชุมชนในระยะยาว
โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือ เพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชน 
และก่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ชนบทได้อย่างยั่งยืน 

 
ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.2 
1) สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในท้องถิ่นและชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรและอาหาร ด้านการจัดการน้ าชุมชน ด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน และด้านการจัดการข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพ่ือรองรับสังคมในอนาคต 

2) สนับสนุนการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชนน าใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการของชุมชนบนฐานศักยภาพของพ้ืนที่ โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา
และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
หรือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดให้ทันสมัย  

3) สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่  
(New Normal) ทั้งการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และการให้บริการต่าง ๆ ที่ค านึงถึงมาตรฐาน  
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาดและมาตรฐานด้านสาธารณสุข โดยค านึงถึงศักยภาพ
ของท้องถิ่น สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร
ในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 

4) สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งประสานการด าเนินงาน
และบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ได้แก่ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร/สถาบัน/กลุ่มเกษตรกร องค์กรไม่แสวงหาก าไร 
และภาคประชาชน 

5) ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่คุณค่า เช่น  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การแปรรูป การตลาด เป็นต้น 

3. แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุน
ต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว (แผนงานที่ 3.3 
 ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน) จัดท ามาตรการด้านภาษีและหรือมิใช่ภาษี  
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เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายย่อย การใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
เป็นหลัก และการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงหลังจากสถานการณ์การระบาดยุติแล้ว 

 
ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.3 
1) เป็นมาตรการด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริโภคและการใช้จ่าย

ภายในประเทศ 
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการซื้อ และใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายย่อย

ภายในประเทศ 
3) สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4) เป็นมาตรการที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง  

ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 
(แผนงานที่  3 .4 พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน) มุ่ ง เน้นการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานที่ช่วยสนับสนุน  
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านการค้า การลงทุน การผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้ด าเนินการในแผนงานที่ 3.1 และแผนงานที่ 3.2 ให้เป็นไป
อย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐานบนต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน เพ่ือช่วยภาคการเกษตรให้มีน้ าใช้เพียงพอ  
ต่อการเพาะปลูกแล้ว ยังเป็นการกระจายเม็ดเงินลงทุนไปในพ้ืนที่ต่างๆ รวมถึงรองรับในกรณีภัยแล้ง  
และอุทกภัยในอนาคต 

2) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ให้สามารถเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า
จากชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูการค้าหรือจุดต้นทางการเดินทางท่ีส าคัญของประเทศ 

3) การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการวิจัย  
และพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในประเทศในลักษณะบูรณาการ 

 
ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.4 
เป็นการลงทุนพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ดิจิทัล

ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านการค้า การลงทุน การผลิตและบริการในสาขา
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้ด าเนินการภายใต้แผนงานที่ 3.1  
และ 3.2 ให้เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน บนต้นทุนที่แข่งขันได้โดย 

1) กรณีท่ีเป็นการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน จะต้องเป็นการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า
ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ระบบกระจายน้ าในชุมชน น้ าบาดาลที่มีความพร้อมในการด าเนินการ  
รวมทั้งจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) 
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2) กรณีที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ จะต้องแสดง  
ให้เห็นถึงความสามารถในการเชื่อมโยงการเดินทาง และขนส่งสินค้าจากชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูการค้าหลัก
ภายในประเทศ หรือจุดต้นทางการเดินทางที่ส าคัญของประเทศ อาทิ สถาบันการศึกษา แหล่งท่องเที่ยว  
นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือลดต้นทุนการเดินทางและการขนส่งสินค้า โดยอยู่บนเงื่อนไขของการก าหนดให้ระบบ
ขนส่งทางรางได้รับการพัฒนาเป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ 

3) กรณีที่เป็นการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก จะต้องแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าว 
จะช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเข้าถึง  
และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และสามารถช่วยลดต้นทุน หรือก่อให้เกิด  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4) กรณีท่ีเป็นการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม จะต้องเป็นการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ของประเทศในลักษณะบูรณาการ ทั้งในส่วนของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การประกอบอาชีพ 
ของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง
รองรับการประกอบธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสาร 5G เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนาคต ตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน 
ของทุกภาคส่วน ครอบคลุมและท่ัวถึง 

 (2) พัฒนาระบบการค้าออนไลน์ภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ 
ภายในประเทศ เพ่ือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึง
ผู้บริโภคได้โดยตรงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน 

 
4.4.4 สถานะของโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในแผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการ  

ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในกรอบวงเงิน 
400,000 ล้าน 

ส าหรับการรายงานสถานะของโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ในปัจจุบันมีการรายงาน
ผ่านเว็บไซต์ ThaiME (Monitoring &Evaluation) ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นการรายงานเกี่ยวกับโครงการ 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ซึ่งมาจากการรวบรวม
ข้อเสนอจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMenSCR) ส่วนที่ 2 เป็นข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์รอบแรก และส่วนที่ 3 เป็นโครงการที่ผ่าน  
การอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ มีปฏิทินการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 ดังภาพที่ 4-2  
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ภาพที่ 4- 2 ปฏิทินการพิจารณาโครงการภายใน พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 

เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

ข้อมูลจากการเปิดเผยของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2563 ได้สรุปให้เห็นว่าจากการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (Project Briefs) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
พบว่ามีจ านวนข้อเสนอโครงการ/แผนงานรวมทั้งสิ้นกว่า 46,429 โครงการ เป็นจ านวนเงินมากกว่า 1,456 
ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563) โดยคณะท างาน สศช. ได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
โครงการ/แผนงานในรอบแรกแล้วผ่านการพิจารณาจ านวน 186 โครงการ คิดเป็นวงเงิ น 92,400 ล้านบาท 
โดยประกอบด้วย 3 แผนงานได้แก่ 

- แผนงานที่ 3.1 แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 50,000 
ล้านบาท (ร้อยละ 54.1) จ านวน 101 โครงการ  

- แผนงานที่ 3.2 แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จ านวน 20,000 ล้านบาท (ร้อยละ 21.6)
จ านวน 83 โครงการ  

- แผนงานที่ 3.3 แผนงานกระตุ้นอุปโภค บริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ยว จ านวน 22,400 ล้านบาท 
(ร้อยละ 24.2) จ านวน 2 โครงการ  

ส่วนแผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่มีการน าเสนอโครงการ 
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ภาพที่ 4- 3 ผลการพิจารณาโครงการภายใน พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 

และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
ในรอบแรกจ าแนกรายแผนงาน 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563 
 

ทั้งนี้ โครงการส าคัญภายใต้แผนงาน สามารถแสดงรายละเอียดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ 
ทั้งในมิติห่วงโซ่การผลิตและพ้ืนที่ได้ ดังภาพที่ 4-4
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ภาพที่ 4- 4 การบูรณาการแผนงาน/โครงการทั้งในมิติห่วงโซ่การผลิตและพ้ืนที่ 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563
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รัฐบาลคาดหมายว่าการใช้เงินกู้ฯ 400,000 ล้านบาทนี้ จะช่วยประคองไม่ให้ GDP ของประเทศไทย
หดตัว  มากกว่าที่คาดการณ์ไว้  ขณะเดียวกันก็จะช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง  ๆ  
กลับมาฟ้ืนตัวและเดินหน้าได้ต่อไป โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ 

- ช่วยให้เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 410,415 ราย 
- เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเอง กว่า 95,000 ราย จากการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและ  

  น้ า 
- เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ 5,450 แปลง จ านวน 262,500 ราย  

 และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี 
- เกิดพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ิมข้ึนกว่า 2.4 แสนไร่ 
- เกษตรสมัยใหม่เพ่ิมข้ึนจ านวนมากกว่า 5 ล้านไร่ 
- พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนกว่า 1.7 แสนไร่ 
- พ้ืนที่กักเก็บน้ า 7,900 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- พัฒนาต้นแบบส าหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระหว่างและหลังวิกฤติโควิด -19 กว่า 6 พื้นที ่
- กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จ านวนกว่า 2.0 ล้านคน/ครั้ง และคาดว่าจะสามารถเพ่ิมรายได้  

 ทางตรงให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า 50 ,000  
 ล้านบาท 

 
ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เป็นผลของการกลั่นกรองโครงการในรอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2563 ในส่วนของสถานะปัจจุบัน ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564 พบว่าโครงการภายใต้กรอบนโยบาย  
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในวงเงิน 400,000 ล้านบาท จ าแนกรายแผนงานที่คณะรัฐมนตรี  
ได้อนุมัติแล้วเ พ่ิมขึ้นจาก 186 โครงการ เป็น 232 โครงการ โดยมีรายละเอียดจ านวนโครงการ  
วงเงินงบประมาณ จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4- 2 โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จ าแนกรายแผนงาน  

แผนงาน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

3.1 แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก/พลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

13 29,451 21.1 

3.2 แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน/
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

210 15,703 11.3 
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แผนงาน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

3.3 แผนงานกระตุ้นอุปโภค บริโภค และกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว/ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาค
ครัวเรือนและเอกชน 

9 94,254 67.6 

3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - - - 
รวม 232 401,408 100.00 

* แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่มีการน าเสนอโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 4- 5 ผลการพิจารณาโครงการภายใน พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

จ าแนกรายแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564) 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564 
 
 อย่างไรก็ดี นโยบาย มาตรการ และโครงการต่าง ๆ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 400,000 ล้านบาท  ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีข้างต้น ยังอยู่ในระหว่าง 
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การอัพเดทข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยปรากฎจ านวนเพียง 219 โครงการ
ในเว็บไซต์ ThaiME เท่านั้น (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างของข้อมูลที่แสดงแก่สาธารณชน พบว่า 
แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการค้าการผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ
โดยครอบคลุมภาคเกษตรอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ มีจ านวน 19 โครงการ 
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติรวม 18,802,149,755 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.41 จากจ านวนงบประมาณ
ของโครงการทั้งหมด 

แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม  
เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุ มชนที่เชื่อมโยง  
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย การผลิต  
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึง
ช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเ พ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และชุมชนมีจ านวน 192 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติรวม 26,439,002,228 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 21.67 จากจ านวนงบประมาณของโครงการทั้งหมด  

แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 
รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว 
มีจ านวน 8 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติรวม 76,754,525,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.92 
จากจ านวนงบประมาณของโครงการทั้งหมด รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ก 
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บทท่ี 5 
ผลการศึกษา 

 
ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการน าเสนอผลการศึกษาที่เกิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยคณะวิจัย โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
1. ผลการวิเคราะห์นโยบาย และโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ ไข

ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
2. ผลการศึกษาการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย กรณีต่างประเทศ  
3. การเปรียบเทียบการป้องกันการทุจริตระหว่างเกาหลีใต้ เดนมาร์ก และสิงคโปร์ 
4. แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. การคัดเลือกกรณีศึกษาโครงการที่มีแนวโน้มทุจริตเชิงนโยบาย 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

5.1 ผลการวิเคราะห์นโยบาย และโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังก ้เงินเพื่อแก้ไขป ญหา  
 เยียวยา และฟื้นฟ เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
 นโยบายใด ๆ ก็ตาม แม้มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ แต่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้  
หากไม่มีการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Policy Analysis) นั้น ๆ อย่างรอบด้าน  

William N. Dunn (2017) นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ ให้ความหมายของการวิเคราะห์
นโยบายไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ใช้ความเป็นสหสาขาวิชา (multidisciplinary) ในการวิเคราะห์ให้เห็นถึง 
การก่อร่างนโยบาย การประเมินผลนโยบาย และการสื่อสารนโยบายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดการแก้ไข
ปัญหาในทางปฏิบัติ โดยสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
ทั้งนี้ การวิเคราะห์นโยบายชั่งน้ าหนักทางเลือกต่างๆ โดยเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
และ/หรือค่านิยมหนึ่งข้อหรือมากกว่า เพ่ือให้สามารถผู้ก าหนดนโยบายในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่านโยบาย
ใดที่จะน าไปปฏิบัติและอย่างไรเพ่ือน าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านนโยบาย  (Kupatadze, 2013) 
สอดคล้องกับ (Van Roy, 1970, S. Quade. (1982) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การวิเคราะห์นโยบาย หมายถึง 
การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาทางสั งคมเพ่ือค้นหาแนวทางที่เป็นไปได้ 
เพ่ือน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ช่วยให้ผู้ก าหนดนโยบายสามารถน าไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
โดยเนื้อหาของการวิเคราะห์นโยบายอาจกล่าวได้ว่าเป็น เครื่องมือหรือกระบวนการส าคัญที่จะน าไปใช้  
เพ่ือค้นหานโยบายที่เหมาะสมภายใต้ บริบทที่แตกต่างกัน โดยในการเสนอทางเลือก เสนอต่อองค์กร 
ทางการเมืองเพ่ือเลือกทางเลือกนโยบายที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดได้ (Hogwood and Gunn, 1984) 
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การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ถือว่าเป็นการศึกษาแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาล โดยมีทั้ง   
(1) การวิเคราะห์ก่อนการก าหนดนโยบาย ซึ่งศึกษาความเป็นไปได้ของนโยบาย รายละเอียดตามเกณฑ์การวัด
คุณภาพของนโยบาย (2) การวิเคราะห์ระหว่างการด าเนินนโยบาย ซึ่งเป็นการศึกษายุทธวิธีการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ (3) การวิเคราะห์ภายหลังนโยบายได้ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว  
ซ่ึงจะสะท้อนภาพความส าเร็จหรือล้มเหลว รวมไปถึงปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว 

 เพ่ือการวิเคราะห์นโยบายกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเชิงลึก คณะผู้วิจัยใช้กรอบการ
วิเคราะห์นโยบายของ Walt และ Gilson (1994) มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสี่ประการที่ส าคัญในการท า
ความเข้าใจการก าหนดนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย (1) ปัจจัยบริบท (Context) (2) เนื้อหานโยบาย 
(Content) (3) กระบวนการ (Process) และ (4) ตัวแสดง (Actors)  

 

 
 
 

ภาพที่ 5- 1 ตัวแบบในการวิเคราะห์นโยบาย (Framework for policy analysis) 

ที่มา: Walt & Gilson, 1994 
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(1) บริบทของนโยบาย (Context)  
เนื่องด้วยในปี 2563 ได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นอยา่งรุนแรง

ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวการณ์แพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก  
โดยที่โรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันส่งผลให้จ านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก
และภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด  
ซึ่งการระบาดของโรคร้ายแรงนี้ได้ท าให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรง  
และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบ  
อย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
อย่างยิ่งยวด 

อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดรัฐบาลได้ใช้งบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่ในการด าเนิน
มาตรการและวิธีการต่าง ๆ เพ่ือหยุดยั้งและควบคุมการระบาดของโรคและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
แต่ก็ยังไม่เพียงพอในอันที่จะยุติการระบาดของโรคและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบ 
ในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลได้ประมาณการว่ามีความจ าเป็นรีบด่วนที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมประมาณ 1,000,000 ล้านบาท ซึ่งไม่อาจด าเนินการโดยวิธีการงบประมาณ
ตามปกติ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ และได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่ อวันที่ 19 เมษายน 2563 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2563 (มาตรา 2) 

(2) เนื้อหานโยบาย (Content) ประกอบด้วย 
1. การกู้เงินของกระทรวงการคลังและการใช้จ่ายเงินกู้ 
1.1 ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ วงเงิ น 

ไม่เกิน 1,000,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยให้กระทรวงการคลังลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้
ภายในก าหนดเวลาไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564 (มาตรา 3) 

1.2 เงินกู้ให้น าไปใช้จ่ายภายใต้แผนงานหรือโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 
เพ่ือการดังต่อไปนี้ (มาตรา 5) 

(1) เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID-19 
(2) เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ  

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
(3) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

 1.3 การกู้เงินเพ่ือการตามข้อ 1.2 (1) และ (2) ให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 600,000 ล้านบาท และการกู้
เงินเพ่ือการตามข้อ 1.2 (3) ให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 400,000 ล้านบาท (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง) 
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1.4 ในกรณีจ าเป็นคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้น าวงเงินกู้เพ่ือการตามข้อ 1.2 (2) มาใช้เพ่ือการตามข้อ 
1.2 (1) ได้ (มาตรา 6 วรรคสอง) 

1.5 ในกรณีที่จ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้คณะรัฐมนตรีมีมติให้น าวงเงินกู้เพ่ือการตามข้อ 1.2 (3)  
มาใช้เพ่ือการตามข้อ 1.2 (1) และ (2) เพ่ิมเติมได้ แต่รวมวงเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 ล้านบาท  
(มาตรา 6 วรรคสาม) 

2. การบริหารและจัดการกู้เงิน และการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการกู้เงิน การเบิกจ่าย

เงินกู้ การช าระหนี้ และการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการกู้เงิน และให้น ากฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะมาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม (มาตรา 9) 

3. การกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ 
3.1 ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการกลั่นกรองฯ) เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง

และอนุมัติการใช้จ่ายเงินกู้ ประกอบด้วย (มาตรา 7) 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประธานกรรมการ 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี      กรรมการ 
ปลัดกระทรวงการคลัง      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ     กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ    กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง    กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง (ไม่เกิน 5 คน)   กรรมการ 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขานุการ 
ผู้แทนส านักงบประมาณ      เลขานุการร่วม 
ผู้แทนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ    เลขานุการร่วม 
 

3.2 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (มาตรา 8) 
(1) พิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 

ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
(2) ก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้และรายงานความก้าวหน้า  

ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุก 3 เดือน 
(3) ก าหนดวงเงินส าหรับรายการเงินส ารองจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้าย 

พ.ร.ก. 
(4) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติตามข้อ 1.4 และ 1.5 
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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(6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ 
ที่ใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
โดยให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแผนงานหรือโครงการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่า 20 วัน  

นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
4. การด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ 
4.1 การด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนด  

โดยข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (มาตรา 7 วรรคสาม) 
4.2 ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เ งินตาม พ.ร.ก. นี้ 

ที่กระท าในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด  
ของการกู้เงิน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ 
(มาตรา 10) 

5. บัญชีแนบท้าย พ.ร.ก. 
ประกอบด้วยแผนงานหรือโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน และวงเงินที่ใช้  

ในการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5- 1 แผนงานหรือโครงการจ าแนกตามวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท 

แผนงานหรือโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงิน 
สถานะการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 

(31 มกราคม 2564) 
(1) แผนงานหรือโครงการที่
มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ท า งการ 
แพทย์ และสาธารณสุข เพ่ือ
แก้ ไขปัญหาการระบาด 
ของ COVID-19 

- กระทรวงสาธารณสุข 
-  หน่ วยงานของรั ฐที่
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ม อ บ 
หมายตามข้อเสนอของ
กระทรวงสาธารณสุข 

45,000 ล้านบาท 
 

 วงเงินที่อนุมัติแล้ว 
19,698.13758 
ล้านบาท 

 ผลเบิกจ่าย 1,560.8517 
ล้านบาท 

 คงเหลือ 25,301.8624 
ล้านบาท 

(2) แผนงานหรือโครงการที่
มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อช่ ว ย 
เหลือ เยียวยา และชดเชย
ใ ห้ กั บ ภ า ค ป ร ะ ช า ช น 
เกษตรกร และผู้ประกอบ 

- กระทรวงการคลัง 
-  หน่ วยงานของรั ฐที่
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ม อ บ 
ห ม า ย ต า ม ข้ อ เ ส น อ 
ของกระทรวงการคลัง 

565,000 ล้านบาท 
 

 วงเงินที่อนุมัติแล้ว 
558,753.21150  
ล้านบาท 
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แผนงานหรือโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงิน 
สถานะการอนุมัติ ณ ปัจจุบัน 

(31 มกราคม 2564) 
การ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาด 
ของ COVID-19 

 ผลเบิกจ่าย 
322,452.4565  
ล้านบาท 

 คงเหลือ 6,246.7885 
ล้านบาท 

(3) แผนงานหรือโครงการที่
มี วัตถุประสงค์ เ พ่ื อ ฟ้ืน ฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 

- กระทรวงการคลัง 
-  หน่ วยงานของรั ฐที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

390,000 ล้านบาท 
 
 

 วงเงินที่อนุมัติแล้ว 
133,155.28715  
ล้านบาท 

 ผลเบิกจ่าย 
42,159.0812 ล้านบาท 

 คงเหลือ 256,844.7128 
ล้านบาท 

* เดิมมีกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีการโอนกรอบวงเงินจากแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ไปยัง
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 จ านวน 10,000 ล้านบาท (เป็นการด าเนินการตามมาตรา 6 (3) แห่งพระราช
ก าหนดฯ) 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564) 
 

 
 

ภาพที่ 5- 2 แผนงานหรือโครงการจ าแนกตามวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท 
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ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ โดยเฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท  
โดยระบุหลักการและเหตุผล รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

 รายละเอียดของแผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในกรอบวงเงิน 400,000 ล้าน 

การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวโน้มการหดตัว
ของเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทยทั้ งในภาคการผลิต  
ภาคการบริการ และภาคการส่งออกไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ท าให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทย
ในช่วงที่ยังคงมีสถานการณ์การระบาดทั่วโลกเหลือเพียงการใช้ทรัพยากรของภาครัฐและความสามารถ  
ในการจัดหาทรัพยากรในการพยุงเศรษฐกิจ ขณะที่วิกฤตที่เกิดขึ้นส่ งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะ 
การจ้างงานการประกอบอาชีพของประชาชน และการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ท าให้ในระยะสั้น
จ าเป็นต้องลดผลกระทบของประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ เพ่ือรักษาการจ้างงาน 
ในภาพรวมของประเทศ 

นอกจากนี้ แนวโน้มความปกติใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับโครงสร้าง  เพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออกและการท่องเที่ยว 
ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ น าสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศโดย ด าเนินการอย่างมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายใน และช่วยให้มีความสามารถในการต้านทานผลกระทบ 
(Resilient) จากวิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การ
ระบาดในประเทศ และในระดับโลกยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาด และยังคงมีความเสี่ยง  
ที่ประเทศไทยอาจเกิดการระบาดซ้ า ดังนั้น การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ จึงควรต้องด าเนินการ  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา  (ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563a, 2563b, 2564a, 2564b) 

ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563  

ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดลักษณะของโครงการฯ เพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 131 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวง  
การคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ) โดยอาศัยอ านาจข้อ 13 (5)  
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ของระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อให้โครงการที่หน่วยงานของรัฐที่จะเสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง โครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนดไว้ภายใต้
กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามที่ สศช. เสนอ 

แผนงาน/โครงการ ที่จะขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนด ฯ ต้องมีความสอดคล้องกับ
หลักการและกรอบแนวความคิด และส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ตอบสนองความปกติใหม่ (New Normal) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยสรุปขอบเขตแผนงาน/โครงการ ดังนี้ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2563a, 
2563b, 2564a, 2564b) 

1. แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการพัฒนา ที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิม
ศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยครอบคลุม
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ (แผนงานที่ 3.1 พลิกฟ้ืนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ) : 

1) ภาคเกษตรกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร การปรับระบบการท าการเกษตร  
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 

2) ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน : ฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมและภาคธุร กิจที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาด โดยท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
เทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยน าไปใช้ในกระบวนการผลิต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ขยายการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์และ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ (Testing Center) ในภาคอุตสาหกรรมส าคัญ 

3) ภาคท่องเที่ยวและบริการ : มุ่ งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ( Responsible Tourism) 
อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการให้บริการ และฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการให้บริการให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการพัฒนาที่สามารถ 
พลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ  
อาจก าหนดให้มีรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน 
ที่ประสบความส าเร็จในแต่ละด้านเพ่ือท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงาน  
1. มีการประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต/บริการ หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ 
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1.1 เกษตรที่มีประสิทธิภาพการผลิตและมีมูลค่าเพ่ิม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ในหลากหลายรูปแบบเพ่ือจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในหลายๆ ด้าน เป็นเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะ เช่น 
(1) ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศส าหรับจัดการ เกษตร (Farm Management Information System)  
เพ่ือการจัดการแบบเกษตรแม่นย าสูง (Precision Agriculture) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากร
ช่วยประหยัดทรัพยากรวัตถุดิบและลดการสูญเสียพลังงาน น้ า และปุ๋ย (2) การเกษตรด้วยเทคโนโลยี  
ช่วยควบคุมปัจจัยแวดล้อม เช่น เ รือนกระจกอัจฉริยะ การตรวจวัดและพยากรณ์สภาพอากาศ  
เพ่ือลดความเสี่ยง และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุน (3) การลดต้นทุนการผลิต 
โดยการท าเกษตรแปลงใหญ่ และใช้เครื่องจักรกลเกษตร (Motor Pool) รวมทั้งการใช้หุ่นยนต์และโดรน 
เพ่ือการเกษตร และ (4) การเพ่ิมโอกาสและลดต้นทุนการเข้าถึงตลาดโดยใช้ตลาดดิจิทัล เป็นต้น 

1.2 อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและมูลค่าสูง โดยเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio 
economy) เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมน้อย ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่ต่อยอดจากฐานการผลิตเดิม และประเทศไทย  
มีศักยภาพสูง เช่น อาหารแห่งอนาคต ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ พลังงานชีวภาพ วัสดุพลาสติกชีวภาพ  
สารชีวเคมีและยาหรือชีวเภสัชภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

1.3 การบริการและการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ (Responsible Tourism) อุตสาหกรรมการให้บริการ 
(Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้ความส าคัญกับมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย 
และ Carrying capacity ของพ้ืนที่ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้วิทยาการ 
ด้านการออกแบบ สร้างสรรค์ ความปลอดภัย สาธารณสุข และการปรับการท่องเที่ยวเป็นดิจิทัล 

1.4 สนับสนุนการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) บนพ้ืนฐานจุดแข็งที่มีศักยภาพ 
ของสาขาธุรกิจหรือพ้ืนที่ 

1.5 ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ซึ่งได้แก่ ภาคเอกชน ภาควิชาการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาก าไร และภาคประชาชน 

2. แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงานสร้าง
อาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ
ภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ 3.2 ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน) : ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ให้เกิดข้ึนในท้องถิ่นชุมชนโดย 

1) พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรรายย่อย ได้แก่  
การปรับปรุงส่งเสริมเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับ
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เกษตรกรรายย่อย และพัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) การท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยส่งเสริมพัฒนาการตลาดตามแนวทางความปกติ
ใหม่ (New Normal) และส่งเสริมการเปิดตลาดสู่ภายนอกโดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนา
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing Economy) 

3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ระดับชุมชน ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในชุมชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งจ้าง
แรงงาน 

4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา สนับสนุน
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

5) เกิดการฟ้ืนฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการที่มีความรู้  
และศักยภาพกลับคืนถ่ินเพื่อไปประกอบกิจการในท้องถิ่นของตนเอง 

ทั้งนี้ การด าเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ควรให้
ความส าคัญกับการด าเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพในท้องถิ่นและชุมชนในระยะยาว
โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชน 
และก่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ชนบทได้อย่างยั่งยืน 

 
ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงาน  
1. สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในท้องถิ่นและชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรและอาหาร ด้านการจัดการน้ าชุมชน ด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน และด้านการจัดการข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพ่ือรองรับสังคมในอนาคต 

2. สนับสนุนการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชนน าใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการของชุมชนบนฐานศักยภาพของพ้ืนที่ โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา
และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
หรือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดให้ทันสมัย  

3. สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่  
(New Normal) ทั้งการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และการให้บริการต่าง ๆ ที่ค านึงถึงมาตรฐาน 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาดและมาตรฐานด้านสาธารณสุข โดยค านึงถึงศักยภาพ
ของท้องถิ่น สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร
ในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 
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4. สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งประสานการด าเนินงาน
และบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ได้แก่ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร/สถาบัน/กลุ่มเกษตรกร องค์กรไม่แสวงหาก าไร 
และภาคประชาชน 

5. ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่คุณค่า เช่น  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การแปรรูป การตลาด เป็นต้น 

 
3. แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการ

ลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว (แผนงานที่ 
3.3 ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน) : จัดท ามาตรการด้านภาษีและหรือมิใช่ภาษี  
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายย่อย การใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
เป็นหลัก และการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงหลังจากสถานการณ์การระบาดยุติแล้ว 

ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงาน  
1. เป็นมาตรการด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริโภคและการใช้จ่าย

ภายในประเทศ 
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการซื้อ และใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายย่อย

ภายในประเทศ 
3. สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4. เป็นมาตรการที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
 
4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง  

ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 
(แผนงานที่  3.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน)  : มุ่ งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานที่ช่วยสนับสนุน 
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านการค้า การลงทุน การผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้ด าเนินการในแผนงานที่ 3.1 และแผนงานที่ 3.2 ให้เป็นไป
อย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐานบนต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน เพ่ือช่วยภาคการเกษตรให้มีน้ าใช้เพียงพอ  
ต่อการเพาะปลูกแล้ว ยังเป็นการกระจายเม็ดเงินลงทุนไปในพ้ืนที่ต่างๆ รวมถึงรองรับในกรณีภัยแล้ง  
และอุทกภัยในอนาคต 

2) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ให้สามารถเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า
จากชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูการค้าหรือจุดต้นทางการเดินทางท่ีส าคัญของประเทศ 
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3) การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการวิจัย  
และพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในประเทศในลักษณะบูรณาการ 

 
ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงาน  
เป็นการลงทุนพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ดิจิทัล

ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านการค้า การลงทุน การผลิตและบริการในสาขา
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้ ด าเนินการภายใต้แผนงานที่ 3.1  
และ 3.2 ให้เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน บนต้นทุนที่แข่งขันได้ โดย 

1. กรณีท่ีเป็นการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน จะต้องเป็นการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า
ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ระบบกระจายน้ าในชุมชน น้ าบาดาลที่มีความพร้อมในการด าเนินการ 
รวมทั้งจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) 

2. กรณีที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ จะต้องแสดง  
ให้เห็นถึงความสามารถในการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าจากชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูการค้าหลัก
ภายในประเทศ หรือจุดต้นทางการเดินทางที่ส าคัญของประเทศ อาทิ สถาบันการศึกษา แหล่งท่องเที่ยว  
นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือลดต้นทุนการเดินทางและการขนส่งสินค้า โดยอยู่บนเงื่อนไขของการก าหนดให้ระบบ
ขนส่งทางรางได้รับการพัฒนาเป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ 

3. กรณีที่เป็นการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก จะต้องแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าว  
จะช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเข้าถึง  
และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และสามารถช่วยลดต้นทุน หรือก่อให้เกิด 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. กรณีท่ีเป็นการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม จะต้องเป็นการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการวิจัย และพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ของประเทศในลักษณะบูรณาการ ทั้งในส่วนของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การประกอบอาชีพ 
ของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง
รองรับการประกอบธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสาร 5G เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนาคต ตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน  
ของทุกภาคส่วน ครอบคลุมและท่ัวถึง 

2) พัฒนาระบบการค้าออนไลน์ภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ 
เพ่ือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้
โดยตรงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน 
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3) กระบวนการของนโยบาย (Process) ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 หน่วยงานราชการเจ้าของโครงการจัดท าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและ
กลั่นกรอง พิจารณาความถูกต้องโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ขั้นที่ 2 พิจารณาและอนุมัติโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/
โครงการ ก่อนที่จะส่งมอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณากลั่นกรองอีกชั้น และเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้นโยบาย 
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8
2
 

รายละเอียดกระบวนการของนโยบาย สามารถพิจารณาได้จากภาพดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 5- 3 แสดงกระบวนการนโยบายกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใต้แผนงานหรือ

โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในกรอบวงเงิน 400,000 ล้าน 
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 4) ตัวแสดง (Actors) ที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
จากข้อมูลโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น  
ใน คณะผู้วิจัยได้น ามาจัดกลุ่มประเภทของโครงการต่างๆ ทั้ง 219 โครงการ โดยแบ่งเป็นมาตรการต่าง ๆ  
รวมทั้งสิ้น 6 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ (2) มาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร (3) มาตรการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
(4) มาตรการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ (5) มาตรการพัฒนาทักษะ สร้างงาน และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  
ในชุมชนท้องถิ่น และ (6) มาตรการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ พบว่าโครงการ
ส่วนใหญ่ถูกจัดสรรงบประมาณ เพ่ือตอบสนองมาตรการเพ่ือกระตุ้นการบริโภค และการลงทุนภายในประเทศ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.95 รองลงมา คือ มาตรการพัฒนาทักษะ สร้างงาน และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในชุมชน
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 40.93 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร คิดเป็น
ร้อยละ 14.99 มาตรการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ คิดเป็ นร้อยละ 0.62 
มาตรการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 0.27 และมาตรการรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.24 ตามล าดับ  
ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี 5- 2 โครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู 
    เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน  
    400,000 ล้านบาทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามมาตรการ 

มาตรการ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

มาตรการเพ่ือกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศ 

3 52,400,000,000 42.95 

มาตรการพัฒนาทักษะ สร้างงาน และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

78 49,928,717,944 
 

40.93 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

116 18,284,140,889 
 

14.99 

มาตรการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริม
สาธารณประโยชน์ 

5 761,984,000 0.62 

มาตรการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ 8 329,551,500 0.27 
มาตรการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร 9 291,283,350 0.24 

รวม 219 121,995,677,683 100.00 
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ที่มา: การจ าแนกกลุ่มมาตรการโดยนักวิจัย 
  

 
ภาพที่ 5- 4 โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 400,000 ล้านบาท
ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามมาตรการ 

 
 หน่วยงานผ ้รับผิดชอบ 

จากข้อมูลข้างต้น เมื่อจัดกลุ่มประเภทของโครงการต่าง ๆ ทั้ง 219 โครงการ โดยแบ่งเป็นตัวแสดง 
ที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ แม้จะพบว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีโครงการมากที่สุดเมื่อเทียบกับกระทรวง  
อ่ืน ๆ แต่กลับพบกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดคือ กระทรวงการคลัง คิดเป็นร้อยละ 24.59 
รองลงมา คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 22.41 และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คิดเป็น
ร้อยละ 18.39 ตามล าดับ โดยกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดในกลุ่มนี้ คือ กระทรวง
สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 0.01 อย่างไรก็ดี ในส่วนของงบประมาณด้านสาธารณสุข ได้ถูกจัดสรรในแผนงาน  
ที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาด  
ของ COVID-19 ในวงเงิน 45,000 ล้านบาทไปแล้ว จึ งท าให้สัดส่วนงบประมาณในแผนงานที่  3  
จึงมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกระทรวงอ่ืน ๆ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 
 
 
 

 

มาตรการเพื่อกระตุ้น
การบริโภคและการ

ลงทุนภายในประเทศ, 
52,400,000,000, 

43%

มาตรการพัฒนาทกัษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น, 
49,928,717,944, 41%

มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่ม

สินค้าเกษตร, 
18,284,140,889, 

15%

มาตรการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ

ส่งเสริม
สาธารณประโยชน์, 
761,984,000, 1%

มาตรการรักษาความ
มั่นคงของฐาน

ทรัพยากร, 
291,283,350, 0%

มาตรการฟื้นฟู
อุตสาหกรรมและภาค
ธุรกิจ, 329,551,500, 

0%
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ตารางท่ี 5- 3 โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู 
   เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน  
   400,000 ล้านบาทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามกระทรวงที่รับผิดชอบ 

กระทรวง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

กระทรวงการคลัง 1 30,000,000,000 24.59 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 27,337,735,135 22.41 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6 22,432,062,000 18.39 
กระทรวงแรงงาน 7 19,471,962,650 15.96 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

11 10,986,775,365 9.01 

กระทรวงมหาดไทย 164 9,535,109,303 7.82 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 1,851,650,000 1.52 
กระทรวงอุตสาหกรรม 1 186,284,500 0.15 
กระทรวงวัฒนธรรม 1 176,579,530 0.14 
กระทรวงสาธารณสุข 2 17,519,200 0.01 

รวม 219 121,995,677,683 100.00 
ที่มา: การจ าแนกกลุ่มมาตรการโดยนักวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 5- 5 โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 400,000 ล้านบาท

ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามกระทรวงที่รับผิดชอบ 
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 เมื่อจัดกลุ่มประเภทของโครงการต่างๆ ทั้ง 219 โครงการ โดยแบ่งเป็นประเภทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ พบว่าโครงการส่วนใหญ่ถูกด าเนินการโดยราชการส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ดี งบประมาณถูกจัดสรร
ให้โครงการขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ภายใต้ราชการส่วนกลางในสัดส่วนที่มากกว่า คือสูงถึงร้อยละ 99 เนื่องจากเป็น
การด าเนินการทั่วทั้งประเทศ ส่วนสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยวิจัย/วิทยาลัยชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ 0.29 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที ่5-4 
 
ตารางท่ี 5- 4 โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู 
   เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน  
   400,000 ล้านบาทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามประเภทของหน่วยงานที่ 
   รับผิดชอบ 

ประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

ราชการส่วนกลาง 52 120,774,380,535 99.00 
ราชการส่วนภูมิภาค 157 864,121,783 0.71 
สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยวิจัย/วิทยาลัยชุมชน 10 357,175,365 0.29 

รวม 219 121,995,677,683 100.00 
ที่มา: การจ าแนกกลุ่มมาตรการโดยนักวิจัย 
 

  
ภาพที่ 5- 6 โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 400,000 ล้านบาท
ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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 เมื่อจัดกลุ่มประเภทของโครงการต่างๆ ทั้ง 219 โครงการ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ด าเนินการ พบว่าโครงการ
ส่วนใหญ่ด าเนินการรายพ้ืนที่ แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีพ้ืนที่ด าเนินการ  
ทั่วประเทศ หรือด าเนินการในส่วนกลาง สูงถึงร้อยละ 95.92 ในขณะที่ร้อยละ 4.08 ด าเนินการในรายพ้ืนที่ 
ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี 5- 5 โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู 
   เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน  
   400,000 ล้านบาทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

ทั่วประเทศ/ ส่วนกลาง 22 117,017,760,050 95.92 
ด าเนินการรายพ้ืนที่ 197 4,977,917,633 4.08 
รวม 219 121,995,677,683 100.00 

ที่มา: การจ าแนกกลุ่มมาตรการโดยนักวิจัย 
  

 
ภาพที่ 5- 7 โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 400,000 ล้านบาท
ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการ 
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 กลุ่มเป้าหมาย 
เมื่อจัดกลุ่มประเภทของโครงการต่างๆ ทั้ง 219 โครงการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับ

ผลประโยชน์หลักที่เกิดขึ้นหลังจากการด าเนินโครงการ พบว่าโครงการส่วนใหญ่เน้นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร  
ถึง 114 โครงการ โดยคิดเป็นสัดส่วนงบประมาณร้อยละ 23 จากโครงการทั้งหมด อย่างไรก็ดี โครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณมากที่สุด เป็นโครงการที่ประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 58.12 รองลงมา 
คือ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการในธุรกิจ
อุตสาหกรรม ผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มผู้เปราะบาง คนพิการ และแรงงานนอกระบบ ตามล าดับ ดังแสดง 
ในตาราง 
 
ตารางท่ี 5- 6 โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู 
   เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน  
   400,000 ล้านบาทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

ประชาชนทั่วไป 54 70,906,488,110 58.12 
เกษตรกร 114 28,054,742,198 23.00 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 10 22,447,087,100 18.40 
ผู้ประกอบการในชุมชน/วิสาหกิจชุมชน 25 402,296,175 0.33 
ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม 1 154,132,700 0.13 
ผู้สูงอายุ 5 15,996,000 0.01 
เยาวชน 3 6,739,000 0.01 
กลุ่มผู้เปราะบาง 2 4,531,400 0.00 
คนพิการ 3 1,980,000 0.00 
แรงงานนอกระบบ 2 1,685,000 0.00 
รวม 219 121,995,677,683 100.00 

ที่มา: การจ าแนกกลุ่มมาตรการโดยนักวิจัย 
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ภาพที่ 5- 8 โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 400,000 ล้านบาท
ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ผลการด าเนินนโยบาย 
 ผลการด าเนินนโยบายกู้เงินดังกล่าวฯ แม้จะมีการก าหนดวงเงินจ าแนกตามแผนงานต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงคข์องการกู้เงิน ประกอบด้วย 

1. แผนงานด้านการสาธารณสุข วงเงิน 45,000 ล้านบาท 
2. แผนงานด้านการเยียวยาประชาชน วงเงิน 550,000 ล้านบาท 

 3. การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม จากการเปิดเผยของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ณ  เดือน 

พฤษภาคม 2564) พบว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการโอนวงเงินกู้ส่วนที่ 2 การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ไปใช้ในการ
เยียวยาประชาชนเพิ่มเติม รวมถึงการปรับสัดส่วนใหม่ให้เหมาะสม จึงมีการก าหนดวงเงินกู้ใหม่ ดังนี้ 
 1. ด้านการสาธารณสุข วงเงิน 45,000 ล้านบาท 
 2. ด้านการเยียวยาประชาชน วงเงิน 685,000 ล้านบาท 

3. ด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 270,000 ล้านบาท 
  ข้อมูล ณ ปัจจุบัน (ตุลาคม 2564) จากการเปิดเผยของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ณ ตุลาคม 
2564) กลับพบว่าไม่สอดคล้องกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนของกรอบวงเงิน 
โดยชี้ให้เห็นว่า ณ เดือนตุลาคม มีการเบิกจ่ายภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินกู้ 894,411 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
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89.44 ภายใต้วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 987,001 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.7 จากกรอบวงเงิน 
1,000,000 ล้านบาท โดยภาพรวมการใช้จ่ายเงินกู้รายแผนงานในสัดส่วนใหม่ ดังนี้  
แผน 1 การแพทย์/สาธารณสุข ครม.อนุมัติ จ านวน 63,898 ล้านบาท เบิกจ่าย 51,429 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 19.51 คงเหลือ 12,469 ล้านบาท 
แผน 2 ช่วยเหลือ/เยียวยา ครม.อนุมัติ จ านวน 709,059 ล้านบาท เบิกจ่าย 697,624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

98.39 คงเหลือ 11,435 ล้านบาท 
แผน 3 ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ครม.อนุมัติ จ านวน 227,043 ล้านบาท เบิกจ่าย 145,357 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 67.91 คงเหลือ 68,687 ล้านบาท  
 
ดังแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายตามภาพและตารางต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 5- 9 ภาพรวมการใช้จ่ายเงินกู้รายแผนงาน 

ที่มา: ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (2564) 
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ตารางท่ี 5- 7 ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้โควิค - 19 ณ เดือน ตุลาคม 2564 

สรุปวงเงินใช้จ่าย 
จ านวน
โครงการ 

กรอบวงเงินตาม 
พ.ร.ก. 

วงเงินที่ ครม. อนุมัติ ผลการเบิกจ่าย 

รวมทั้งหมด 1,128 1,000,000,000,000 987,001,429,323.61 894,410,678,546.8 

1. แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

51 63,897,991,000 63,897,991,000 51,429,268,581.89 

1.1 แผนงานหรือโครงการเพื่อ
รองรับค่าใช้จ่าย เยียวยา ชดเชย
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ 

4 0 6,301,836,000 6,222,353,000 

1.2 แผนงานหรือโครงการเพื่อ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข ยารักษาโรค 
วัคซีนป้องกันโรค และ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

20 0 15,250,814,120 7,896,959,751.32 

1.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อ
รองรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการ
บ าบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค 
รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทาง
การแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ 

5 0 30,360,848,300 30,360,848,300 

1.4 แผนงานหรือโครงการเพื่อการ
เตรียมความพร้อมด้าน
สถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย
ในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

14 0 10,257,224,680 6,280,522,294.55 

1.5 แผนงานหรือโครงการด้าน
สาธารณสุขเพ่ือรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

8 0 1,727,267,900 668,585,236.02 
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สรุปวงเงินใช้จ่าย 
จ านวน
โครงการ 

กรอบวงเงินตาม 
พ.ร.ก. 

วงเงินที่ ครม. อนุมัติ ผลการเบิกจ่าย 

2. แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ 
เยียวยา และชดเชย 

20 709,059,022,300 709,059,022,300 697,624,185,345.6 

2.1 แผนงานหรือโครงการเพื่อ
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
ให้แก่ประชาชน 

19 0 595,756,487,300 584,321,860,345.6 

2.2 แผนงานหรือโครงการ 
เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
ให้แก่เกษตรกร 

1 0 113,302,535,000 113,302,325,000 

3. แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม 

1,057 227,042,986,700 214,044,416,023.61 145,357,224,619.31 

3.1 แผนงานหรือโครงการเพื่อ
พลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

14 0 25,121,337,309.9 18,556,510,047.97 

3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 

1,025 0 11,256,721,242 5,339,044,069.26 

3.3 แผนงานหรือโครงการ 
เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
ภาคครัวเรือนและเอกชน 

14 0 170,515,285,271.71 119,189,070,260.61 

3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

4 0 7,151,072,200 2,272,600,241.47 

ที่มา: ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (2564) 
 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด เป็นการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 400,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนงบประมาณสูงมาก และอาจมี
ความเสี่ยงต่อการกระท าทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งข้อมูลข้างต้นจะถูกน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
นโยบาย มาตรการและโครงการเพ่ือน าไปเป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ขอบเขตและมูลค่าความเสียหาย 
อันเกิดจากการทุจริตเชิงนโยบายในส่วนต่อไป 
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5.2 ผลการศึกษาการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย กรณีต่างประเทศ  
5.2.1 ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) มีชื่อเป็นทางการ เรียกว่า “สาธารณรัฐเกาหลี” (Republic of 

Korea) ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมา
ยาวนาน ถึง 5,000 ปี เป็นประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  แบบสาธารณรัฐโดยมี
ประธานาธิบดีเป็นผู้น าสูงสุด ด ารงต าแหน่งประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
ซึ่งประมุขของประเทศ คนปัจจุบันคือ นายมุน แช-อิน (กรมเอเชียตะวันออก, 2561)  
  ปัญหาการทุจริตถือเป็นปัญหาส าคัญที่หลายประเทศประสบซึ่งมีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างกันไป 
อาทิ การรับสินบนของข้าราชการเพ่ือช่วยเหลือพ่อค้าในการหลีกเลี่ยงภาษี การปกปิดทรัพย์สินของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หรือการซื้อเสียงเลือกตั้งของนักการเมือง ฯลฯ ในส่วนของผู้กระท าความผิดอาจเป็น  
การกระท าของข้าราชการเมือง ข้าราชการประจ า  หรืออาจมีเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งผลกระทบ 
จากการทุจริต อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สั งคม และการเมืองของประเทศ
ค่อนข้างมาก ดังนั้น ในการบริหารงานของแต่ละประเทศจึงได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากเรื่อง  
ของการทุจริต จึงมีการรณรงค์ให้มีการป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริตกันอย่างกว้างขวาง  เพ่ือให้เกิด 
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติของตน  
 ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความพยายามอย่างมากในเรื่องการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต เห็นได้จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริต  (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ในระดับ 
คะแนนที่เกินร้อยละ 50 (ปี 2548-2561) มาตลอด และมีอันดับไม่เกิน 55 อันดับของโลก ส่งผลให้ประเทศ 
เกาหลีใต้ได้คะแนนภาพลักษณ์การทุจริตหรือมีความโปร่งใสในระดับกลาง ๆ มาโดยตลอด และในปี 2561  
ที่ผ่านมา อันดับการทุจริตเพ่ิมขึ้นมาอยู่ในอันดับ 45 ของโลก โดยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีคะแนน
เพ่ิมขึ้น 3 คะแนน เมื่อเทียบกับปี 2560 เพ่ิมขึ้นเป็น 57 คะแนน ถึงแม้ประเทศเกาหลีใต้จะไม่ได้ติดอันดับ 
ต้น ๆ ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตของภูมิภาคตามการจัดล าดับของ  Transparency International  
(TI) แต่ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีความจริงจังในการต่อต้าน  
การทุจริต ซึ่งก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบอีกประเทศหนึ่ง โดยที่ประเทศเกาหลีใต้  
สามารถพัฒนาสถานการณ์ด้านการทุจริตได้ค่อนข้างรวดเร็ว  อีกทั้ งยั งมี พ้ืนฐานหรือพัฒนาการ  
ด้านการทุจริตที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย ท าให้เป็นที่น่าสนใจถึงการท างานขององค์กรต่อต้านการทุจริต 
ในประเทศเกาหลีใต้  รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่น าไปสู่ความส าเร็จดังกล่าว จากประสบการณ์  
และแนวทางการบริหารจัดการของประเทศเกาหลีใต้ จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเพ่ือที่จะเป็น
แบบอย่างให้กับประเทศไทย ในการขจัดปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อม ลทั่วไป 
 ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีพ้ืนที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทร 
เกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ ส่วนทางตะวันออกเฉียงใต้มีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบ  
เกาหลีกั้นระหว่างประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ในภาษาเกาหลี อ่านว่า “แดฮัน มินกุก” หรือเรียกสั้น ๆ  



194 

 

 

ว่า “ฮันกุก” ซึ่งหมายถึง คนชาวฮ่ันหรือคนเกาหลี และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า “นัมฮัน” ซึ่งหมายถึง ชาวฮ่ัน 
ทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า “นัมโชซอน” ซึ่งหมายถึง โชซอนใต้ (“Korea Facts,” 2016) 
มีพ้ืนที ่99,601 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ 45 ของพ้ืนที่คาบสมุทรเกาหลี (1 ใน 5 ของประเทศไทย) 
(“Country Profile เกาหลีใต้,” 2554) โดยมี “กรุงโซล” (Seoul Special Metropolitan) เป็นเมืองหลวง 
ถูกจัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด และมีจ านวนประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นกระจายอาศัยอยู่ 
รอบนอกของกรุงโซล เช่น มหานครปูซาน (Pusan) มหานครอินชอน ( Inchon) มหานครแดกู (Taegu)  
มหานครแดจอน (Taejon) มหานครกวางจู  (Kwangju) และมหานคร อูลซาน  (Ulsan) เป็ นต้ น  
(“Korea Facts,” 2016) ปั จจุ บั นประ เทศ เกาหลี ใต้มี จ านวนประชากรประมาณ 51,283,126 คน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562) (“South Korea Population (LIVE),” 2019) ชาวเกาหลีใต้มีอิสระในการ
นับถือศาสนา โดยมีประชากรที่นับถือศาสนา ร้อยละ 54 ของประชากรทั้งหมด ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต์ นิยายโปรเตสแตนท์ และคาธอลิก นอกจากนี้ ยังนับถือลัทธิขงจื้อที่มีอิทธิพลต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณี และความคิดในสังคมเกาหลี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล , 2555) มีภาษาเกาหลี เป็นภาษา
ราชการ (“ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ: เกาหลีใต้ ,” 2561) และมีตัวอักษรเป็นของตนเอง เรียกว่า 
“ฮันกึล” (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล, 2555)  

การเมืองการปกครอง  
  ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็นผู้น า
สูงสุด ด ารงต าแหน่งประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีการแบ่งเขต   
การปกครองออกเป็น 1 นครพิเศษ 1 นครปกครองตนเองพิเศษ 6 เมืองมหานคร 8 จังหวัด และ 1 จังหวัด 
ปกครองตนเองพิเศษ ปรากฎ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5- 8 ประเภทเขตปกครองของเกาหลีใต้ 

ประเภทเขตการปกครอง รายชื่อ 
นครพิเศษ (Special City) กรุงโซล (Soul Special Metroplitan) 
นครปกครองตนเองพิเศษ (Self-Governing) เซจอง (Sejong) 
มหานคร (Metropolitan) 1. ปูซาน (Pusan) 

2. แดกู (Taegu) 
3. อินชอน (Inchon) 
4. แดจอน (Taejon)  
5. กวางจู (Kwangju) 
6. อูลซาน (Ulsan) 

จังหวัด (Do หรือ Province) 
 

1. คยองกี (Gyeonggi-do: คยองก-ีโด;) 
2. คังวอน (Gangwon-do: คังวอน-โด;) 
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ประเภทเขตการปกครอง รายชื่อ 
3. คยองซาบุก (Gyeongsangbuk-do: คยองซาบุกโด) 
4. คยองซานัม (Gyeongsangnam-do: คยองซานัม-โด) 
5. ชอลลานัม (Jeollanam-do: ชอลลานัม-โด) 
6. ชอลลาบุก (Jeollabuk-do: ชอลลาบุก-โด) 
7. ชุงชองบุก (Chungcheongbuk-do: ชุงชองบุก โด) 
8. ชุงชองนัม (Chungcheongnam-do: ชุงชองนัมโด) 

จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ (Self-governing) เชจู (Jeju: เชจ ู
 

 
 

ภาพที่ 5- 10 เขตปกครองในระดับจังหวัดของเกาหลีใต้ 

ฝ่ายบริหาร มีประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร  
หรือหัวหน้ารัฐบาล และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด อีกทั้งด ารงต าแหน่งเป็นประมุขของประเทศอีกด้วย   
เป็นผู้มีอ านาจในการประกาศกฎอัยการศึก และมาตรการจ าเป็นในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีอ านาจ   
ที่จะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ แต่ไม่มีอ านาจในการยุบสภา มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละ 5 ปี และไม่สามารถลงสมัครแข่งขันเป็นครั้งที่  2 ได้ เ พ่ือเป็นการป้องกันการขยายอ านาจ 
ของประธานาธิบดี ทั้งนี้มีคณะรัฐมนตรี จ านวน 20 คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรี 
อ่ืนอีก19 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งนายกรัฐมนตรี 
จะเป็นผู้ช่วยประธานาธิบดีในด้านการบริหารประเทศ รวมทั้งมีอ านาจในการพิจารณานโยยบายต่าง ๆ  
ของประเทศ และการเข้าร่วมประชุมรัฐสภา นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังประกอบด้วย สภาที่ปรึกษาอาวุโส  
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาการรวมประเทศ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติ คณะกรรมการ
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วางแผนและงบประมาณ คณะกรรมการเกี่ยวกับสิทธิสตรี สภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะกรรมการเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐบาล และส านักข่าวกรองแห่งชาติ โดยประธานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาได้รับ 
การแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ทั้งนี้หน่วยงานเหล่านี้ยังท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าต่อคณะรัฐบาลด้วย  

ฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต้ก าหนดให้รัฐสภาแห่งชาติ ( National 
Assembly) เป็นผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ ซึ่งรัฐสภาของเกาหลีใต้เป็นรูปแบบสภาเดี่ยว ประกอบด้วย สมาชิก 
จ านวน 300 คน โดยสมาชิก จ านวน 246 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและสมาชิกที่เหลือ 
จ านวน 54 คน มาจากการแต่งตั้งโดยจัดสรรตามสัดส่วนของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภา
แห่งชาติ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยสภาจะเลือกประธานรัฐสภา (Speaker) และรองประธาน
รัฐสภา (Vice- Speaker) จ านวน 2 คน โดยประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภานั้น  มีวาระ 
ในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งรัฐสภาชุดปัจจุบัน คือ สมัยที่ 20 มีนายชอง เซก ยุน เป็นประธานรัฐสภา 
โดยเข้ารับต าแหน่ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เป็นสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรค Minjoo Party (พรรคฝ่าย
ค้าน) และมีรองประธานรัฐสภา จ านวน 2 คน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจากพรรคฝ่ายรัฐบาลและ 
ฝ่ายค้าน อย่างละ 1 คน อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของเกาหลีใต้ก าหนดให้สมาชิก
รัฐสภาที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภาหรือรองประธานรัฐสภาจ าเป็นต้องถอนตัวออกจาก 
การสังกัดพรรคการเมืองเป็นการชั่วคราว ในขณะด ารงต าแหน่งนั้น โดยฝ่ายนิติบัญญัติสามารถถอดถอน  
นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีได้ หากสมาชิกรัฐสภา 1 ใน 3 เสนอขอและสมาชิกสภาข้างมากเห็นชอบ 
ตามเสนอ ซึ่งในกรณีการถอดถอนประธานาธิบดีนั้น ต้องเสนอโดยเสียงข้างมากและมีสมาชิกสภา  2 ใน 3  
ให้ความเห็นชอบ 

ฝ่ายตุลาการ ศาลของประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วย 1) ศาลชั้นต้น 2) ศาลอุทธรณ์ และ 3) ศาลฎีกา 
ส่วนที่มาของประธานศาลฎีกาได้รับการแต่งตั้ งจากประธานาธิบดีด้วยความเห็นชอบจากรัฐสภา 
ในการพิจารณาของศาลก าหนดให้เปิดเผยแก่สาธารณชนได้ ยกเว้นในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของชาติ หรือเป็นเรื่องที่จะสร้างปัญหาในด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือ  
เป็นภัยต่อขวัญ ของประชาชนซึ่งค าพิพากษาจ าเป็นต้องปิดเป็นความลับ นอกจากนี้ยังมีศาลรัฐธรรมนูญ  
ท าหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ โดยให้ความคุ้มครอง สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนและมีอ านาจ  
ในการพิจารณาว่ากฎหมายฉบับใดขัดต่อรัฐธรรมนูญให้ถือเป็นโมฆะ (โดยมีขั้นตอนการด าเนินการเริ่มจาก  
ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการร้องขอจากศาลชั้นต้นหรือจากกลุ่มบุคคลที่ส่งข้อร้องเรียนและได้รับการพิจารณา  
จากศาลชั้นต้นให้พิจารณากฎหมายดังกล่าว) รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ตัดสินความถูกต้องทางกฎหมาย
ของการด าเนินกระบวนการถอดถอนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ได้แก่ ประธานาธิบดีน ายกรัฐมนตรี  
และผู้พิพากษาและมีอ านาจในการสั่งยุบพรรคการเมืองตามข้อเสนอของฝ่ายบริหารหากพบว่า พรรคการเมือง
ดังกล่าวด าเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (นิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ, 2547: 20-21)  
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การทุจริตในเกาหลีใต้ 
 การทุจริตในประเทศเกาหลีใต้นั้นอาจกล่าวได้ว่า เกิดขึ้นนับตั้งแต่แรกก่อตั้งประเทศในปี 1948  
(พ.ศ. 2491) โดยครั้งนั้นหลังจากได้รับเอกราชจากประเทศญี่ปุ่น มีการยึดทรัพย์สินและโรงงานของญี่ปุ่น  
มาเป็นของรัฐ โดยมีเฉพาะนักธุรกิจที่มีเส้นสายกับนักการเมืองเท่านั้นที่จะสามารถซื้อทรัพย์สิน  ดังกล่าวมาได้
ในราคาถูก และนักธุรกิจเหล่านี้ส่วนมากได้พัฒนากลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในชื่อของ “แจบอล” (chaebol) 
ซึ่งมีกรณีตัวอย่างที่ส าคัญ คือ มีนักธุรกิจรายหนึ่ง ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ได้เปิดธุรกิจโรงสีข้าว ต่อมาได้เป็น
เจ้าของโรงงานน้ าตาล และโรงงานทอผ้า (ซึ่งเคยเป็นโรงงานของญี่ปุ่นมาก่อน) และเริ่มสั่งสมความมั่งคั่ง 
เรื่อยมา หน่วยงานหลายฝ่ายชี้ให้เห็นว่าความร่ ารวยของนักธุรกิจคนดังกล่าว ได้มาจากการที่มีเครือข่ายกับ  
นักการเมือง เห็นได้จากการที่เป็นผู้บริจาคส าคัญให้กับพรรคเสรีนิยมเป็นเงินกว่า 64 ล้านวอน ความสัมพันธ์ 
ระหว่างภาคธุรกิจเอกชนและรัฐในประเทศเกาหลีใต้ได้พัฒนาไปในลักษณะของ “ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์”  
  ในช่วงที่ประเทศเกาหลีใต้อยู่ภายใต้การปกครองโดยเผด็จการทหารนับตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960 - 1980
ในช่วงนี้ Jon Moran (1999) นักวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าการทุจริตในประเทศเกาหลีใต้กลายเป็น  “การทุจริต  
ในระดับชาติ” (nationalized corruption) การทุจริตในช่วงเวลานี้ด าเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อย่างรวดเร็วของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในเชิงโครงสร้างที่ส่งผลให้เกิดการทุจริต คือ   
การที่รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดการเข้าถึงทรัพยากรแทบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
ซึ่งสถาบันการเงินทุกแห่งในขณะนั้นเป็นของรัฐ ดังนั้น ในการที่ภาคธุรกิจเอกชนจะท าธุรกิจจ าเป็นต้องเข้าหา
รัฐ เพ่ือขอรับการสนับสนุน และการปกป้องเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น  
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการมี “เส้นสาย” กับรัฐบาลจะเป็นสิ่งส าคัญในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร 
ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ตั้งเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ 
การตั้ง “เป้าหมายการส่งออก” ซึ่งรัฐบาลจะมีการตรวจสอบรายเดือนถึงผลงานการส่งออกของภาคเอกชน 
ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าจะมีการทุจริต แต่เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ก็ยังสามารถพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  
อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ “คัดเลือกผู้ชนะ” (picking winners) ได้ส่งผลท าให้ระบบ 
เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ถูกผูกขาดโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  (แจบอล–Chaebal) เพียงไม่กี่กลุ่ม 
ที่มีเส้นสาย และสามารถท าตามเงื่อนไขที่รัฐบาลตั้งไว้ได้ ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้  
ได้มีการพัฒนาไประดับหนึ่ง แจบอลเริ่มเป็นอิสระจากการพ่ึงพาทรัพยากรของรัฐมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลถูกแรงกดดันจากต่างชาติ ให้เปิดเสรีหรือลดทอนกฎเกณฑ์มากขึ้น แนวโน้มที่เกิดขึ้น คือ การที่แจบอล
พยายามเข้าไปถือครองหุ้นในสถาบันการเงิน ในขณะที่รัฐบาลเปิดเสรีในด้านต่าง ๆ มากขึ้น รัฐบาลเกาหลีใต้
กลับขาดการพัฒนากลไกก ากับการด าเนินธุรกิจของแจบอล ท าให้แจบอลสามารถครอบครองสถาบันการเงิน
และมีการกู้ยืมเงินมาลงทุนที่เกินขนาด เห็นได้จากในช่วงวิกฤตสัดส่วนหนี้ต่อสินทรัพย์ของแจบอลที่ใหญ่ที่สุด 
30 อันดับแรกของประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงก่อนวิกฤตเพ่ิมสูงขึ้นเป็นร้อยละ 51.9 จนกลายเป็นสาเหตุส าคัญ 
ที่น ามาซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1997  
  พัฒนาการของการต่อต้านการทุจริตในประเทศเกาหลีใต้  เริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่1960 ในสมัย
ประธานาธิบดี  Park Chung-hee ด้วยการออกกฎหมายเกี่ยวกับ “ผู้ร่ ารวยผิดปกติ” (Illicit Wealth 
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Accumulation Law) โดยสามารถจับกุมและยึดทรัพย์นักธุรกิจ ในช่วงแรก ก่อนที่ประธานาธิบดี   
Park Chung-hee จะยอมลดค่าปรับและปล่อยนักธุรกิจจากการจับกุม หากนักธุรกิจยอมที่จะให้การสนับสนุน 
และท าตามรัฐบาลทหาร ในขณะเดียวกันได้ออกกฎหมาย Political Purification Law และจับกุมนักการเมือง 
ข้าราชการ และนายทหารหลายหมื่นคนในข้อหาการทุจริต ในสมัยต่อ ๆ มา ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี Chun 
Doo-Hwan หรือประธานาธิบดี Roh Tae-woo หรือประธานาธิบดี Kim Young-sam ต่างก็ได้ด าเนินนโยบาย
ในลักษณะเดียวกันนี้ อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์แอบแฝงในการที่จะก าจัด “ศัตรูทาง
การเมือง” และบังคับให้กลุ่มผู้สนับสนุนอ านาจเก่ายอม ในขณะที่รัฐบาลที่ด าเนินนโยบายปราบปราม 
การทุจริตกลับด าเนินการที่เข้าข่ายการทุจริตเอง ด้วยเหตุนี้ที่ผ่านมาการด าเนินการตามนโยบายปราบปราม
การทุจริตของประเทศเกาหลีใต้ จึงไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 มีการผลักดัน
นโยบายปราบปรามการทุจริต ในประเทศเกาหลีใต้ขึ้น สืบเนื่องจากการผลักดันของภาคประชาสังคม 
หรือองค์กรที่มีบทบาทส าคัญ ได้แก่  
 การทุจริตในประเทศเกาหลีใต้นั้น โดยทั่วไปอาจแบ่งการทุจริตออกเป็น 2 ด้าน (วีรพงษ์ บุญโญภาส 
และคณะ, 2546) ดังนี้  
 1) การทุจริตทางการเมือง (Political Corruption) ลักษณะการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง  
ที่ใช้ อ านาจของตนในทางมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการทุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งพบว่าสาเหตุ 
ของการทุจริตนี้เกิดจาก 

1.1) เนื่องจากรัฐบาลมีบทบาทเป็นผู้น าในตลาดขนาดเล็กด้วยการรับเอานโยบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจไปปฏิบัติโดยผ่านการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด จึงท าให้รัฐบาลและภาคการเมืองมีอิทธิพล  
อย่างมากต่อองค์กรธุรกิจและเศรษฐกิจ ส่งผลให้วงจรการทุจริตที่ร้ายแรงมักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองและภาคธุรกิจ  

1.2) สภาพทางการเมืองไม่ประสบความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องมาจาก
ในช่วงแรกของยุคสมัยใหม่ของประเทศ  มาจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย โดยอาศัยอ านาจ 
จากต่างชาติมิใช่ประชาชนส่วนใหญ่ จึงยังสงสัยเกี่ยวกับความชอบธรรมของอ านาจทางการเมืองนั้นเอง 
นอกจากนั้นการถ่วงดุลอ านาจระหว่างรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านนั้น มีขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่ฝ่ายรัฐบาล 
เพียงฝ่ายเดียว นักการเมืองจึงพร้อมที่จะปฏิรูปและพร้อมที่จะต่อต้านเสียเองเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างภาคธุรกิจและภาคการเมือง  

1.3) วัฒนธรรมทางการเมืองยังคงใช้ระบบกดขี่ หลงใหลในอ านาจ โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐบาล
มากกว่าประโยชน์สาธารณะ ด าเนินการตามหลักการรวมศูนย์กลางแห่งอ านาจเบ็ดเสร็จ การปกครอง 
อย่างใกล้ชิด การใช้อ านาจแบบพ่อปกครองลูก รวมทั้งแนวความคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์และความคุ้นเคย  
ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอ้ือต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับสูง  

1.4) สถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นปัจจัยหลักที่อยู่ เบื้องหลังการทุจริตทางการเมือง  
คือ ต้องการที่จะหาเงินเพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมทางการเมือง นักการเมืองจึงต้องขอเงินจากองค์กรธุรกิจ ต่าง ๆ 
และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เป็นพิเศษต่อองค์กรธุรกิจ  ผู้ อุปถัมภ์ เหล่านั้นท าให้ เกิดการค้า  
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สิทธิและผลประโยชน์เป็นพิเศษต่อองค์กรธุรกิจผู้อุปถัมภ์เหล่านั้น ท าให้เกิดการค้า สิทธิและผลประโยชน์ 
ในระหว่างกระบวนการหาเงินดังกล่าว และยิ่งไปกว่านั้นการรวมอ านาจและความเปราะบางของโครงสร้าง
ตลาดและการจัดจ าหน่าย ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิด
การทุจริต  
  1.5) ประวัติศาสตร์ทางการเมือง พบว่า มีการด าเนินการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 20 จากการครอบครองของประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยมากมายได้ท าให้เกิดการทุจริตทางการเมือง 
และที่ส าคัญการสูญเสียการปกครองแบบประชาธิปไตยและยอมจ านนต่อการปกครองแบบทหาร ซึ่งน าไปสู่
การทุจริตที่เก่ียวกับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับสูง 
 2) การทุจริตทางปกครอง  (Administrative Corruption) รูปแบบการทุจิตโดยเจ้าหน้าที่ รั ฐ 
ที่ใช้อ านาจของตนในทางมิชอบกระท าการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่หรือใช้อิทธิพล  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
เพ่ือบรรลุประโยชน์ของตน มักเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเงินหรือการจ ากัดเสรีภาพของประชาชน
เนื่องจากภาคปกครองนี้มีการหาประโยชน์จากการผูกขาดการให้บริการมากกว่าภาคอ่ืน ๆ  สาเหตุของการ
ทุจริตรูปแบบนี้มาจาก 

2.1) เกิดจากความไม่สมดุลทางข้อมูลข่าวสาร เพราะเจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจควบคุมข้อมูลข่าวสารเหนือ
ประชาชนทั่วไป คือ มีการรับรู้ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว จึงท าให้เกิดการทุจริตเพ่ิมมากขึ้นและอาจมีการ 
ให้อ านาจใช้ดุลพินิจอย่างมากแก่เจ้าหน้าที่ทางปกครอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับเงินหรือการจ ากัดเสรีภาพ 
ของประชาชน  

2.2) การแทรกแซงตลาดของรัฐบาลนั้นไม่มีประสิทธิภาพ การทุจริตทางปกครองจึงเกิดขึ้นเมื่อ
เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนเพื่อกระท าการทุจริตในหน้าที่ของตน โดยการใช้อ านาจที่มีอยู่เหนือตลาดที่มั่นคง  

2.3) เนื่องจากอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐไม่สูงมาก และไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงน าไปสู่  
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว  

2.4) ระบบการควบคุมการทุจริตภายในองค์กรยังมีไม่เพียงพอ  จากการทุจริตภายในองค์กร 
โดยฝ่ายบริหารภาครัฐและสมาชิกภายในองค์กรยังมีไม่มาก  
  2.5) เป้าหมายในการปฏิบัติงานและการประเมินผลของภาครัฐ  ยังคลุมเครือในขณะที่ภาคเอกชน 
มีเป้าหมายเรื่องผลก าไรและการประเมินผลที่ชัดเจน 
  2.6) เจ้าหน้าที่รัฐยังมีความล าเอียงในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับต าแหน่ง เนื่องจากไม่สามารถสร้าง
มาตรฐานทางศีลธรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมได้  

2.7) ระดับสมดุลของความอดทนต่อการกระท าการทุจริตมีค่อนข้างสูง (หมายถึง ประชาชนสามารถ
อดทนหรือยินยอมต่อการทุจริตได้มาก)  

2.8) การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดแนวโน้มในการทุจริตทางปกครอง
มากขึ้น ท าให้กระบวนการสอดส่องและการก ากับดูแลมีความยากล าบากยิ่งข้ึน 

จากสาเหตุของการทุจริตที่ เกิดขึ้นทั้ ง  2 ประเด็น ท าให้ เกิดความต้องการองค์กรป้องกัน 
และปราบปราม  การทุจริตที่มีหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
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อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้มีการตรากฎหมายต่อต้านการทุจริต  
(Anti–Corruption Act) ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 โดยเป็นกฎหมายฉบับที่ 6494 และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2002 เป็นต้นไป โดยกฎหมายต่อต้านการทุจริต (Anti–Corruption Act) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้เกิดการสร้างสภาพสังคมที่แข็งแกร่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยการป้องกัน  
และการก ากับดูแลการทุจริต อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
แนวทางการวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเกาหลีใต้ 

คณะผู้วิจัยได้ปรับจากกรอบของธนาคารโลกเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้ ดังนี้  
1) นโยบายเศรษฐกิจและการจัดการ (Economic policy and management)  
จากรายงานการทุจริตในเกาหลีใต้ การทุจริตในการบริหารภาษีท าให้ธุรกิจมีความเสี่ ยงปานกลาง 

บางครั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนสินบนและการจ่ายเงินที่ผิดปกติในการประชุมกับเจ้าหน้าที่ภาษี (Klaus, 2015) 
เนื่องจากความซับซ้อนของกฎหมายภาษีของเกาหลีและอาจท าให้เข้าใจผิดในบทบัญญัติ บริษัทต่างชาติ 
ควรพิจารณาว่าจ้างบริษัทบัญชีในท้องถิ่นเพ่ือยื่นภาษี (CCG,2017) การหลีกเลี่ยงภาษีในกลุ่มบริษัทมีมากมาย 
ตัวอย่างคือการสอบสวนในปัจจุบันของ Toyota Korea เกี่ยวกับโครงการหลีกเลี่ยงภาษีจ านวนมาก  
นอกจากนี้การสอบสวนเรื่องภาษีบางครั้งมักเปิดตัวโดยบุคคลทางการเมืองระดับสูงเพ่ือข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม  
ทางการเมืองหรือผู้มีบทบาทอ่ืน ๆ ไม่ให้เข้าแถว กลุ่มบริษัทที่ควบคุมโดยครอบครัวมีอิทธิพลเหนือขอบเขต 
ทางเศรษฐกิจและได้รับการลงโทษผ่อนปรนส าหรับอาชญากรรมทางการเงิน เช่น การหลีกเลี่ยงภาษีเนื่องจาก
การเชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และท าให้ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม 

ในปี 2559 พบคดีทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศอย่าง Lotte  
มีการกล่าวหาว่าสมาชิกในครอบครัว 5 คนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่ม Lotte ได้หลบเลี่ยงภาษีรวม 76 ล้านเหรียญ
สหรัฐและยักยอกเงินของบริษัทไป 46 ล้านเหรียญสหรัฐ การพิจารณาคดีเริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2017  

อย่างไรก็ตามเกาหลีได้มีแนวทางการลดอ านาจการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือเพ่ิม
ความโปร่งใสและความรับผิดรับชอบ (accountability) ของกระบวนการและหน่วยงานสาธารณะก็จะช่วยลด
การทุจริตได้เช่นกัน ซึ่งกรณีของเกาหลีใต้พิจารณาได้จากความรับผิดรับชอบและหลักนิติธรรม 

ความรับผิดรับชอบและหลักนิติธรรม (accountability and Rule of Law) ในเกาหลีใต้เห็นได้จาก
การฟ้องร้องและการจ าคุกสมาชิกของชนชั้นน าทางการเมืองและเศรษฐกิจเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ยกเว้น
ประธานาธิบดีปาร์คจุงฮีซึ่งถูกลอบสังหาร ขณะด ารงต าแหน่งอดีตประธานาธิบดีเกาหลี ทุกคนต้ องเผชิญ 
กับการสอบสวนการทุจริตหรือการโกงกินทั้งตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด ประธานาธิบดี  
Roh Tae-woo และ Chun Doo-hwan ถูกตัดสินให้รับโทษจ าคุกเป็นเวลานาน แต่ได้รับการอภัยโทษ 
ในภายหลังประธานาธิบดี Kim Young-sam และ Kim Dae-Jung เห็นลูกชายของพวกเขาถูกคุมขังในข้อหา
การทุจริตและประธานาธิบดี Roh Moo-hyun ฆ่าตัวตายท่ามกลางการสอบสวนการทุจริตต่อหน้าภรรยา  
ลูกชายและลูกเขยของพ่ีชาย ในเดือนมกราคม 2013 พ่ีชายของประธานาธิบดีลีถูกตัดสินจ าคุก 2 ปี ในข้อหา  
ติดสินบน ประธานธุรกิจและซีอีโอไม่ได้รับการยกเว้นจากการฟ้องร้องและถูกจ าคุกบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม
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ประโยคเหล่านี้หลายประโยคเป็นสัญลักษณ์เนื่องจากสมาชิกของชนชั้นสูงมักได้รับการอภัยโทษ  
จากประธานาธิบดีแดกดัน เนื่องจากความจริงที่ว่าผู้น าธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ช้าก็เร็วต้องเผชิญกับการฟ้องร้อง 
บางรูปแบบความเชื่อมั่นทางอาญาและแม้แต่ การติดคุกดูเหมือนจะมีความอัปยศทางสังคมเล็กน้อย  
ดูเหมือนว่าการตรวจสอบการทุจริตบางครั้งอาจท าให้ตัวเองเสียหายและถูกน าไปใช้เพ่ือจุดประสงค์ 
ทางการเมืองเพ่ือท าลายชื่อเสียงของฝ่ายตรงข้ามเพ่ือแก้แค้นหรือเพ่ือสกัดสัมปทาน การสอบสวนหรือ  
การจ าคุกซีอีโอเคยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการประกันการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงรัฐบาล 
เผด็จการทหาร 
  การต่อสู้กับการทุจริตและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ACRC  
มีเป้าหมายในการสร้างระบบบริการแบบครบวงจรที่รวดเร็วและเชื่อถือได้โดยการรวมฟังก์ชันต่าง ๆ  
ในการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนการป้องกันการทุจริตและการยุติการอุทธรณ์ของฝ่ายบริหาร บทบาท
ของ ACRC รวมถึงการออกแบบและควบคุมมาตรการต่อต้านการทุจริต  ที่ครอบคลุมในระดับประเทศ
ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินมาตรการเพ่ือประเมินระดับความซื่อสัตย์ของ เจ้าหน้าที่
ระดับสูงของรัฐตลอดจนปกป้องและให้รางวัลแก่ผู้ที่รายงานว่ามีการทุจริต (Anti-Corruption and Civil 
Rights Commission,2013) 
  นอกจากนี้ ACRC ยังด าเนินการประเมินคุณธรรม (Integrity Assessment) ของหน่วยงานสาธารณะ
ทุกปีและเผยแพร่ผลการวิจัย นอกจากนี้ยังให้ความรู้ที่ซื่อสัตย์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
และสถาบันฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริต การประเมินความสมบูรณ์จะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน  
สามแหล่ง : 1) การประเมินการบริการสาธารณะโดยประชาชน 2) การส ารวจในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และ 3) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เลือกจากผลการประเมินคุณธรรมของหน่วยงานของรัฐได้พยายามองกัน 
และก าจัดซึ่งต่อมาหน่วยงานของรัฐต่างได้เร่งปรับปรุงคะแนนการประเมินความซื่อสัตย์และท าให้ระดับ  
ความซื่อสัตย์โดยทั่วไปดีขึ้น (Anti-Corruption and Civil Rights Commission, 2013) 
  2) การบริหารและบริการสาธาระ (Administrative and Civil service)  
 ในส่วนนี้จะเป็นการพูดถึงการปรับปรุงระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านและการป้องกัน  
การทุจริต ดังนี้ 
 (1) หน่วยงานของรัฐในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตในเกาหลีใต้ 

ด้วยความพยายามในการผลักดันการต่อต้านการทุจริตให้กลายมาเป็น “วาระแห่งชาติ” ร่วมกัน 
ของภาครัฐและภาคประชาสังคมภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี  1997 เมื่อประธานาธิบดี Kim Dae-Jung 
ขึ้นสู่อ านาจ และได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการประจ าส านักประธานาธิบดีว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(Presidential Commission on Anti-Corruption) และคณะกรรมาธิการสืบสวนสอบสวนพิเศษเกี่ยวกับ 
การทุจริต (Special Investigation Committee for Corruption) ขึ้น ในปี 1999 ในขณะเดียวกันองค์กร
ภาคประชาสังคม ได้จัดตั้งเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตในประเทศเกาหลีใต้ (Anti-corruption Network in 
Korea) ขึ้น ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในปี 1999 กลายเป็น Transparency International ทั้งคณะกรรมาธิการ
ประจ าส านักประธานาธิบดีว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตได้ท างานร่วมกัน  
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ในการตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับสูง รวมทั้งผลักดันแนวทางในการป้องกัน และปราบปราม 
การทุจริตในอนาคต และน าไปสู่การออกกฎหมายการต่อต้านการทุจริตในเดือนกรกฎาคมปี  2001 ในที่สุด 
(เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และ อรอร ภู่เจริญ , 2553) ซึ่งคือการตรากฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(The Anti Corruption Act) และจัดตั้ง “คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตแห่งเกาหลี” (Korea 
Independent Commission Against Corruption : KICAC) ขึ้นในปี ค.ศ. 2002 (สุภีร์ รัตนาคินทร์, 2549) 
KICAC เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) คณะกรรมการ KICAC ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
(มีต าแหน่งเทียบเท่าระดับรัฐมนตรี) แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและกรรมการรวม 9 คน โดยคัดเลือกมาจาก
รัฐสภาแห่งชาติ 3 คน จากที่ประชุมศาลสูงสุด 3 คน และจากประธานาธิบดี 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง  
3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้อีกหนึ่งวาระ (นิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ , 2548ข, น. 28)  
สิ่งส าคัญ คือ คณะกรรมการจะไม่สามารถถูก “ปลด”หรือ“สั่งย้าย” ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่รับรองการท างาน 
ของ KICAC (เอก ตั้ งทรัพย์วัฒนา และ อรอร ภู่ เจริญ , 2553, น. 4-8) โดยคณะกรรมการแต่ละคน 
จะมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม (วีรพงษ์ บุญโญภาส และคณะ , 2546) มีเลขาธิการ
คณะกรรมการ KICAC เป็นหนึ่งใน Standing Commissioner เป็นผู้ดูแลด้านการบริหารและงานธุรการ  
(นิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ, 2548)  

KICAC ได้ส่งเสริมให้มีการรวมตัวขบวนภาคประชาสังคมขึ้น จนน าไปสู่การจัดตั้ง “กลุ่มความร่วมมือ
เพ่ือการต่อต้านการทุจริตเกาหลี” (The Korean Pact on Anti-Corruption and Transparency : K-PACT) 
ขึ้นในปี ค.ศ. 2005 เพ่ือรณรงค์ต่อต้านการทุจริตให้เป็นจริงในทางปฏิบัติและแพร่หลายไปทั่วประเทศ  
มีการน าวิธีการและเป้าหมายของความส าเร็จแบบการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-Private 
Partnership : PPP) ไปปรับใช้ KICAC ได้ให้ข้อแนะน ามาตรการต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้กับองค์กรภาครัฐ  
ให้ข้อปรึกษาต่อการพัฒนาเชิงสถาบัน สร้างแนวปฏิบัติ น าร่องด้านคุณธรรมก ากับการด าเนินงานของภาครัฐ
ให้รางวัล จัดระบบป้องกันผู้แจ้งเบาะแส สร้างอาสาสมัคร สร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ  เพ่ือผลักดัน 
ให้การปฏิรูปองค์กรจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งรณรงค์เรื่องจริยธรรมของบุคลากรของรัฐ เช่น 
เรื่องการรับของขวัญ (Song, 2007 ; Park, n.d.) KICAC ได้ร่วมจัดตั้ง “สภานโยบายส าหรับประชาคมว่าด้วย
คว าม โป ร่ ง ใ ส ” (The Policy Council for Transparency Society) ขึ้ น ใ นปี  ค . ศ .  2009 เ พ่ื อ ส ร้ า ง 
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ สร้างความตื่นตัวให้กับสาธารณะและสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร  
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
  ปัจจุบัน “คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตแห่งเกาหลีใต้” ได้ถูกปรับให้รวมกับผู้ตรวจการรัฐสภา
แห่ ง เกาหลี ใต้  (The Ombudsman of Korea) และคณะกรรมการรับ เรื่ อง อุทธรณ์การบริหารงาน
(Administrative Appeals Commission) แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น “คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิ
พลเมืองแห่งเกาหลีใต้” (Anti-Corruption and Civil Rights Commission of Korea: ACRC) เมื่อวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2551 (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และ อรอร ภู่เจริญ, 2553) เหตุผลส าคัญท่ีรวม 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือเป็นการควบคุมสิทธิพลเมืองให้มีประสิทธิภาพไว้ในหน่วยงานเดียว รวมถึงหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงาน  
เข้าไว้ด้วยกัน เช่น การรักษาสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนการท าให้มีความสุจริตและมีคุณธรรมระดับชาติดีขึ้น 
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และการอุทธรณ์ข้อพิพาททางการบริหารงาน เป็นต้น (“ACRC Anti-Corruption and Civil Rights 
Commission of Korea, 2012)  
 

ACRAC กับ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันป ญหาการทุจริต  
  แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือจัดการกับปัญหาการทุจริตของเกาหลีใต้นั้น ถือว่ามีประสิทธิภาพ 
มากพอสมควรเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่ งแม้ว่ า เมื่อจะเทียบกับศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานของส านักงานสืบสวนการทุจริต (CPIB) ของสิงคโปร์และคณะกรรมการอิสระต่อต้าน 
การทุจริต (ICAC) ของฮ่องกงแล้วจะค่อนข้างเห็นความแตกต่างในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากผลการประเมิน
ระดับปัญหาทุจริตขององค์กรความโปร่งใสสากลล่าสุดในปี 2020 ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 
ที ่36 ของโลกจากทั้งหมด 180 ประเทศท่ัวโลก (Transparency International, 2020) ซึ่งเมื่อเทียบกับหลาย
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแล้ว ศักยภาพในการจัดการกับปัญหาการทุจริตของเกาหลีใต้เป็นรองไม่กี่ประเทศ 
เช่น สิงคโปร์ (อันดับ 4) ออสเตรเลีย (อันดับ 12) ฮ่องกง (อันดับ 16) ญี่ปุ่น (อันดับ 20) ไต้หวัน (อันดับ 28) 
และบรูไน (อันดับ 35) เป็นต้น อย่างไรก็ตามเกาหลีใต้ยังถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีระดับปัญหาทุจริตต่ า 
อีกประเทศหนึ่งของโลกอยู่ นอกจากนี้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิพลเมืองและการป้องกันปัญหาทุจริต  (The Anti-Corruption and Civil Rights 
Commission: ACRC) ของเกาหลีใต้นี้ ยังถูกน ามาใช้เป็นต้นแบบในการด าเนินงานด้านการประเมินความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตในประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ในอดีตนั้นส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
พลเมืองฯ (ACRC) นี้ไม่ได้มีสถานะเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการจัดการกับปัญหาการทุจริตอย่างรอบด้าน  
ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่เกิดขึ้นมาจากความพยายามของรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีปาร์ค จุง ฮี (Park Chung 
Hee) ที่ต้องการจะจัดการกับปัญหาการทุจริตอันเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากหยั่งลึกลงไปในสังคมของเกาหลีใต้  
มาอย่างยาวนานให้หมดสิ้นไปดังนั้นในปี 1963 รัฐบาลจึงได้มีการจัดตั้งคณะท างานขึ้นมาเพ่ือจัดการกับปัญหา
ทุจริตขึ้นมา นั่นคือ คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีและการปฏิบัติงานของภาครัฐ  (Board of Audit and 
Inspection : BAI) โดยเกิดจากการควบรวมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี (Board of Audit)  
และคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Commission of Inspection) (Quah, 
2003) ก่อนที่ภายหลังในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีคิม ในปี 1998 จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริต (Anti- Corruption Committee) และมีการร่างกฎหมายต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption 
Law) ขึ้นเพ่ือจัดการกับปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและเข้มข้น  
  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ และมีความรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันการทุจริต คือ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิพลเมืองและการป้องกันปัญหาทุจริต (ACRC)  
ซึ่ ง พ่ึงจัดตั้ งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่  29 กุมภาพันธ์ปี  2008 (Anti-Corruption and Civil Rights 
Commission, 2017) โดยเกิดข้ึนจากการควบรวมหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการต่อต้านปัญหาทุจริต
จ านวน 3 หน่วยงาน ซึ่งปฏิบัติงานแต่เดิมมาก่อนอยู่แล้ว ได้แก่ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศ
เกาหลีใต้ (the Ombudsman of Korea) คณะกรรมการอิสระเพ่ือการต่อต้านการทุจริต ( Independent 
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Commission against Corruption) และคณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์ทางการบริหาร (Administrative 
Appeals Commission) ซึ่งผลที่ได้จากการควบรวมกันของทั้ง 3 หน่วยงานนี้ ท าให้ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิพลเมืองฯ (ACCRC) มีลักษณะเป็นหน่วยงานแบบ one-stop service เพ่ือจัดการกับปัญหาการทุจริต 
และความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดมาจากการปฏิบัติงานโดยมิชอบของหน่วยงาน  ภาครัฐ ซึ่งแต่เดิมนั้น
การปฏิบัติงานของหน่วยงานเหล่านี้จะแยกกันปฏิบัติงานมีผลท าให้เกิดขึ้นตอนการปฏิบัติงานที่ล่าช้า  
หลายขั้นตอนและยุ่งยาก (ซึ่งเอ้ือต่อการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ของข้าราชการ) ดังนั้น การวบรวม
หน่วยงานทั้งสามองค์กรเหล่านี้จึงมีผลท าให้การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ สิทธิพลเมืองฯ 
(ACRC) มีความคล่องตัวในการบริหารงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Anti-Corruption 
and Civil Rights Commission, 2017) อย่างไรก็ตามส านักงานคณะกรรมการสิทธิพลเมืองและการป้องกัน
ปัญหาทุจริต  (ACRC) นี้  มีอ านาจในการปฏิบัติ งานได้อย่างอิสระภายใต้การรับรองการใช้อ านาจ 
ตาม “กฎหมายการป้องกันปัญหาทุจริต การจัดตั้งและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิพลเมืองและ 
การป้องกันปัญหาทุจริต (Act on Anti-Corruption and The Establishment and Operation of The 
Anti-Corruption and Civil Rights Commission)” และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักนายกรัฐมนตรี
ของเกาหลีใต้ (Prime Minister Office) โดยตรง  
  ส าหรับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ สิทธิพลเมือง ฯ (ACCRC)  
นี้  มี ห น้ า ที่ ห ลั ก  4 ด้ า น ส า คั ญ  ( Anti-Corruption and Civil Rights Commission, 2017) ไ ด้ แ ก่ 
(1) การจัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนและการร้องทุกข์ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานโดยมิชอบ  
ของข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐ (2) สร้างสังคมที่ใสสะอาด (clean society) โดยการป้องกันและขจัด
ปัญหาการทุจริตในระบบราชการให้หมดสิ้นไป  (3) ปกป้องสิทธิของพลเมืองจากการปฏิบัติ งาน 
ที่ผิดกฎหมาย การทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรมของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบร้องทุกข์  
ทางการบริหาร (administrative appeals system) และ (4) ให้ข้อเสนอแนะเ พ่ือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่ ไม่ เหมาะสมหรือระบบการท างานที่อาจเ อ้ือให้เกิดการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน  
จะเห็นได้ว่านอกจากงานด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหาทุจริตแล้ว บทบาทส าคัญที่โดดเด่น  
อีกอย่างหนึ่งก็คือ งานด้านการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของพลเมืองเกาหลีใต้  ที่อาจได้รับผลกระทบ 
จากการปฏิบัติงานโดยมิชอบของระบบราชการและองค์กรภาคเอกชนด้วย นอกจากนี้ส าหรับองค์ประกอบ  
ของคณะกรรมการ สิทธิพลเมืองและต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ACRC) นี้ ยังมีความโดดเด่นในด้าน 
ของโครงสร้างคณะกรรมด้วยซึ่งมีทั้งหมด 15 คน (Anti-Corruption and Civil Rights Commission, 2017) 
ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ 1 คน (ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานได้คือ ระดับรัฐมนตรี) รองประธาน จ านวน  
3 คน (ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งรองประธานได้คือ ระดับรองรัฐมนตรี) คณะกรรมการถาวร (standing 
commissioner) จ านวน 3 คน และคณะกรรมการชั่วคราว (non-standing commissioner) จ านวน 8 คน 
ซึ่งจากการก าหนดโครงสร้างคุณสมบัติของคณะกรรมการข้างต้นท าให้เราสามารถแบ่งคณะกรรมการหลัก
ออกเป็น 4 ฝ่ายส าคัญ คือ กลุ่มฝ่ายการเมือง (ประธาน/รองประธาน) กลุ่มข้าราชการระดับสูง (คณะกรรมการ
ถาวร) ผู้พิพากษาศาลและกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานการทุจริต (คณะกรรมการชั่วคราว) ดังนั้น 
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คณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้จึงมีความสามารถใช้ทั้งอ านาจ (power) และบทบาทหน้าที่ (authority)  
ในการจัดการกับปัญหาการทุจริตที่ เกิดขึ้ นทั้งในฝ่ายการเมืองและระบบข้าราชการได้อย่างจริงจัง  
โดยคณะกรรมการ ทั้ง 15 คนนี้ มีวาระในการปฏิบัติงาน 3 ปี/วาระ และสามารถอยู่ต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน  
2 วาระ รวม 6 ปี (Anti-Corruption and Civil Rights Commission, 2017; สุริยานนท์ พลสิม, 2560a)  
  อย่างไรก็ตามส าหรับในมิติของโครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิพลเมืองฯ 
(ACRC) นั้นแบ่งเป็น 3 ส านักงานหลักได้แก่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman Bureau) ส านักงาน
ป้องกันปัญหาทุจริต (Anti-Corruption Bureau) และส านักงานร้องทุกข์ทางการบริหาร (Administrative 
Appeals Bureau) โดยหัวหน้าส านักงานทั้ ง  3 ส านักนี้คือ  รองประธานคณะกรรมการฯ ทั้ ง  3 คน  
โดยส านักงานทั้ง 3 ส านักนี้ มีการปฏิบัติงานที่แยกออกจากกันอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัด  
อีก 2 สถาบัน คือ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แห่งกรุงโซล  (ACRC Seoul Complaints Center) และสถาบัน
ฝึกอบรมเพ่ือการต่อต้านปัญหาทุจริต (Anti-Corruption Training Institute) รวมถึงยังมีฝ่ายปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบและป้องกัน ปัญหาการทุจริตในระดับท้องถิ่นด้วย นั่นคือ ผู้ตรวจการระดับท้องถิ่น ( local 
ombudsman) อย่างไรก็ตามความโดดเด่นของแนวคิดในการปฏิบัติงานด้านการ “ควบคุม” และ “ป้องกัน” 
ปัญหาการทุจริตในระบบราชการตามแนวทางของเกาหลีใต้นั้น อยู่ที่การพัฒนา “เครื่องมือ” เพ่ือใช้เป็นกลไก
ในการควบคุมปัญหาการทุจริตในระบบราชการด้วย ได้แก่  ระบบประเมินคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment: IA) และระบบการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ
ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต  ( Anti-Corruption Initiative Assessment: AIA) ซึ่ ง ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น  
2 ประเภทนี้เป็นระบบการประเมินแบบคู่ขนาน (dual assessment system) ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งช่วย 
อุดช่องว่างหรือจุดอ่อนในการประเมินของแต่ละประเภทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้เป็นอย่างดี (สุริยานนท์ พลสิม, 2560) ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้ศึกษาและน าเอาแนวคิดระบบประเมินคุณธรรมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครั ฐ 
(Integrity Assessment: IA) มาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( ITA) ซึ่ งศึกษามาตั้ งแต่ปี  2552 แล้วเริ่มใช้ระบบประเมิน 
อย่างเป็นทางการในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2558  
 มาตรการเด่นชัดที่สุดของ ACRC คือการใช้นโยบาย Open Data ในการให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบรัฐได้เองอย่างสะดวก (นี่เป็นจุดเด่นเพราะเกาหลีใต้ได้พัฒนาระบบ  IT ของตัวเองเป็นอย่างมาก) 
ACRC ได้ตั้งศูนย์ข้อมูลพลเรือนต้านการทุจริต (Civil information center for anti-corruption) เพ่ือให้
ข้อมูลแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2005 ปัจจุบันมี 23 ศูนย ์ 
 นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงกฎหมายการท างาน เช่น National basic information system project 
1987-1996, Korea information infrastructure project 1995-2014, E-government initiative  
2001-2002 and E-government roadmap 2003-2007 กฎหมายเหล่านี้ได้เร่งการปรับปรุงการบริการ
ข้อมูลต่อประชาชนอย่างเร่งรัด  
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กลยุทธ์หลักอีก 2 ประการที่ค้นพบ คือ Whistle blower protection and reward กล่าวคือ เกาหลี
ใต้ปรับกฎหมายใหม่ ให้มีการคุ้มครองพยานตั้งแต่เข้าแจ้งความจนกระทั่งคดีถูกตัดสินและยังคุ้มครอง 
จนถึงเวลาที่คู่กรณีพ้นโทษออกมา ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการแก้แค้นพยานในลักษณะนี้ท าให้พลเมืองดีมีความ 
กล้าหาญมากขึ้นในการแจ้งเบาะแส อีกทั้งยังมีรางวัลในการเข้าแจ้งเสมอ  อีกกลยุทธ์คือเกาหลีใต้เชื่อว่า 
Corruption perception index ของ Transparency international มีช่องโหว่ KICAC จึงจัดการประเมิน
เองเรียกว่า Integrity Evaluation IE โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งจุดเด่นคือผลการประเมินจะถูกน าเสนอผ่านสื่อ
ส่งผลให้องค์กร ๆ แข่งกันเพ่ือดันอันดับของตัวเองให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริต  ปัจจุบัน 
KICAC ช่วยท า IE ให้ KPK ของอินโดนีเซียด้วยเช่นกัน  

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของ ACRC ขาดอ านาจในการสืบสวนและขอบเขตอ านาจที่ไม่ครอบคลุม 
ไปถึงภาคเอกชน  

(2) รัฐเป็นอิสระจากผลประโยชน์ส่วนตัว (State autonomy from private interest) 
  เกาหลีมักได้รับการยกย่องใน เรื่องระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ  ความสามารถของรัฐ 
และการปกครองตนเองของรัฐแบบอิสระ (autonomy) เป็นหนึ่งในกรณีที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด 
ของ“ รัฐแห่งการพัฒนา” ที่ประสบความส าเร็จในการวางแผนและใช้กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านการควบคุมของธนาคารการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรม การคุ้มครองอุตสาหกรรมทารก 
และการส่งเสริมการส่งออก (Woo- Cumings 1999; Kohli 1994; Woo-Cumings 1991; Amsden 1989; 
Wade 2004) Peter Evans ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องการปกครองตนเองของรัฐและเน้นย้ าว่าการวางแผนพัฒนา
ในเกาหลีประสบความส าเร็จเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับระบอบ “desarrollo” (การพัฒนา) ในละตินอเมริกา
เนื่องจากการปกครองตนเองของรัฐถูกฝังอยู่ในเครือข่ายระบบราชการ-ธุรกิจ (Evans, 1995) 
  เ ก าหลี มี ร ะบบราชการที่ เ ป็ น ร ะบบคุณธรรม  (permanent merit-based bureaucracy )  
ระบบราชการนี้ เกิดขึ้นจากประเพณีของขงจื๊อ (Mo and Weingast, 2009) ของระบบราชการและ  
“การวางแผนทุนนิยม” เวอร์ชันเกาหลีที่ อิงตามแบบจ าลองของ “รัฐแห่งการพัฒนา” ของญี่ปุ่น  
(Johnson 1999; Johnson 1995; Johnson 1982; Woo-Cumings 1999) ตั้ ง แ ต่ ยุ ค เ ผ ด็ จ ก า ร ท ห า ร  
Park Chung-hee ระบบราชการได้รับการปกป้องจากการแทรกแซงทางการเมืองในระดับหนึ่ง มีกฎหมาย 
และข้อบังคับหลายฉบับส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีเป้าหมายเพ่ือป้องกันการทุจริตและการสมรู้ร่วมคิด
ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ เช่นพระราชบัญญัติจรรยาบรรณการให้บริการสาธารณะ  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่รัฐและกฎหมายอาญา ระบบราชการ 
ในเกาหลีมีคุณธรรมและมีทักษะสูงในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบแข่งขันสูง โดยทั่วไป
แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับการแต่งตั้งจากการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 26) การจ่ายเงินต่ ากว่าเมื่อเทียบกับภาคเอกชน แต่การจ้างงานมีความ
ปลอดภัยมากกว่าและผลประโยชน์บ านาญดีกว่ามาก นอกจากนี้อย่างน้อยส าหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยโบนัส
ประจ าปีถือเป็นส่วนใหญ่ของค่าจ้างทั้งหมดและสามารถสูงถึง 500-600 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนต่อเดือน 
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ส าหรับข้าราชการระดับสูงส่วนแบ่งของโบนัสจะต่ ากว่า (Global Integrity: South Korea Country Report 
2009) 

(3) ความสัมพันธ์สถาบันทางการ – ไม่เป็นทางการ (Relation formal-informal institutions) 
  ความอ่อนแอของสถาบันที่เป็นทางการมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นปัญหาส าคัญในโครงสร้างการปกครอง
ของเกาหลีนับตั้งแต่เริ่มกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและสถาบันทางการเมืองได้รับ  
การปรับให้เป็นทางการมากขึ้น เกาหลีได้น าสถาบัน “แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด” มาใช้หลายแห่งตามที่ OECD 
แนะน า อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจสถาบันที่ไม่เป็นทางการล าดับชั้น 
และการตัดสินใจโดยพลการมักจะลบล้างกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการ มีความคิดที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ส าหรับชนชั้นสูงทางการเมืองและเศรษฐกิจว่ามีความชอบธรรมที่จะท าลายกฎเกณฑ์เพ่ือผลประโยชน์  
ของครอบครัว เครือข่าย บริษัทหรือพรรคการเมืองของตนเอง ความสนใจเฉพาะส่วนยังคงอยู่เหนือความสนใจ
ทั่วไปและคุณค่าสากล สัญญาการท างานและสัญญาระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์ของพวกเขาดูเหมือน  
จะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการตัดสินใจโดยพลการและเกิดความขัดแย้งขึ้น อย่างไรก็ตามกระบวนการ  
ทางราชการในภาครัฐมีความโดดเด่นกว่ามากและศาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการยุติความขัดแย้ง 
 3) กฎหมายและตุลาการ (legal - judicial) 
 ระบบกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้อาจพิจารณาได้ตั้งแต่การริเริ่มให้มีรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีและการประกาศให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นรัฐเอกราช ตั้งแต่มีการสถาปนาสาธารณรัฐเกาหลีขึ้น 
จนถึงปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งประเทศเกาหลีใต้ได้ถูกแก้ไขเพ่ิมเติม และถูกยกร่างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยกัน  
ซึ่งครั้งล่าสุดที่มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่คือปี พ.ศ. 2530 ในระยะเริ่มแรกของยุคสาธารณรัฐที่หก  
(Sixth Republic) รัฐบัญญัติจัดตั้งศาลแห่งประเทศเกาหลีได้ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2492  
ได้จัดตั้งระบบศาลของประเทศเกาหลีใต้ให้มีลักษณะเป็น 3 ชั้น และเป็นอิสระจากกันในการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2530 ก็ได้บัญญัติรับรองให้ผู้พิพากษาจะไม่ถูกถอดถอนจากต าแหน่งโดยวิธี ใด ๆ เว้นแต่ 
จะถูกถอดถอนโดยกระบวนการถอดถอน ( Impeachment) การกระท าความผิดอาญา หรือตกเป็น 
ผู้ไร้ความสามารถ นอกจากนี้มาตรา 103 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2530 ได้บัญญัติรับรองความเป็นอิสระ 
ของผู้พิพากษา ดังนี้ “ผู้พิพากษาย่อมมีอิสระในการวินิจฉัยคดีตามสามัญส านึกและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” นอกจากที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 1987 ได้บัญญัติรับรองความเป็นอิสระ 
ของผู้พิพากษาแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรก
ที่ประเทศเกาหลีใต้มีองค์กรส าหรับการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
 ฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วยศาลชั้นต้น ศาลอุธรณ์ และศาลฎีกา โดยประธานาธิบดีแต่งตั้งประธานศาล
ฎีกาด้วยความเห็นชอบของรัฐสภา การพิจารณาของศาลก าหนดให้ปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปได้ ยกเว้น  
ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หรือเป็นเรื่ องที่จะสร้างปัญหาในด้านความปลอดภัย 
และความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อขวัญของประชาชน ค าพิพากษาจ าเป็นต้องปิด 
เป็นความลับ นอกจากนี้ยังมีศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ โดยให้ความคุ้มครองสิทธิ  
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และมีอ านาจในการพิจารณาว่ากฎหมายฉบับใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญให้ถือเป็นโมฆะ 
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นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ตัดสินความถูกต้องทางกฎหมายของกระบวนการถอดถอน
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ได้แก่ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และผู้พิพากษา รวมทั้งมีอ านาจสั่งยุบพรรค
การเมืองตามข้อเสนอฝ่ายบริหารหากพบว่าพรรคการเมืองดังกล่าวด าเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

4) การควบคุมทางการเงิน (Financial controls)  
ซึ่งพิจารณาการปรับปรุงค่าใช้จ่ายสาธารณะและการก าหนดอายุทางการเงินในรัฐบาล เพ่ิมรายได้

อย่างมีประสิทธิภาพรับผิดชอบและโปร่งใส กระบวนการงบประมาณ  การบัญชีการจัดการรายจ่าย 
และการตรวจสอบเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการก ากับดูแลที่มีประสิทธิผล ในกรณีของเกาหลีใต้ อาจพิจารณาดังนี้ 
  (1) การจัดสรรสาธารณะ (public allocation) 
  กระบวนการจัดท างบประมาณสาธารณะโดยทั่ว ไปมีความโปร่งใส แต่ความโปร่งใสและ  
ความรับผิดชอบในการจัดสรรกองทุนสาธารณะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นงบประมาณหลักที่ผ่านการกลั่นกรอง 
อย่างเข้มงวดมักมาพร้อมกับงบประมาณเสริมซึ่งรัฐบาลมีดุลพินิจมากกว่า โดยหลักการแล้วบรรทัดฐาน 
ในการจัดสรรสินค้าและบริการสาธารณะคือเพ่ือตอบสนองทุกคน การสร้างค่าเช่าในกองทุนของรัฐบาล  
ยังสามารถท าได้โดยใช้ดุลพินิจของระบบราชการ (Park, 2008) ในปี พ.ศ. 2554 มีการน ากฎหมายใหม่ 
ที่ก าหนดให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดงบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมด 

เกี่ยวกับความโปร่งใสทางการคลังดัชนีเปิดงบประมาณประจ าปี 2555 ซึ่งวัดความโปร่งใส 
ของงบประมาณการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบบันทึกการเพ่ิมขึ้นของคะแนนของเกาหลีใต้จาก 66  
จาก 100 ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 71 ในปี พ.ศ. 2553 และ 75 ในปี พ.ศ. 2555 รายงานยังระบุว่าเกาหลี 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ ตามรายงานเกาหลีเป็นประเทศที่มีผลงานดีที่สุดในบรรดา
ประเทศท่ีส ารวจในปี พ.ศ. 2555 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (International Budget Partnership, 
2012) ระบบค าขอตรวจสอบพลเมืองในเกาหลีใต้อนุญาตให้ประชาชนร้องขอการตรวจสอบพิเศษ 
จากส านักงานตรวจสอบแห่งชาติในโครงการของรัฐบาลที่สงสัยว่ามีการทุจริตหรือไร้ประสิทธิภาพ 
  เกาหลีเป็นประเทศชั้นน าในด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์อนุญาตให้ติดตามแอปพลิเคชัน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-application) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 ACRC ได้เปิดตัว www.epeople.go.kr  
โดยการรวมช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ส าหรับการร้องเรียนทางแพ่งและค าร้อง ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งต่อมา  
e-people ได้ รั บ ร า ง วั ล  United Nations Public Service Awards 2011  ในประ เภท  “Advancing 
Knowledge Management in Government” 
 การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเสี่ยงต่อการติดสินบนโดยเฉพาะความพยายามในการน าระบบการแข่งขัน
ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประสบความส าเร็จอย่างมาก ส่วนแบ่งของสัญญาการแข่งขันเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 
50% ในช่วงปี 1980 เป็น 80-90% ในตอนท้ายของปี 1990 (Schopf,2011: 29) กฎระเบียบส าหรับโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความเข้มแข็งมากขึ้นและขณะนี้มีการประกาศการประกวดราคาบนเว็บไซต์ PPS  
พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตโครงการและข้อมูลการติดต่อในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 รัฐบาล
เกาหลีได้เปิดตัว Government e-Procurement System (GePS) ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ 
ซึ่งท าให้กระบวนการทั้งหมดเป็นแบบดิจิทัลตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการช าระเงินส าหรับองค์กรสาธารณะทั้งหมด 
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ในเดือนมกราคม พ.ศ.  2549 มีการจัดตั้ ง  Defense Acquisition Program Administration (DAPA)  
เพ่ือแทนที่ส านักงานจัดหากลาโหม (DPA) เดิม DAPA ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเพ่ือความโปร่งใส 
ในกระบวนการจัดหากลาโหม 
 ตามรายงาน 2011 ของ OECD ระยะที่ 3 รัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรสาธารณะด าเนินกิจกรรม 
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของเกาหลี (KONEPS) และ "Fingerprint Recognition 
e-Bidding" (OECD 2011) KONEPS เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเหมา รวมถึงการลงโทษก่อน
หน้านี้ที่ก าหนดกับบริษัทที่ท าให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานส าหรับหน่วยงานของรัฐ ระบบนี้สามารถช่วยระบุบริษัท 
ที่ทุจริตและแยกพวกเขาออกจากกระบวนการเสนอราคาในอนาคต คณะท างาน OECD พบว่านับตั้งแต่ 
การเปิดตัว KONEPS ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญ 
(OECD,2011) ตามกฎหมายการจัดซื้อครั้งใหญ่จ าเป็นต้องมีการเสนอราคาที่แข่งขันได้และมีข้อก าหนด 
ที่เป็นทางการที่เข้มงวดเพื่อจ ากัดขอบเขตของการสมรู้ร่วมคิดและการทุจริต 
  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ท าให้เกิดการทุจริตรูปแบบใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การค้ าประกันราย ได้ ขั้ นต่ า  ( MRG) ซึ่ งมั ก เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ  PPP ได้ กลาย เป็ น เป้ าหมายหลั ก 
ของการวิพากษ์วิจารณ์ ตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้ารางเบาของเมือง Yong-in เป็นกรณีตัวอย่างของความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกิดจากการทุจริตในช่วงสิบปีที่ผ่านมา รถไฟฟ้ารางเบาเป็นหนึ่งในนโยบาย  
ของนายกเทศมนตรีที่ให้ค ามั่นสัญญาและผลักดันให้เป็นโครง pork-barrel project และการก่อสร้างเริ่มขึ้น 
ในปี พ.ศ. 2548 พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายได้รับสินบนจากพันธมิตรเอกชนในแต่ละขั้นตอน  
ของโครงการจากการประมาณความต้องการจราจรในภูมิภาคต่อกระบวนการตัดสินใจของสภาเมืองเป็นผลให้
มีการคาดการณ์ในแง่ดีเกินไปและไม่ได้มีการเปิดเผยปัญหาของโครงการ นอกจากนี้ยังพบว่านายกเทศมนตรี
กดดันให้จ้างบริษัทรับเหมาช่วงที่ด าเนินการโดยผู้ช่วยคนสนิทของเขารวมถึงพ่ีชายของเขาด้วย (Han,2013) 
MRG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา Light Rail Transit ยังเพ่ิมภาระให้กับผู้เสียภาษีและมีส่วนท าให้งบประมาณ 
Yong-in City ขาดดุลประมาณ 3.4 ล้านล้านวอน (Chun 2012) 

(2) แยกเอกชน – สาธารณะ (Separation private-public) 
การแบ่งแยกระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐมีความเข้มงวดขึ้น  และการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตการใช้บัญชีสาธารณะ 
เพ่ือจุดประสงค์ส่วนตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมืองในปัจจุบันถูกมองว่าผิดจรรยาบรรณ จากข้อมูล
ของ ACRC พบว่ามีการค้นพบกรณีที่ผิดกฎหมาย/ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้จ่ายเงินทุนสาธารณะ  
เช่น การเดินทางเพ่ือธุรกิจในพ้ืนที่/ต่างประเทศ การใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่วนตัวบ่อยครั้ง รวมถึง 
การช าระเงินด้วยบัตรเครดิตขององค์กรส าหรับครอบครัวหรือเพ่ือนการใช้งานที่ผิดกฎหมายบ่อยครั้ง 
นอกจากนี้ยังพบการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
หรือการใช้ทรัพยากรงบประมาณอย่างสิ้นเปลืองเพ่ือเพ่ิมสวัสดิการของสมาชิกในการประชุม จากการ
ตรวจสอบดังกล่าวท าให้มีการกู้คืนเงินที่ใช้อย่างผิดกฎหมาย 30 ล้านวอน (Anti - Corruption and Civil 
Rights Commission 2013) 
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5) การก ากับดูแลสาธารณะ (Public oversight)  
เป็นการเสริมสร้างการก ากับดูแลสาธารณะและกลไกความรับผิดชอบภายนอกอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

การก ากับดูแลของรัฐสภา (Parliamentary) ภาคประชาสังคม (Civil society) สื่อ (Media) และองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) กรณีเกาหลีใต้พิจารณาดังนี้ 

การก ากับด แลของรัฐสภา   
 5.1) บทบาทของรัฐสภา 
  บทบาทส าคัญของรัฐสภาคือการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
ซึ่งกฎหมายและสาระส าคัญของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

(1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2557 (Act on The Prevention of Corruption and The 
Establishment and Management of The Anti-Corruption and Civil Rights Commission 2014)  

(2) พระราชกฤษฎีกาการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการจัดตั้ง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2557 (Enforcement Decree of 
The Act on The Prevention of Corruption and The Establishment and Management of The 
Anti- Corruption and Civil Rights Commission 2014)  

(3) จรรยาบรรณส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ของรัฐ พ.ศ. 2553 (Code of Conduct for Public Officials 
2010)  

(4) พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชาชน พ.ศ. 2557 (Act on The 
Protection of Public Interest Whistleblowers 2014)  

(5) พระราชกฤษฎีกาการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชาชน 
พ.ศ. 2557 (Enforcement Decree of The Act on The Protection of Public Interest Whistleblowers 
2014)  

(6) พระราชบัญญัติการชักชวนและการรับสินบนที่ไม่เหมาะสม พ.ศ. 2559 (The Improper 
Solicitation and Graft Act 2016)  

(7) พระราชกฤษฎีกาการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการชักชวนและการรับสินบนที่ไม่เหมาะสม 
พ.ศ. 2559 (Enforcement Decree of The Improper Solicitation and Graft Act 2016)  

(8) พระราชบัญญัติการอุทธรณ์การบริหาร พ.ศ. 2560 (Administrative Appeals Act 2017)  
(9) พระราชกฤษฎีกาการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการอุทธรณ์การบริหาร พ.ศ. 2560 

(Enforcement Decree of The Administrative Appeals Act 2017)  
นอกจากนี้รัฐสภายังท าหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลการท างานของ ACRC โดย ACRC ต้องรายงาน 

การท างานต่อฝ่ายบริหาร รัฐสภา และสาธารณะ  
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  5.2) บทบาทของภาคประชาสังคม  
  จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย (Democratization) ในปี 1970-1980 พบว่าภาคประชาสังคม
ของเกาหลีใต้มีบทบาทในการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างมาก ภาคประชาชนของเกาหลีใต้เริ่มออกมา  
มีบทบาทเคลื่อนไหวในการต่อต้านการทุจริต ในปี 1990 ซึ่งภาคประชาชนของเกาหลีนั้นมีบทบาทในการเสนอ
นโยบายต่าง ๆ การปฏิรูปกฎหมายเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติใหม่ ๆ เรียกร้อง 
การตรวจสอบเงินทางการเมือง เช่น การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและการตั้งงบประมาณในการใช้จ่าย  
ของนักการเมืองในการด าเนินแผนงานต่าง ๆ รวมไปถึงบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การจัดสรร
งบประมาณและการท างานของภาคธุรกิจในระดับชาติด้วย  

ในปี 1990 บทบาทของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต มีความโดดเด่นมากขึ้นเนื่องจาก
รัฐบาลและพรรคการเมืองล้มเหลว ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ในการต่อต้านการทุจริต 
นักการเมืองยังคงอยู่ในวังวนของการทุจริตเช่นเดิม ภาคประชาสังคมจึงต้องออกมาเรียกร้องกดดันให้มี 
การออกกฎหมายและปฏิรูปการเมือง  ขณะเดียวกันการต่อต้านการทุจริตจ าต้องมีความสามารถ 
ในการวิเคราะห์และจับตาดูนโยบาย มีการตั้งเครือข่ายพลเมืองเพ่ือความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ (Citizen’s 
Coalition for Economics Justice: CCEJ) และเครือข่ายประชาชนสมานฉันท์เ พ่ือประชาธิปไตยแบบ 
มี ส่ ว น ร่ ว ม  (People Solidarity for Participatory Democracy: PSPD) แ ก น น า ส่ ว น ม า ก จ ะ เ ป็ น 
คนกลุ่มเดียวกันกับที่เคยเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยมาก่อน ยุทธวิธีในการด าเนินการเป็นไปด้วยความสันติ
และไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากนี้ในช่วงปี 1990 ขบวนการภาคประชาสังคมนั้นขยายอิทธิพลในทางความคิด
ทางการเมืองไปสู่สังคมในวงกว้าง ค าว่า “Citizen Movement” ได้กลายเป็นค ายอดนิยมของกลุ่มเรียกร้อง
ต่าง ๆ ทั้ง ในกลุ่มสตรี กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างได้รับอิทธิพลทางความคิดในการเรียกร้อง
ด้านสิทธิมนุษยชน การปฏิรูปทางการเมืองและการต่อต้านการทุจริต  
  เครือข่ ายพลเมืองเ พ่ือความยุติธรรมทางเศรษฐกิ  จและเครือข่ ายประชาชนสมานฉันท์ 
เพ่ือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  โดย 2 องค์กรหลักนี้ ได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรประชาชน 
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต (Citizen’s Coalition for Anti-corruption) และศูนย์กลางสังคมที่มีความโปร่งใส 
(Center for Transparency Society) ในการผลักดันท าให้เกิดการปฏิรูปตามมาหลายประการไม่ว่าจะเป็น
ความโปร่งใสในระบบการเงิน จากการผลักดันให้เปิดเผยชื่อเจ้าของบัญชี ในการท าธุรกรรมทางการเงิน  
(Real name financial transaction system) การปฏิรูปแจบอล การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูป
การเมือง การผลักดันกฎหมายต่อต้านการทุจริต การผลักดันกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน รวมทั้งการก่อตั้ง 
Transparency International ในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย  
 นับตั้งแต่จัดตั้ง ACRC ขึ้น องค์กรนี้ได้สร้างความร่วมมือด้านความซื่อสัตย์และคุณธรรมร่วมกับ
องค์การมหาชน (Public organizations) ต่าง ๆ ไปแล้ว มากกว่า 700 แห่ง ในจ านวนนี้มีผู้บริหารระระดับสูง
ขององค์กรเข้าร่วม 156 แห่ง จากจ านวนองค์กรที่มีอยู่ทั่วประเทศ 6,400 องค์กร อบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับสูงที่เข้าสู่ต าแหน่งใหม่แล้ว 7,615 ราย และพัฒนาเป็นหลักสูตรส าหรับพนักงานใหม่ขององค์กร 
ขณะเดียวกัน K-PACT ก็ได้รณรงค์การจัดการธรรมาภิบาลแบบใหม่การให้ความสมัครใจที่จะร่วมงานต่อต้าน
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การทุจริตโดยเน้นน าไปตามรายกลุ่มธุรกิจภาคส่วนของอุตสาหกรรม (Business sector) และตามพ้ืนที่  
ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูงจัดให้มีการประชุมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่มีอยู่ทั้งสิ้น 
15 หน่วย (รวมทั้งกระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานภาษีแห่งชาติ) เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันต่อยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายการต่อต้านการทุจริตการก ากับติดตามและการสนับสนุน 
การด าเนินงาน (Song, 2007)  

 ในปัจจุบันพลเมืองชาวเกาหลีใต้ได้รับการประกัน สิทธิต่าง ๆ เป็นจ านวนมากในหมวด 2 แห่ง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งสิทธิดังกล่าว เช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่ม เสรีภาพของสื่อมวลชน สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สิทธิในการจัดให้มีประชาพิจารณ์ 
สิทธิในการจัดตั้งส านักงานมหาชน (Public office) 

5.2.1) บทบาทภาคประชาสังคมในการเสนอนโยบายและการปฏิรูปกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต 
  (1) Real Name Financial Transaction System เนื่องมาจากปัญหาส าคัญประการหนึ่งของเกาหลี
คือการที่อนุญาตให้ท าธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่ใช้ชื่อจริงในการท าธุรกรรมสามารถใช้นามแฝงหรือมีชื่อ
ของผู้ อ่ืนมาได้ ระบบที่ได้เสนอนี้เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีและการยักยอกทรัพย์ 
การเรียกร้องนโยบายนี้เริ่มจากการที่ CCEJ ได้ ตีพิมพ์หนังสือ Let us Change Our Society: Reform 
Proposals for Economic Justice ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วยวาระการปฏิรูป 54 วาระ และในปี 1993 CCEJ 
ก็ ได้ตี พิม พ์หนั งสื อ Real Name Financial Transaction จนในที่ สุ ดประธานาธิบดี  Kim YoungSam  
ได้ออกกฎ Real name system เพ่ือตอบสนองข้อเรียกร้องนี้ถือเป็นชัยชนะของ CCEJ และภาคประชาสังคม  

(2) Freedom of Information Act and Administrative Reforms เ ป็ น อี กหนึ่ ง ว า ร ะที่ เ ส น อ 
โดย CCEJ ซึ่ง CCEJ ประสบความส าเร็จอย่างมากในช่วงปี 1992 เพราะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนั้น 
CCEJ สามารถโน้มน้าวให้ผู้สมัครส่วนมาก สัญญาว่าจะขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ถ้าได้รับเลือก อย่างไรก็ตาม
ภายหลังจากที่ประธานาธิบดี Kim Young Sam ชนะการเลือกตั้งกฎหมายฉบับนี้กลับไม่สามารถบัญญัติ
อ อ ก ม า ไ ด้  CCEJ จึ ง ต้ อ ง ตี พิ ม พ์ ห นั ง สื อ  Open Society, Open information 1994 จ น ท า ใ ห้ ก ฎ ห ม า ย นี้
สามารถบัญญัติออกมาได้ในเดือนธันวาคม 1996 อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ยงมีช่องโหว่อยู่มาก CCEJ  
จึงต้องออกมารณรงค์อีกครั้งจนมีการออกกฎหมายที่สมบูรณ์มีความโปร่งใสและมีความเป็นประชาธิปไตย  
มากขึ้นในป ี1997  

(3) Anti-corruption Law PSPD ส่งเสริมให้มีการออกกฎหมายนี้ โดยมีสาระส าคัญคือการป้องกัน 
และให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตเสนอให้มีการตั้งหน่วยงานอิสระในการจัดการปัญหาการทุจริต  

(4) การปฏิรูป  Political Financing รัฐบาลของ Kim Young Sam (1993-1997) และรัฐบาล 
ของ Kim Dae Jung (1998-2002) แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาการทุจริตมากกว่าเผด็จการทหาร 
แต่พรรคการเมืองของพวกเขายังคงมีการรับเงินใต้โต๊ะอยู่  งบทางการเมืองที่จัดสรรให้สมาชิกสภา 
ก็มีการใช้เงินเกินกว่าที่ก าหนดไว้ถึง 10 เท่า CCEJ จึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายการเลือกตั้งและ 
งบทางการเมือง เช่น การรณรงค์ให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใส  และในปี 1997 มีการออกกฎหมาย 
ให้มีการถ่ายทอดสดการดีเบทระหว่างผู้ลงแข่งขันชิงต าแหน่งประธานาธิบดี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93_%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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5.2.2) บทบาทของภาคประชาสังคมในการสังเกตการณ์และเคลื่อนไหวทางการเมือง  
(1) การสังเกตการณ์การเลือกตั้ งมีการจัดตั้ ง  Coalition for Fair Election Campaign (CFEC)  

ในปี 1991 จะมีอาสาสมัครจาก CFEC ไปคอยสังเกตการณ์แคมเปญที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเสนรวมถึงจับตาดู
การซื้อเสียงและให้ความรู้ประชาชนให้รับเงินจากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

(2) การเฝ้าสังเกตงบประมาณของชาติ CCEJ และ PSPD คอยสังเกตการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ 
ของรัฐบาลว่ามีการใช้จ่ายภาษีอย่างเหมาะสมหรือไม่ในปี 1998 CCEJ ได้จัดตั้ง “CleanFund” ร่วมกับ
หนังสือพิมพ์รายวัน Dong-a เพ่ือให้รางวัลแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริต PSPD ยังคอยดูแลตรวจสอบการใช้
จ่ายของแต่ละหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอีกด้วย  

(3) การเฝ้าสังเกตภาคธุรกิจ CCEJ ดูแลรายงานประจ าปีโดยใช้เกณฑ์จาก Economic Justice Index 
ตั้งแต่ปี 1992 PSPD ได้ออกมาตั้งเครือข่าย Anti-Corruption Network in Korea (ACNK)  

(4) การออกมาเคลื่อนไหวและเรียกร้องจนท าให้อดีตประธานาธิบดี Chun Doo Hwan และ Roh 
Tae Woo ต้องออกจากต าแหน่งจากปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นผลงานของ CCEJ PSPD และองค์กรประชาสังคม
อีกหลายองค์กร  

(5) การออกมารณรงค์ต่อต้านนักการเมืองในการเลือกตั้งปี 2000 มีการตั้ง Civil Action for the 
General Election (CAGE) เพ่ือจัดท ารายชื่อนักการเมืองที่มีประวัติการโกง  

(6) การจัดท าดัชนีความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต (Corruption Perception Index) โดยที่ CCEJ 
ได้พัฒนาขึ้นมาเอง แล้วน าไปส ารวจในเขตเมืองและชนบทต่าง ๆ โดยเริ่มในปี 2000  
  5.2.3) การร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมและภาครัฐ  
  ประธานาธิบดี Kim Young Sam ต้ังคณะกรรมการเพ่ือการป้องกันการทุจริต (Commission for 
The Prevention of Corruption) ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีผู้น าภาคประชาสังคมในหลาย ๆ ภาคส่วนรวม 
อยู่ด้วย นอกจากนี้การท างานร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมและภาครัฐนั้นยังมีในรูปแบบการรณรงค์เรื่อง
ภาษีซึ่งเริ่มโดย CCEJ องค์กรอื่น ๆ และรวมถึง Office of National Tax Administrative ด้วย  
  บทบาทของภาคประชาสังคมในการปฏิรูปและต่อต้านการทุจริตนั้น  มีความส าคัญไม่ต่าง 
จากภาคการเมืองและภาคเศรษฐกิจ การปฏิรูปส่วนใหญ่ในเกาหลีนั้นเกิดจากการผลักดันของภาคประชาสังคม
มากกว่าที่จะมาจากพรรคการเมืองหรือรัฐบาล ฉะนั้นในปัจจุบันรัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะแก้ปัญหา  
การทุจริตมากขึ้น มีการร่วมมือในระดับนานาชาติในการป้องกันการฟอกเงิน (Paris-based financial Action 
Task Force on Money Laundering (FATF) และยังมีการท าข้อตกลงเพ่ือสร้างความร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริตร่วมกับอีก 35 ประเทศจากทั่วโลก  
  บทบาทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาระบบการขนส่งในเกาหลีใต้มีส่วนช่วย
ยกระดับให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อเรื่องปากท้องไม่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ 
ของประเทศ ท าให้การเมืองของเกาหลีใต้ค่อนข้างมีเสถียรภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่การเปลี่ยนผ่าน 
จากระบอบเผด็จการสู่ระบอบประชาธิปไตย เกาหลีใต้มีการปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งสร้างจิตส านึก 
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ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ส่งผลให้ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งบทบาทของ NGO  
จึงมีความส าคัญมากขึ้น  
  เกาหลีใตน้ั้นก าลังเร่งพัฒนาให้มีความทันสมัยขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดคือ
การเรียกร้องการท างานที่โปร่งใสและซื่อตรงของภาครัฐ โดยเราสามารถสังเกตได้จากการปฏิรูปสถาบัน 
การเมืองต่าง ๆ ที่ล้มเหลวในการตอบสนองความต้องการของประชาชน เมื่อเกาหลีใต้ต้องการขยายการพัฒนา
เศรษฐกิจของตนเอง ให้ทันกระแสโลกจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะหาทางแก้ปัญหาหาการทุจริต  โดยเฉพาะ
แรงผลักดันจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997  

ภาคประชาสังคมในเกาหลีมีความต้องการที่จะหาทางป้องกันการเกิดการทุจริตมากขึ้น เช่น ระบบ
การเรียกประชุมที่ชาวจังหวัดนั้น ๆ สามารถเรียกผู้น ารัฐบาลท้องถ่ินมาประชุมพบปะหารือได้หรือการเรียกร้อง
พระราชบัญญัติ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ประชาสังคมคอยจับตาดูการท างานของภาครัฐ   
และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการออกกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี รัฐบาลมีการให้เงิน
สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม 

5.3) บทบาทของสื่อ 
 สื่อในเกาหลีใต้มีบทบาทในการรายงานการสืบสวนของภาครัฐในประเด็นปัญหาเรื่องการทุจริต  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สื่อน าเสนอรายงานการสืบสวนในเรื่องการใช้งบประมาณของภาครัฐ การเปิดเผย
บัญชีทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง อีกท้ังยังช่วยเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับ
เสรีภาพในการน าเสนอข่าวของสื่อ โดย ACRC ให้ความร่วมมือกับทั้งสื่อของรัฐและเอกชนในการเผยแพร่
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ทั้งรายการทีวีงานเขียนและรายการทอคล์โชว์ 

5.4) บทบาทของ NGOs 
การท างานของ NGOs และกลุ่มภาคประชาสังคมดูเหมือนจะท างานไปด้วยกันซึ่งกลุ่มประชาสังคม 

มีบทบาทส าคัญในเกาหลีและได้รับความเคารพอย่างสูง ตามรายงาน Edelman Trust Barometer ในปี  
พ.ศ. 2554 (Edelman 2011) องค์กรพัฒนาเอกชนมีระดับ 62% และได้รับความไว้วางใจมากกว่ าสถาบัน 
อ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจ (46%) รัฐบาล (50%) และองค์กรสื่อ (53%) องค์กรพัฒนาเอกชนบางแห่ ง  
เ ช่ น  Citizens’Coalition for Economic Justice (CCEJ) และ  People’s Solidarity for Participatory 
Democracy (PSPD) มีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างความคิดเห็นของสาธารณชน CCEJ ครอบคลุมประเด็น
ต่าง ๆ มากมาย รวมถึงความยุติธรรมทางเศรษฐกิจการทุจริตการรวมตัวกับเกาหลีเหนือปัญหาในเมืองข้อมูล
และวิทยาศาสตร์และการปกครองตนเองในท้องถิ่น ส าหรับ PSPD สิ่งที่เรียกว่า "กลุ่มปฏิบัติการ" ได้แก่  
กลุ่มสังคมโปร่งใส, กลุ่มตุลาการ, นาฬิการัฐสภา, การเคลื่อนไหวของผู้เสียภาษี, การเรียกคืน สิทธิขั้นพ้ืนฐาน, 
ศูนย์ปฏิรูปเศรษฐกิจและคณะกรรมการเพื่อความเป็นปึกแผ่นระหว่างประเทศ (Kim, 2009) 
  กิจกรรมส าคัญสามอย่างที่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ท า ได้แก่ 1) “ แคมเปญบัญชีด า” ที่น าโดย 
Citizens’ Solidarity against corrupt and incompetent politicians in general elections (ความเป็น
ปึกแผ่นของประชาชนต่อต้านนักการเมืองที่ทุจริตและไร้ความสามารถในการเลือกตั้งทั่วไป) 2) มีบทบาท  
อย่ า ง แ ข็ ง ขั น ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร น โ ย บ า ย ภ า ย ใ ต้ รั ฐ บ า ล  Kim Dae-jung แ ล ะ  Roh Moo-hyun;  
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และ 3) การเคลื่อนไหวของพลเมืองบนเว็บใหม่ การบริหารของ Roh ได้รับการป้อนข้อมูลจากองค์กร 
ภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง และพยายามที่จะรวมแนวคิดของพวกเขาเข้ากับการก าหนดนโยบายอย่างเป็น
ทางการ นอกจากนี้ตัวแทนของภาคประชาสังคมยังได้รับการว่าจ้าง ในคณะรัฐมนตรีหรือในคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของ Lee ไม่ได้ด าเนินแนวทางที่ครอบคลุมนี้ต่อไปและกลับไปใช้หลักการ
ปกครองแบบบนลงล่างแบบดั้งเดิมมากขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา CSO บ่นว่าขาดการเข้าถึงและไม่ได้รับ 
การยกเว้นจากกองทุนสาธารณะในระดับองค์กร องค์กรพัฒนาเอกชนของเกาหลียังคงประสบกับความอ่อนแอ
ขององค์กรในแง่ของฐานสมาชิกตลอดจนทรัพยากรบุคคลและการเงิน (Kim, 2006) 
 สาเหตุหนึ่งที่กลุ่มประชาสังคมมีอิทธิพลและส าคัญมากคือ จุดอ่อนของพรรคการเมืองในเกาหลี  
พรรคการเมืองของเกาหลีได้รับการประเมินว่า “ไม่เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพ” (Kim 2012) ฝ่ายต่าง ๆ 
ถูกจัดขึ้นโดยใช้บุคคลที่มีอ านาจ และมักจะแยกจัดกลุ่มใหม่และมีการเปลี่ยนชื่อ  ก่อนการเลือกตั้ ง
ประธานาธิบดีปี พ.ศ. 2555 ทั้งพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคประชาธิปัตย์ได้เปลี่ยนชื่อนักการเมืองและแม้แต่
สมาชิกรัฐสภาก็เปลี่ยนสังกัดพรรคบ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2012 อดีตผู้ช่วย
ใกล้ชิดของประธานาธิบดี  Kim Dae-jung และ Rhee In-je ได้ เข้าร่วมค่าย Park Geun-hye ภายใต้
แถลงการณ์เรื่องการรวมชาติครั้งใหญ่ (Ji 2012; Chosun Ilbo 2012) ตามบทความในหนังสือพิมพ์ในปี 2010 
ทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายประชาธิปไตยได้คัดเลือกบุคคลที่ท างานให้กับพรรคอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ได้รับคะแนนเสียงจากฝ่ายค้าน (Lim 2010) 
 ความไม่พอใจของชาวเกาหลีจ านวนมาก ที่มีต่อพรรคการเมืองของเกาหลีก่อให้เกิดนักการเมือง
ประเภทใหม่ ที่อ้างว่าเป็นคนนอกที่ไม่ได้รับความเสียหายจากระบบการเมืองที่มีอยู่และทุจริต  ตัวอย่างเช่น  
Ahn Cheol-soo ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่  Seoul National University และซีอีโอของบริษัทซอฟต์แวร์  
AhnLab ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนในระหว่างการแข่งขันระหว่าง
การเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2012 แม้ว่าในที่สุด Ahn ก็ยอมรับความพ่ายแพ้แต่เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า 
คนนอกสามารถมีอิทธิพลต่อการเมืองและอาจส่งผลต่อผลการเลือกตั้งในที่สุด (Kim, 2012)  
 

กฎหมาย – กระบวนการตุลาการ  Legal-judicial   
พิจารณาจากกรอบกฎหมาย (Legal framework)  ความเป็น อิสระของตุลาการ  (Judicial 

independence) และการเสริมสร้างความเข้มแข็งตุลาการ (Judicial strengthening) ซึ่งการปรับปรุง 
การท างานของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นเสาหลักที่สามของกลยุทธ์แบบทวีคูณเนื่องจาก
สถาบันกฎหมายที่ท างานได้ดีมีความส าคัญต่อการบังคับใช้หลักนิติธรรม 

คณะกรรมการว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและสิทธิมนุษยชน (The Anti-Corruption and Civil 
Rights Commission : ACRC) เพ่ือด าเนินงานในระดับนโยบายระดับชาติ ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับส านักงานอัยการสูงสุดและส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมการรับร้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร  
โดยมีคณะมนตรีดูแลงานนี้เป็นกรณีเฉพาะ นอกจากนั้นยังรวมเรื่องการตรวจสอบลดและสร้างเงื่อนไข  
ที่กีดขวางเรื่องที่จะน าไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ของข้าราชการที่เกาหลีใต้มีความโดดเด่นในมาตรการ 
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ที่จัดการต่อการขัดกันแห่งผลประโยชน์กฎหมาย ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและกฎหมายว่าด้วยจริยธรรม
ของการบริการสาธารณะ (The Public Service Ethics Act) มีข้อความบัญญัติว่ าหากมีประชาชน 
ยื่นความจ านงที่จะได้สิทธิพิเศษจากบริการ แสดงว่าการบริการโดยรวมขององค์กรนั้นด้อยประสิทธิภาพ  
มีข้อบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมของข้าราชการเกษียณ ไม่ให้ไปด ารงต าแหน่งในองค์กรเอกชนที่แสวงหาก าไร  
ที่มีความสัมพันธ์กับงานที่ท าอยู่ใน 3 ปีสุดท้ายของชีวิตราชการ เป็นเวลา 2 ปีหลังจากเกษียณ หากข้าราชการ
ผู้ใดถูกลงโทษด้วยคดีการทุจริตจะไม่สามารถท างานที่เกี่ยวกับองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชนหรืองานส่วนบุคคล
ที่เก่ียวข้องกับงานที่ท าอยู่ใน 3 ปีสุดท้าย เป็นเวลา 5 ปี (Park, n.d.) 

 
กฎหมายส าคัญการต่อต้านการทุจริต 
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2545 (Anti–Corruption Act 2002) ได้ก าหนดให้ 

ความคุ้มครองและให้รางวัลแก่ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตจะได้รับ ดังนี้ 1) จะไม่มีการระบุตัวผู้ให้ข้อมูล  
2) ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิร้องขอความคุ้มครองได้ 3) ผู้ให้ข้อมูลจะต้องไม่ได้รับผลกระทบในทางเสียหายใด ๆ  
จากการรายงานเรื่องการกระท าการทุจริต และ 4) มีการให้รางวัลในกรณีที่การจากนั้นมีประโยชน์อย่างมาก 
ในการป้องกันการสูญเสียหรือเสียหายของรัฐหรือกรณีเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (วีรพงษ์ บุญโญภาส และคณะ, 
2546) รวมทั้งมีมาตรการที่จะให้หลักประกันในเรื่องการท างาน  รวมถึงการท าให้ได้รับการแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่งหน้าที่เดิม การโอนไปด ารงต าแหน่งหน้าที่อ่ืนหรือชะลอ (deferring) การใช้มาตรการทางวินัย
เพ่ือเป็นหลักประกันให้กับผู้น าเรื่องการทุจริตมาเปิดเผย รวมไปถึงผู้ให้ความร่วมมือแก่ญาติ หรือคู่สามี ภรรยา 
ที่อยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส (cohabitants) โดยเก็บเป็นความลับและให้ความปลอดภัยในร่างกาย  
โดยได้รับความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ และมีการให้ค าตอบแทนซึ่งมีมูลค่าสูงสุดถึง 2 ล้านเหรียญสหรัฐ  
หากเกิดจากเรื่องการกระท าทุจริตได้มีผลโดยตรงต่อการท าให้หน่วยงานของรัฐได้รับสิ่งที่สูญเสียไปกลับคืน   
หรือมีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ (สุภีร์ รัตนนาคินทร์, 2549) 
  กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.  2545 (Anti–Corruption Act 2002) ได้บัญญัติ 
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ องค์กรของรัฐ (หมายถึง หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานทางปกครอง 
องค์การทางการบริหารสภาท้องถิ่น ส านักงานการศึกษา รัฐสภาแห่งชาติ ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีห น้าที่ เกี่ยวกับ 
การให้บริการของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมด้านการให้บริการของรัฐ) ภาคการเมือง ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนมีหน้ าที่ที่ จะต้องด า เนินการตามภารกิจของตนเ พ่ือต่อต้ านการทุจริต  ดั งนี้   
(สุภีร์ รัตนนาคินทร์, 2549) 

องค์ กรของรั ฐ  (Public Organization) มีหน้ าที่ รั บผิ ดชอบด า เนิ นการป้ องกันการทุ จ ริ ต 
โดยการเสริมสร้างให้มีการตระหนักถึง เรื่องการมีจริยธรรมในสังคม  กรณีที่องค์กรของรัฐเห็นว่า 
มีความจ าเป็นต้องยกเลิกการมีข้อขัดแย้งในทางกฎหมาย สถาบัน หรือทางการบริหารเพ่ือการป้องกัน  
การทุจริต หรือเพ่ือการน าเสนอ (address) ในประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้องค์กรของรัฐเร่งด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงสิ่งดังกล่าว โดยทันที ให้องค์กรของรัฐใช้ความพยายามให้มาก เช่น การใช้วิธีการที่เหมาะสม 
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(reasonable means) ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให้การศึกษาหรือการส่งเสริม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้ 
เจ้าหน้าที่(employee) และบุคคลที่อยู่ในบังคับขององค์กรได้  ตระหนักถึงเรื่องการป้องกันการทุจริต  
ให้องค์กรของรัฐพยายามด าเนินการเพ่ือเป็นการสนับสนุนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างประเทศ ที่เก่ียวเนื่องกับการป้องกัน 
 พรรคการเมือง (Political Parties) พรรคการเมืองที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 
และสมาชิกพรรคการเมืองพยายามสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่สะอาดและมีความโปร่งใส  พรรคการเมือง
และสมาชิกพรรคการเมืองต้องสร้างวัฒนธรรม การเลือกตั้งที่ใสสะอาดรวมทั้งด าเนินการและสร้างความเชื่อมั่น 
ในเรื่องความใสสะอาดในการเรียกเก็บและการใช้เงินกองทุนการเมือง 
 วิสาหกิจ เอกชน  (Private Enterprises) จั ด ให้มี ระ เบี ยบแบบแผนการค้ าที่ ดี ด า เนินธุ รกิจ 
อย่างมีจริยธรรม และด าเนินการตามความจ าเป็นทุกข้ันตอนเพ่ือการป้องกันการทุจริตทุกกรณี 
 พลเมือง (Citizens) พลเมืองทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่องค์กรของรัฐในการด าเนินการ 
ตามนโยบายและแผนงานป้องกันการทุจริต 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต 
 ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตของประเทศเกาหลีใต้ ได้ใช้เครื่องมือหลัก ๆ อยู่ 3 อย่าง ดังนี้ 
 1. ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index, CPI) องค์กรความโปร่งใส
นานาชาติ  (Transparency International: TI) ได้ ท าการประ เมินและสร้ า งดั ชนี ชี้ วั ดภาพลั กษณ์   
การคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ การจัดท าคะแนนได้รวบรวมข้อมูลด้านการทุจริตจากฐานข้อมูลที่เป็นการจัด
อันดับหรือดัชนีวัดที่จะท าโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ ทั่วโลก 13 แหล่ง แต่ละประเทศอาจใช้จ านวนแหล่ง
ของฐานข้อมูลไม่เท่ากัน ค่าคะแนนของ CPI เริ่มตั้งแต่ 0-100 โดย 0 คะแนนหมายถึงเกิดการคอร์รัปชันสูงสุด 
ส่วน 100 คะแนนหมายถึงมีภาพลักษณ์คอรรัปชันน้อยที่สุด หรือมีความโปร่งใสสูงสุดและน าคะแนนของแต่ละ
ประเทศมาจัดอันดับ ซึ่งในปี 2020 ประเทศเกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่ 33 จาก 180 ประเทศ 

   2. ดัชนีธรรมาภิบาลโลก (The Worldwide Governance Indicators, WGI) ธนาคารโลก ได้ท าการ
พัฒนาและสร้างฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดคุณภาพของภาครัฐในประเทศต่าง ๆ โดยใช้ดัชนี้ ชี้สภาวะธรรมาภิบาล 6 
มิติ ได้แก่ 1) การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) เกี่ยวข้องกับ
การที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเอง รวมถึงการมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตลอดจนในการชุมนุมและสมาคม 2) ความมีเสรีภาพทางการเมืองและการ
ปร าศจ ากคว า มรุ น แ ร ง  ( Political Stability and Absence of Violence) เ ป็ น เ รื่ อ ง ขอ ง โ อ ก า ส 
ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูกโค่นล้ม โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุนแรงทางการเมืองและการก่อการร้าย 3) ประสิทธิผลของรัฐบาล 
(Government Effectiveness) เป็นการให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพการให้บริการและความสามารถ
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนความเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมถึงคุณภาพ
การก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ ความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐบาลที่มีต่อนโยบายดังกล่าว  
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4) คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) เป็นเรื่องขีดความสามารถของรัฐบาลในการก าหนด
นโยบายและออกมาตรการควบคุม  รวมถึงการบังคับใช้นโยบายและมาตรการดังกล่าว  ให้ เป็นไป 
อย่างเหมาะสมและเอ้ือต่อการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้ 5) นิติธรรม (Rule of Law) เกี่ยวข้อง
กับระดับของการที่บุคคลของฝ่ายต่าง ๆ มีความมั่นใจและยอมรับปฏิบัติตามกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
ของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข  สัญญา การต ารวจ และการอ านวย 
ความยุติธรรม รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาชญากรรมและความรุนแรง และ 6) การควบคุมปัญหา
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อ านาจรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
ทั้งในรูปแบบของการทุจริตประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อยหรือขนานใหญ่  รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐ 
โดยชนชั้นน าทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชน ที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ โดยในปี 2020 ประเทศเกาหลี
อยู่ล าดับเปอร์เซนไทล์ที่ 61.43  

3. เครื่องวัดการคอร์รัปชันทั่วโลก (Global Corruption Barometer,GCB) จัดท าโดย Transparency 
International (TI) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการรับรู้และประสบการณ์การทุจริต คอร์รัปชัน
ในชีวิตประจ าวันเพ่ือระบุสถาบันและบริการสาธารณะที่ถูกมองว่าทุจริต รูปแบบของการทุจริตและ
ประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือองค์กรอิสระในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ต่อการรับรู้และประสบการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในชีวิตประจ าวัน เช่น คุณจ่ายสินบนหรือไม่ รัฐบาลของคุณ
จัดการกับการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพ่ือน าเสนอชุดข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ 
ของผู้คนในแต่ละภูมิภาค เช่น สถาบันและบริการสาธารณะที่ถูกมองว่าทุจริต รูปแบบของการทุจริต 
และประสิทธิภาพของรัฐบาลในการต่อต้านคอร์รัปชัน ผลคะแนนที่ได้น าไปสู่การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการคอร์รัปชันและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2020  
โดยประชาชนประเทศเกาหลี ร้อยละ 55 ที่เห็นว่ารัฐบาลมีการทุจริตที่เป็นปัญหาใหญ่ 

 
บทวิเคราะห์ความส าเร็จ 
จากความสัมฤทธิ์ผลของการต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้ เป็นตัวอย่างของการด าเนินงาน  

ที่ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการที่เดินไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน ทั้งการบังคับใช้กฎหมายการป้องกัน  
และการสร้างความตระหนักร่วมของสาธารณะ ไม่ได้เกิดจากผลของการลงโทษผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย 
แต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความส าเร็จของเชื่อมโยงเรื่องของการต่อต้านการทุจริต  กับวาระของสังคม 
เป็นผลสะท้อนของการยอมรับของสังคม ที่มีต่อการลงโทษผู้กระท าความผิดจากการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างจริงจัง ตรงไปตรงมา มีการลงโทษข้าราชการระดับสูงทั้งฝ่ายบริหาร ที่มีความความสัมพันธ์โดยส่วนตัว 
กับผู้น าสูงสุดของประเทศ ทั้งส่วนกลาง ท้องถิ่น และทั้งศาล เกาหลีใต้เป็นตัวอย่างของความส าเร็จที่ต้องการ
ผลลัพธ์จากการแปรผลแนวทางต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติจากผลของการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือกับภาคเอกชน
และประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็น K-PACT และ ACRC ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน และสร้าง
ความตระหนักร่วมของสาธารณะ ของ KICAC ที่ด้านหนึ่งสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ในขณะเดียวกัน 
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ก็ยกระดับความเข้มข้นในจริยธรรมการท างานและการครองตนของข้าราชการ ทั้งนี้ก็เพ่ือต้องการให้การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ขยายตัวไปพร้อมกับความสามารถควบคุมการทุจริตได้  

จากการศึกษานี้ประยุกต์กรอบของธนาคารโลกเป็นตัววิเคราะห์ เนื่องจากรอบของธนาคารโลก  
ถูกออกแบบเพ่ือช่วยประเทศที่ก าลังพัฒนาในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งพบว่าการปฏิรูปหรือปรับปรุงระบบ
ราชการของเกาหลีใต้ อย่างเช่น การเกิดขึ้นของ ACRC การท าให้รัฐเป็นอิสระจากผลประโยชน์ส่วนตัวการ
สร้างความสัมพันธ์ของสถาบันที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหลักนิติธรรม  
ท าให้เกาหลีใต้ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาการทุจริต นอกจากนี้ยังพบว่าการสร้างความร่วมมือ 
ขององค์กรต่อต้านการทุจริตกับองค์กรภาคส่วนอ่ืนทั้งภาคประชาสังคม หรือ NGOs เช่น การจัดตั้งองค์กร
ร่วมกัน เช่น K - PACT และ ACRC ของเกาหลีใต้ การเปิดโอกาสการเข้าร่วมงาน รวมทั้งการสร้าง 
ความตระหนักร่วมของสังคมในระดับส านึก (Social consciousness) ซึ่งจะเห็นได้จาก KICAC ของเกาหลีใต้ 
ที่รวมเข้ากับการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (National competitiveness)  
  การตระหนักร่วมของสังคมในระดับส านึก ไม่ใช่เรื่องที่แต่ละคนในสังคมเพียงแต่รู้ว่าเรื่องความหมาย
ของเรื่องต่าง ๆ แต่เป็นการรับรู้ที่เป็นผลของกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งมีการร่วมปฏิบัติการของผู้คน  
กับสังคมแล้วค่อยๆ สะสมตัวกันจนสร้างเป็นศักยภาพใหม่ และพร้อมที่จะโต้ตอบกับสิ่งเร้าต่าง ๆ ทั้งด้านบวก
และลบที่จะเกิดขึ้นในสังคม การสร้างความตระหนักร่วมของสังคมทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการสร้างความส าเร็จของเกาหลีใต้  
 เมื่อมองมิติทางกฎหมายซึ่งเป็นบทบาทของรัฐสภาในการตรากฎหมายในขณะที่ ACRC และ 
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการผลักดันหรือเสนอแนะในการออกกฎหมาย  
 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศเกาหลีใต้ จะมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึง 
ประชาชนเป็นหลัก เพ่ือสร้างความตระหนักในระดับชาติในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและพยายามท าให้
ประชาชนเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการท างานของ KICAC และเน้นในเรื่องแผนการด าเนินงานในระยะยาว  
โดยเน้นนโยบายในเชิงป้องกันมากกว่าเชิงปราบปราม โดยวางหลักเรื่องความโปร่งใสทางปกครอง  
การให้บริการของรัฐ การจัดท าบัญชี การจัดท างบประมาณ การด าเนินคดีและการลงโทษก็ด าเนินไป  
อย่างเข้มงวดและเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม (วีรพงษ์ บุญโญภาส  
และคณะ, 2546)  
  มีการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนในการก ากับดูแล เช่น ให้บุคคลทั่วไปสามารถจาก เรื่องการ
กระท าที่เป็นการทุจริตต่อ KICAC ได้ (สุภีร์ รัตนนาคินทร์, 2549) และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้
เข้ามีส่วนเป็นเครือข่าย (networks) ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งส่งผลให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมหรือภาคธุรกิจตระหนักว่าในการมีส่วนร่วมของตนสามารถก่อให้เกิดผล  
ในการต่อต้านการทุจริตได้ ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตที่ดีที่สุด (เอก ตั้งทรัพย์
วัฒนา และ อรอร ภู่เจริญ, 2553)  
 นอกจากนี้ Kossow and Dykes (2018) ได้ระบุความส าเร็จอีกประการหนึ่งว่า ในปี ค.ศ.  1999 
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้น ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) มาใช้ก็เป็นความส าเร็จอีกประการหนึ่ง  
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เพราะระบบนี้เป็นระบบเปิดที่มีการตอบสนองโดยตรงต่อปัญหาการทุจริตของรัฐบาลท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหา
เรื่องการติดสินบน ระบบนี้ช่วยเพ่ิมความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ เพราะประชาชนสามารถติดตาม
ร่องรอยความก้าวหน้าของกระบวนการหรือขั้นตอนทางราชการต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องรอคอยให้หน่วยงานรัฐ  
มาประกาศแจ้งข่าวสารเพียงทางเดียวเท่านั้น ระบบนี้ยังช่วยท าให้ประชาชนสามารถทราบได้ว่า  
ในแต่ละขั้นตอนใครเป็นผู้ท าการตัดสินใจ นอกจากนี้ ประชาชนสามารถออนไลน์เข้าไปตรวจสอบบัญชี  
และกระบวนการต่าง ๆ และตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งยังเป็นระบบที่ช่วยลดสายสัมพันธ์
ส่วนตัวระหว่างคนธรรมดากับหน่วยงานราชการ อันช่วยลดทอนปัญหาการติดสินบนได้ด้วย  
 

บทสรุป 
  จากมาตรการหรือวิธีการที่หน่วยงาน  KICAC ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต คือ การให้เงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ รวมทั้งการมีกฎหมายคุ้มครองพยาน และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญ 
กับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นอย่างดี เช่น ไม่มีการระบุตัวผู้ให้ข้อมูลโดยเก็บเป็นความลับ รวมทั้งผู้ให้
ข้อมูลสามารถมีสิทธิร้องขอความคุ้มครองในเรื่องความปลอดภัย และอาจได้รับรางวัลในกรณีผลการทุจริต  
มีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันการสูญเสียของรัฐ หรือเพ่ือรักษาสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ผู้ศึกษา 
ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงาน KICAC นี้ จะไม่มีอ านาจในการไต่สวนคดีทุจริตแต่อย่างใด โดยอ านาจไต่สวน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2545 (Anti–Corruption Act 2002) เป็นอ านาจหน้าที่ 
ของอัยการซึ่งแตกต่างกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ของประเทศไทย  
ที่มีอ านาจไต่สวนคดีทุจริตเองได้ ดังนั้นหน่วยงานของ KICAC นี้ จึงท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน
และมุ่งเน้นงานด้านการป้องกันการทุจริตเป็นหลัก โดยจะประสานงานใกล้ชิดกับภาคประชาชนและองค์กร
เอกชนเป็นหลัก รวมทั้งมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งว่าหน่วยงาน KICAC นี้ จะไม่มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินเหมือนอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ของประเทศไทย  
แต่ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน 
และหนี้สิน และการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หลังกฎหมายปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่ท าให้
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศเกาหลีใต้มีคะแนนเพ่ิมขึ้น แต่ประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้หยุดเพียง 
แค่องค์กร KICAC เทา่นั้น เพราะมองว่าการมุ่งแต่การปราบปรามการทุจริตเพียงอย่างเดียว จะไม่ท าให้ประเทศ
เกาหลีใต้หลุดพ้นจากปัญหาการทุจริตเชิงอุปถัมภ์ได้อย่างเด็ดขาด และมองว่าจะปราบปรามการทุจริตที่ฝังราก
ลึกได้นั้นจะต้องสร้างระบบบริหารราชการแผ่นดินให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และจะต้องท าให้ 
ภาคธุรกิจและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสและป้องกันการทุจริตให้ได้ ดังนั้นในปี   
พ.ศ. 2551 ประเทศเกาหลีใต้จึงได้น าอีก 2 หน่วยงาน คือ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเกาหลีใต้ และคณะกรรมการ
รับเรื่องอุทธรณ์การบริหารงานมารวมเข้ากับ KICAC และเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต 
และ สิทธิพลเมืองแห่งเกาหลีใต้” (Anti-Corruption and Civil Rights Commission of Korea: ACRC) 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของประเทศเกาหลีใต้นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีเรื่องของความเข้มแข็ ง 
และการตื่นตัวของภาคประชาสังคมที่ผลักดันเรียกร้องให้เกิดกฎหมาย และมาตรการความโปร่งใส รวมถึง
ผนวกการต่อสู้ เรื่องการทุจริตเข้ากับการสร้างประชาธิปไตย โดยที่ภาคประชาชนและสื่อมีบทสังคม  
ในการปฏิรูปมากกว่าพรรคการเมืองหรือรัฐบาล รวมทั้ง ACRC ยังมีบทบาทหลักในการเสนอแนะมาตรการ
ป้องกันการทุจริตแก่ภาครัฐ และจากข้อมูลต่อสาธารณชน โดยท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สื่อ 
และเอ็นจีโอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ความส าเร็จของประเทศ
เกาหลีใต ้หน่วยงาน ACRC ยังต้องเผชิญกับข้อจ ากัดในการออกแบบองค์กรอยู่เช่นกัน เนื่องจากองค์กรขึ้นตรง
ต่อประธานาธิบดีอาจท าให้ขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน อ านาจในการสืบสวน และขอบเขต  
การตรวจสอบครอบคลุมแค่ในส่วนของภาครัฐเท่านั้น ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้  

องค์กรต่อต้านการทุจริตของไทย มีหน่วยงานโดยตรง 2 องค์กร คือ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) จะต้องปรับการท างานให้สอดคล้องกับสภาวะความซับซ้อนของปัญหา จัดให้มีการสร้าง  
ความร่วมมือกับองค์กรที่ท างานที่ เกี่ยวข้ อง และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทั้งภาครัฐ เอกชน  
และประชาสังคม เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส านักงานอัยการสูงสุด ศาล  ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
และศาลคดีอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบ ฯลฯ เช่นเดียวกับการด าเนินงานของ K-PACT และ ACRC  
ของเกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ในภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการทุจริต ซึ่งควรจะได้รณรงค์
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ  
การจัดให้มีความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น เป็นต้น 

การน าระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงาน 
ของรัฐก็เป็นความส าเร็จที่ส าคัญ เพราะท าให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบความโปร่งใส
ในการให้บริการสาธารณะ ติดตามร่องรอยความก้าวหน้าของกระบวนการหรือขั้นตอนทางราชการต่าง ๆ ได้ 
เพราะโดยทั่วไปแล้วหลักส าคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือท าให้การ  
ส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น หากสามารถพัฒนาระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้และน าเข้าข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้
นั้น ก็จะเป็นโอกาสให้ประชาชนสามารถร่วมกันตรวจสอบและก ากับดูแลการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
และถ้าพัฒนาให้ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศยิ่งขึ้ น ก็จะช่วยเสริมสร้าง
ความโปร่งใสให้กับกระบวนการต่าง ๆ ที่กระท าผ่านทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย 

 
5.2.2 ประเทศเดนมาร์ก 
ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ตั้งอยู่บนทวีปยุโรปตอนเหนือ บนคาบสมุทรจัตแลนด์ (Jutland) 

ระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติก ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ส่วนทางทิศใต้ติดกับตอนเหนือ 
ของสหพันธรัฐเยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มนอร์ดิก 5 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ 
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ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ มีพ้ืนที่รวม 43,098 ตารางกิโลเมตร จัดเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับที่ 133 ของโลก 
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 406 เกาะ เกาะใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะ Sjaelland เกาะ Fyn และเกาะ 
Bornholm แต่ไม่รวมดินแดนปกครองตนเอง คือ เกาะกรีนแลนด์ (Greenland) และหมู่เกาะแฟร์โร (Faroe) 
มีประชากรทั้งสิ้น 5,869,410 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2020) ประกอบด้วย ชาวเดนิช และกลุ่ม
ชาวสแกนดิเนเวีย ร้อยละ 90.1 และที่เหลืออีกร้อยละ 9.9 ได้แก่ เยอรมนี ตุรกี ชนชาติอาหรับ เช่น  
ชาวอิหร่าน โซมาลีและชาวเอเชีย เช่น อินเดีย ไทย จีน คาดว่ามีคนไทยประมาณ 10,000 คน ประชากร 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 97 นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย Evangelical Lutheran โดยมีเมืองหลวงคือ กรุงโคเปนเฮเกน 
(Copenhagen) และถึงแม้ว่าเดนมาร์กเป็นสมาชิกภาพยุโรป แต่เดนมาร์กยังคงใช้เงินสกุลตนเอง
คือ เดนิชโครน (Danish Krone – DKK) (Central Intelligence Agency, 2020) 

 

 
ภาพที่ 5- 11 แผนที่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) 

ที่มา: Central Intelligence Agency, 2020 
 
ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีดัชนีการรับรู้ 

การทุจริต หรือ Corruption Perceptions Index : (CPI) ที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งดัชนีดังกล่าวถูกจัดอันดับ 
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) เป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ ค.ศ. 1995  
เป็นต้นมา เพ่ือวัดการคอร์รัปชันโดยอ้อมผ่านทั้งการประเมินจากภายนอก การส ารวจประสบการณ์  
และการส ารวจความเห็นของบุคคลทั่วไป ซึ่งมีลักษณะเป็นผลส ารวจ น าข้อมูล ตลอดจนความคิดเห็น 
ของนักธุรกิจและสื่อมวลชนต่างๆ ทั้งนี้  ในปี 2019 TI ใช้ชุดข้อมูลส ารวจจ านวน 13 ชุดข้อมูล ดังนี้ 
(Transparency International, 2020)  

1. African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment 2018 
2. Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators 2018 
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3. Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2020 
4. Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2019 
5. Freedom House Nations in Transit 2018 
6. Global Insight Country Risk Ratings 2018 
7 .  IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive 

Opinion Survey 2019 
8. Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2019 
9. The PRS Group International Country Risk Guide 2019 
10. World Bank Country Policy and Institutional Assessment 2018 
11. World Economic Forum Executive Opinion Survey 2019 
12. World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 2019 
13. Varieties of Democracy (V-Dem) 2019 
รายงานของ TI จะประเมินผลออกมาเป็นอันดับหรือค่าคะแนนในแต่ละปีค่าคะแนนของ CPI  

เริ่มตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 100 คะแนน โดย 0 คะแนน เป็นคะแนนต่ าสุด หมายถึงเกิดการคอร์รัปชันสูงสุด  
ส่วน 100 คะแนน เป็นคะแนนสูงสุดหมายถึงมีภาพลักษณ์คอร์รัปชันน้อยที่สุด หรือมีความโปร่งใส 
ในการบริหารสูงสุด  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่า CPI Index ของโลกในปี ค.ศ. 2019 เพ่ือศึกษาในบริบทเฉพาะเดนมาร์ก 
พบว่าเดนมาร์กได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกเทียบกับ 180 ประเทศ 
โดยมีคะแนน CPI Score คะแนนจาก 100 คะแนน และครองอันดับ 1 ยาวนานอย่างต่อเนื่อง และไม่เคย
ลดลงจากอันดับที่ 4 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ที่เริ่มมีการจัดอันดับเป็นต้นมา (Trading Economics, 2020) 

 
ภาพที่ 5- 12 คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศเดนมาร์ก เปรียบเทียบปี 1995-2019 

ที่มา: European Commission (2020) 
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ตารางท่ี 5- 9 การจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศส าคัญทั่วโลกในปี ค.ศ. 2019 

ประเทศ 
คะแนนในปี 
ค.ศ. 2019 

อันดับในปี  
ค.ศ. 2019 

การเปลี่ยนแปลงอันดับ
เทียบจากปี ค.ศ. 2018 

เดนมาร์ก 87 1 0 
นิวซีแลนด์ 87 1 1 
สหราชอาณาจักร 77 12 -1 
สหรัฐอเมริกา 69 23 -1 
อินเดีย 41 80 -2 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 41 80 7 
ไทย 36 101 -2 
บราซิล 35 106 -1 
ปากีสถาน 32 120 -3 
รัสเซีย 28 137 1 
บังคลาเทศ 26 146 3 
โซมาเลีย 9 180 0 

ที่มา: Transparency International, 2020 
 
 ด้วยเหตุนี้ท าให้เป็นที่น่าสนใจว่าเดนมาร์กมีระบบการบริหารจัดการ รวมถึงนโยบายในการป้องกัน  
การทุจริต คอร์รัปชันอย่างไรที่สามารถเป็นต้นแบบนโยบายในบริบทโลก 
 

ข้อม ลทั่วไป 
ประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่บนทวีปยุโรปตอนเหนือมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  

โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ (Parliamentary Democracy and Constitutional 
Monarchy) สมเด็จพระบรมราชินีนาถมาเกรเธที่ 2 ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถและเป็นพระประมุข 
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และมีว่าที่องค์รัชทายาท คือ เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก  
ว่าที่สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ต่อไปของเดนมาร์ก รัฐสภาเดนมาร์กเป็นระบบรัฐสภาเดียว (Folketing)  
มีสมาชิกจ านวน 179 คน มาจากการเลือกตั้ง (รวมผู้แทนจากหมู่เกาะ Faroe 2 คน และเกาะ Greenland  
2 คน) มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี  โดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่ งได้รับการแต่งตั้ ง  
จากพระมหากษัตริย์ท าหน้าที่บริหารประเทศตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา  (ส านักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน, 2554; Central Intelligence Agency, 2020) 

เดนมาร์กแบ่งเขตการปกครองทั้งหมด 5 เขตด้วยกัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 แทนระบบเก่า  
(13 เขต 2 เทศบาล และ 1 เทศบาลนคร) ซึ่งแต่ละเขตมีผู้อ านวยการบริหารรัฐ (Director of State 
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Administration) และประธานกรรมการบริหารภูมิภาค (Chairman of the Regional Council) ได้แก่  
เ ขต เมื อ งหลวง เดนมาร์ ก  ( Copenhagen Capital Region) เ ขตยู ดแลนด์ กลาง  (Central Jutland)  
เขตยูดแลนด์เหนือ (North Jutland) เขตซีแลนด์ (Zealand) และเขตเดนมาร์กตอนใต้ (South Denmark) 

ระบบการเมืองของเดนมาร์กเป็นการเมืองแบบหลายพรรคการเมืองที่แต่ละพรรคการเมือง 
จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าไปในรัฐสภา ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กมักจะต้องบริหารงานได้โดยได้รับการสนับสนุน
จากเสียงส่วนน้อยในสภาอย่างน้อยหนึ่งพรรคเสมอ จึงหมายความว่าการเมืองของเดนมาร์กนั้นเป็นการเมือง
แบบใช้พรรคร่วมนั่นเอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) เป็นต้นมา ไม่มีพรรคการเมืองของเดนมาร์กพรรคใด  
ที่สามารถครอบครองเสียงข้างมากในสภาเพียงพรรคเดียวได้เลย (Central Intelligence Agency, 2020) 

ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์ก คือ นางเมตเต เฟรเดอริกเซน ( Mette Frederiksen)  
หัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตย ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี ค.ศ. 2001 เมตเตได้ด ารงต าแหน่งส าคัญ  
หลายต าแหน่งในรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
จนได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2019  

 
แนวทางการวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเดนมาร์ก 
จากการสืบค้นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบา ยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศ

เดนมาร์กนั้น ประยุกต์ใช้กรอบของธนาคารโลก ประกอบด้วย 1) นโยบายเศรษฐกิจและการจัดการ 
(Economic policy and management) 2) การบริหารและการบริการสาธารณะ (Administrative and 
Public service) 3) กฎหมาย – กระบวนการตุลาการ (Legal-judicial reform) ได้แก่ กรอบกฎหมาย (Legal 
framework) ความเป็นอิสระของตุลาการ (Judicial independence) และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ตุลาการ (Judicial strengthening) 4) การควบคุมทางการเงิน (Financial controls) ประกอบด้วย การบัญชี 
(Accounting) การตรวจสอบ (Audit) และผู้จัดหา (Procurement) การปรับปรุงค่าใช้จ่ายสาธารณะ  
และการก าหนดอายุทางการเงินในรัฐบาล และ 5) การก ากับดูแลสาธารณะ (Public oversight) ประการ
สุดท้ายนี้  เป็นการเสริมสร้างการก ากับดูแลสาธารณะ และกลไกความรับผิดชอบภายนอกอ่ืน ๆ  
(รวมถึงก ากับดูแลระหว่างสาขาของภาครัฐ) ประกอบด้วย การก ากับดูแลของรัฐสภา (Parliamentary)  
ภาคประชาสังคม (Civil society) สื่อ (Media) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

 
นโยบายเศรษฐกิจและการจัดการ  Economy Policy and management) 
เดนมาร์กมีระบบเศรษฐกิจเปิดแบบเสรีนิยมและกฎระเบียบส่วนใหญ่อิงกฎระเบียบของสหภาพยุโรป

เป็นหลัก จัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดติดอันดับโลก อย่างไรก็ดีเดนมาร์กมีระดับการกระจาย
รายได้ที่เท่าเทียมกันเป็นผลมาจากระบบสวัสดิการของภาครัฐบาลและระบบการจัดเก็บภาษี เดนมาร์กได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท าให้ประสบปัญหาเศรษฐกิจในช่วงปี ค.ศ. 2008 เกิดปัญหาราคาบ้านที่อยู่อาศัย
และปัญหาภาคการเงินในประเทศ ความต้องการสินค้าและบริการภายในประเทศอ่อนตัว แม้ระดับการจ้างงาน
ยังคงอยู่ในระดับที่สูง ในขณะที่ชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า อย่า ง ไรก็ดีตั ้งแต่  
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ปี ค.ศ.2012 เป็นต้นมา เศรษฐกิจเดนมาร์กกลับเติบโตอย่างก้าวกระโดด และพุ่งสูงสุดในปี  ค.ศ. 
2015 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 2.4 จากปี 2015 -2019 สูงกว่าการเติบโตของภูมิภาค
ยุโรปร้อยละ 1.6 โดยยังคงมีผลประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้า และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
ระหว่างประเทศ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจของเดนมาร์กมั่งคั่งขึ้น ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา  ดังแสดงการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศระหว่างปี 2012 ถึงคาดการณ์ปี 2020 ดังแสดง  
ในภาพ (European Commission, 2020) 

 
 

ภาพที่ 5- 13 การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเดนมาร์ก เปรียบเทียบปี 2012 
 ถึงการคาดการณ์ปี 2021 

ที่มา: European Commission (2020) 
 

เมื่อพิจารณาหนี้สาธารณะของประเทศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีโดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ที่ต่ าท่ีสุด
แห่งหนึ่งในยุโรปประมาณ 33 % ในปี 2019 โดยมีการคาดการณ์ว่าจะลดลงอีกเป็น 31.8% ภายในปี 2020 
อย่างไรก็ตามจากปี 2021 IMF คาดว่าหนี้สาธารณะจะเพ่ิมขึ้นอีกครั้งเนื่องจากโครงการจัดหาเงินทุนใหม่
ส าหรับที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม (new financing program for social housing)  

เศรษฐกิจเดนมาร์กมีลักษณะการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมและมาตรการสวัสดิการของรัฐบาล  
ที่กว้างขวางโดยมี GDP ต่อหัวประชากรสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การว่างงานอยู่ที่ 5% ในปี 2019 และคาดว่า
การเติบโตของการจ้างงานจะยังคงแข็งแกร่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันการขาดแคลนแรงงาน 
อาจทวีความรุนแรงขึ้นและประเทศอาจประสบปัญหาการขาดแคลนก าลังคน นอกจากนี้กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศคาดว่าอัตราการว่างงานจะได้รับผลกระทบจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลบของการระบาด
ใหญ่ของ COVID-19 ซึ่งปัจจุบันคาดว่าอัตราจะเพ่ิมขึ้นเป็น 6.5% ในปี 2020 และลดลงเล็กน้อยเป็น 6% 
ในปี 2021 (Nordiatrade, 2020) 
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ตารางท่ี 5- 10 เศรษฐกิจเดนมาร์กและการคาดการณ์ ปี ค.ศ. 2018-2022 

Main Indicators 2018 2019 (e) 2020 (e) 2021 (e) 2022 (e) 

GDP (billions USD) 355.68 347.03 339.63 370.59 388.35 

GDP ณ ราคาคงท่ี (Constant Prices, 
Annual % Change) 

2.4 2.3 -4.5 3.5 2.5 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว
ประชากร GDP per Capita (USD) 

61 59 58 63 66 

ดุลงบประมาณของรัฐ 
General Government Balance  
(in % of GDP) 

-0.6 0.1 -0.8 -1.0 -0.5 

เพดานของการก่อหนี้ภาครัฐบาลโดยรวม 
General Government Gross Debt  
(in % of GDP) 

34.2 29.4 34.5 39.3 42.6 

อัตราเงินเฟ้อ Inflation Rate (%) 0.7 0.7 0.4 0.9 1.2 

อัตราการว่างงาน Unemployment 
Rate (% of the Labour Force) 

5.1 5.0 6.2 6.0 5.7 

ดุลบัญชีเดินสะพัด Current Account 
(billions USD) 

25.00 27.10 21.65 24.32 27.03 

ดุลบัญชีเดินสะพัด Current Account 
(in % of GDP) 

7.0 7.8 6.4 6.6 7.0 

หมายเหตุ e คือ ค่าประมาณการ 
ที่มา: IMF – World Economic Outlook Database, October 2020  
 

ในแง่การวางโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนต่อการจัดการทุจริต คอร์รัปชันนั้น เดนมาร์กกระท าผ่าน
มาตรการต่าง ๆ หลายมาตรการ แต่มาตรการที่เข้มข้นและได้ผลค่อนข้างมาก คือ การตรวจสอบด้านภาษี  
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ที่เข้มข้น หน่วยงานด้านภาษีเกือบทุกแห่งด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการตรวจสอบ 
โครงการเหล่านี้ มีตั้งแต่การเพ่ิมจ านวนการตรวจสอบ จนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการตรวจสอบ 
ในแง่ของจ านวนตัวอย่าง เช่น จ านวนธุรกิจใต้ดินที่ไม่ถูกกฎหมายที่ไม่สามารถระบุมูลค่าของรายได้  
และจัดเก็บภาษีไม่ได้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี้ฝ่ายบริหารในหน่วยงานด้านภาษีมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น 
ในภาคส่วนที่ตกเป็น "ผู้ต้องสงสัย" ซึ่งมีธุรกิจใต้ดินจ านวนมาก  
 ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2015 กิจการที่ถือเป็นธุรกิจใต้ดิน (Shadow economy) ที่หลบเลี่ยงภาษี คิดเป็น 
ร้อยละ 12 ของ GDP ส่วนใหญ่มักปรากฎอยู่ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง การดูแลและท าความสะอาด
บ้าน การเลี้ยงเด็กเล็ก เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลพยายามแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดการหลบเลี่ยงภาษีต่อไป คือการออก
มาตรการที่เรียกว่า Home Work Tax Scheme โดยการให้เจ้าของบ้านสามารถน าใบเสร็จมาลดหย่อนภาษี
เมื่อท าการจ้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและท าความสะอาดบ้าน นอกจากนั้น ยังใช้มาตรการหลีกเลี่ยง 
เงินสดส าหรับการจ่ายเงินให้แก่ธุรกิจร้านอาหาร ปั๊มน้ ามัน โรงแรม ธุรกิจเสื้อผ้าค้าส่ง ซึ่งท าให้รัฐบาลสามารถ
ทราบรายได้ที่แน่นอนของธุรกิจเหล่านี้  และเก็บภาษีได้อย่าง เต็ม เม็ด เต็มหน่วย  (Transparency 
International Latvia (Delna), 2016) 

การบริหารภาษีของเดนมาร์กมีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า โดยบริษัท ต่าง ๆ รายงานว่าการให้สินบน
และการจ่ายเงินที่ผิดปกตินั้นหาได้ยากมากเมื่ อช าระภาษีประจ าปี  ( Klaus, 2015) อย่างไรก็ตาม 
เกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทที่ได้รับการส ารวจมองว่าการฉ้อโกงภาษีเป็นการทุจริตที่แ พร่หลายมากที่สุด 
(European Commission, Feb 2014) อัตราภาษีและกฎระเบียบได้รับการจัดอันดับโดยธุรกิจให้เป็นปัจจัย 
ที่มีปัญหามากที่สุดในการท าธุรกิจ ในเดนมาร์ก (Klaus (2015) พระราชบัญญัติการประเมินภาษี 
ของเดนมาร์กระบุว่าเงินสินบนและค่าอ านวยความสะดวกที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติและพนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ กระทรวงการจัดเก็บภาษีเผยแพร่
บันทึกภาษีนิติบุคคลเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการช าระภาษีนิติบุคคล  
บริษัทต่าง ๆ ใช้เวลาในการจ่ายภาษีน้อยลงเมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้สูง OECD อ่ืน ๆ (DB 2018) 
  กรณีการทุจริตเกี่ยวกับภาษีมีเรื่องอ้ือฉาว ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ผิดพลาดในหน่วยงาน 
ด้านภาษีของเดนมาร์ก (SKAT) เกิดข้ึนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยหน่วยงานด้านภาษีล้มเหลวในการด าเนินการ
แม้จะมีค าเตือนมากมายให้หยุดโครงการที่ท าให้เดนมาร์กมีมูลค่าประมาณ 12.3 พันล้านโครนเดนมาร์ก 
(DKK) (อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 DKK = 4.87 บาทไทย)1 ซึ่งบริษัทต่างชาติยื่นขอคืนภาษีส าหรับ 
การถือหุ้นโดยอ้างอิงจากเอกสารปลอม (Business Insider, ส.ค. 2016) ปัญหาด้านไอทียังท าให้ SKAT 
ไม่สามารถรวบรวม ประมาณ 92 พันล้านโครนเดนมาร์ก (DKK) จากประชาชนและธุรกิจได้ ซึ่งไม่น่าจะ 
หายได้ (Politiken, เม.ย. 2017) SKAT จะถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดหน่วยงานที่แยกจากกันเพ่ือเสนอราคา 
เพ่ือปฏิรูปการบริหารภาษีที่มีปัญหา (The Local, มิ.ย. 2017) เดนมาร์กกลายเป็นประเทศแรกที่ซื้อข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของปานามาเปเปอร์เพ่ือติดตามชาวเดนมาร์กประมาณ 500 ถึง 600 คนที่ต้องสงสัย

                                                 
1 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 https://th.investing.com/currencies/dkk-thb 
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ว่าหลีกเลี่ยงภาษี (The Guardian,2016) ในอีกกรณีหนึ่งคือ Danske Bank ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก
ได้เข้าไปพัวพันกับคดีทุจริตเกี่ยวกับกองทุนเงิน 2.5 พันล้านยูโรที่ชนชั้นน าของอาเซอร์ไบจันใช้เพ่ือชักจูง
นั กการ เมืองระดับสู ง ในยุ โ รปและบริษัทนอกชายฝั่ ง  ( OCCRP,2017) กล่ าวกันว่ า  Danske Bank  
ได้ละเมิดกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินโดยเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนที่ผิดปกติหลายอย่างที่เกิดขึ้น  
(OCCRP, 2017) 
 

การบริหารและบริการสาธารณะ  Administration and Civil service) 
ในปี ค.ศ. 2007 รัฐบาลเดนมาร์กได้ออกหลักจรรยาบรรณในภาครัฐ (Code of Conduct in the 

Public Sector) เพ่ือชี้แจงหน้าที่ พ้ืนฐานและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อมาในปี ค.ศ. 2015 
กระทรวงการคลัง ได้น ากฎพ้ืนฐาน 7 ข้อ (Seven Key Duties) ที่มีเป้าหมายเฉพาะส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในส่วนกลางในปี ค.ศ. 2017 ได้มีการปรับแก้ไขหลักจรรยาบรรณในภาครัฐใหม่ และได้รับการเผยแพร่  
โดย Agency for the Modernization of Public Administration ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมจริยธรรมในระบบ
ร าชกา รกฎ พ้ืน ฐ าน  7  ข้ อ เ หล่ า นั้ น  ป ร ะกอบด้ ว ย  (Agency for the Modernisation of Public 
Administration, 2015) 

1) การยึดหลักนิติธรรม (Legality) ข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดไว้
เสมอ โดยต้องไม่กระท าการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน ๆ รวมถึงกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีอยู่  
ในประเทศที่ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมเป็นพ้ืนฐานที่ทุกคน รวมทั้งรัฐมนตรีและข้าราชการต้องปฏิบัติภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด ดังนั้นต้องให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่รัฐมนตรีภายใต้กรอบของกฎหมาย  
ที่มีอยู่  

2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสัตย์ (Truthfulness) ข้าราชการต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสัตย์จริง 
จะต้องไม่มีส่วนช่วยให้รัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง หรือท าให้เข้าใจผิดต่อการเปิดเผยข้อมูล  
หรือการระงับข้อมูลให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อรัฐสภา (Folketing) ในค าแนะน าและความช่วยเหลือ ข้าราชการ 
ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลให้รัฐมนตรี ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนด้วยความสัตย์จริงต่องานที่ตนเองกระท า  

3) การยึดมั่นในกรอบวิชาชีพ (Professionalism) ข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบ 
ของมาตรฐานวิชาชีพที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องท าเช่นนั้นเมื่อปฏิบัติงาน เช่น การร่าง
แถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรืองานทั่ว ๆ ไปที่สะท้อนว่าได้รับการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

4) การพัฒนาและการประสานงาน (Development and Cooperation) ข้าราชการต้องพยายาม
ปรับปรุงค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีตลอดเวลา ในการบรรลุผลการด าเนินงานที่ดีที่สุด  
ทั้ งนี้  ท าให้ข้าราชการต้องมีการพัฒนาตนเองที่ เกี่ยวข้องกับงานที่มุ่ ง เน้นสู่การปรับปรุงคุณภาพ  
และประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ภายนอก 

5) ความรับผิดชอบและการจัดการ (Responsible and Management) ข้าราชการพลเรือน 
ต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิบัติภารกิจตามกลยุทธ์และเป้าหมาย ที่รัฐมนตรีและฝ่ายบริหารก าหนด 
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ภายในกรอบกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาตามบทบาทที่ได้รับ  
การกระจายความรับผิดชอบในองค์กรของตน 

6) เปิดเผยเกี่ยวกับข้อผิดพลาด (Openness about Error) ผู้บริหารระดับสูงต้องดูแลให้มีการจัดการ
กับข้อผิดพลาดโดยเร็วที่สุด และเรียนรู้บทเรียนจากข้อผิดพลาดในอดีต เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ระดับสูงในการดูแลให้มีวัฒนธรรมองค์กรซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกอิสระที่จะ เข้าหาผู้บังคับบัญชาของตน 
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จากนั้นผู้บังคับบัญชาจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะของข้อผิดพลาดและวิธีจัดการ
ความผิดพลาดเหล่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดจะต้องไม่ปฏิเสธและจะต้องไม่พยายามปกปิด 

7) เป็นกลางทางการเมือง (Party-politically neutrality) ผู้บริหารระดับสูงต้องปฏิบัติ งาน 
ในลักษณะที่เป็นกลางทางการเมือง เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถท าหน้าที่เป็นข้าราชการที่น่าเชื่อถือส าหรับรัฐบาล  
ที่ด าเนินภารกิจต่อเนื่องกัน ข้าราชการพลเรือนต้องไม่ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือเพ่ือวัตถุประสงค์  
ของพรรคและการเมืองโดยเฉพาะ แต่ต้องให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและด าเนินนโยบายของรัฐบาล  
ทุกรัฐบาล  

ในแง่ การส่ ง เสริ มความโปร่ ง ใส ในระบบราชการ  รั ฐบาลยั งมี น โยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ 
การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ที่ท าให้ทุกส่วนราชการมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลจ านวนมากเปิดเผยต่อสาธารณะ 
เมื่อมีการเสนอแนะหรืออนุมัตินโยบายใหม่ ๆ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบมักจะจัดงานแถลงข่าวโดยอนุญาตให้สื่อ
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ และทีวีแจ้งประชาชนและอภิปรายข้อเสนอต่าง ๆ เดนมาร์กมีช่องทีวี TV2 News  
ซึ่งเป็นรายการข่าวเฉพาะที่ครอบคลุมเหตุการณ์นโยบายใหม่ ๆ ได้ดีและออกอากาศหลายราย การ 
ในช่วงสัปดาห์ที่นักข่าวและผู้เชี่ยวชาญจะมาถกเถียงอภิปรายข่าวสารกัน การอภิปรายในรัฐสภาที่ส าคัญ  
ถูกเผยแพร่โดยสื่อและออกอากาศทางช่องทีวีโดยตรง นอกจากนี้เดนมาร์กยังมี “พระราชบัญญัติการเข้าถึง
ข้อมูลการบริหารสาธารณะ”(Access to public administration files act) ของปี  1985 ซึ่ งแทนที่
พ ระร าชบัญญั ติ ก า รบั นทึ กส าธ า รณะของปี  1970  (Public Records Act of 1970) (Sustainable 
Governance Indicators, 2016) 

 
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ต ารวจเดนมาร์กไม่ได้รับผลกระทบจากการทุจริต และได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชนในระดับสูง 

(SGI,2016) ความน่าเชื่อถือของบริการของต ารวจในการปกป้อง บริษัท ต่าง ๆ จากอาชญากรรมถือว่าสูงมาก 
(Klaus,2015) และรัฐบาลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและลงโทษการละเมิดและการทุจริต 
ของต ารวจ การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเปิดเผยว่าประชาชนไม่จ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ ต ารวจ 
และบริการของต ารวจถือเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีการทุจริตน้อยที่สุดของเดนมาร์ก  

เดนมาร์กมีการปรับปรุงระบบสาธารณะ โดยมีรายงานว่าบริษัท ต่าง  ๆ ไม่น่าจะพบกับการทุจริต 
เมื่อได้รับบริการสาธารณะในเดนมาร์ก ระบบกฎหมายกฎระเบียบและการบัญชีมีความโปร่งใสและเป็นไป  
ตามมาตรฐานสากล ขั้นตอนของระบบราชการมีความคล่องตัวและโปร่งใส กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ที่มีผล
ต่อภาคธุรกิจมีผลบังคับใช้ปีละสองครั้งเท่านั้น ในวันที่ 1 มกราคมหรือ 1 กรกฎาคม การบริหารงาน 
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ของเดนมาร์กส่วนใหญ่กระจายอ านาจและการตีความกฎหมายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเทศบาลหรือภูมิภาค
หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง (SGI 2016) แม้ว่าจะถือว่าเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักในการจัดการกับข้อก าหนดด้านการ
บริหารของรัฐบาล เนื่องจากบริษัท ต่าง ๆ รายงานว่าระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจเป็นอุปสรรค  
ต่อการท าธุรกิจ (Klaus, 2015) การจ่ายเงินและสินบนที่ผิดปกติแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อได้รับระบบ
สาธารณูปโภคใบอนุญาตธุรกิจใบอนุญาตและบริการ อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ( Klaus, 2015; European 
Commission, 2014) การเริ่มต้นธุรกิจใช้เวลาน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาที่ก าหนดในประเทศที่มีรายได้สูง 
OECD อ่ืน ๆ (DB 2018) นักธุรกิจสามารถเริ่มต้นบริษัทของตนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงผ่านระบบการลงทะเบียน 
Plug’n’play ที่ใช้งานง่าย (Invest in Denmark,2014) การจัดการกับใบอนุญาตก่อสร้างจะใช้ขั้นตอนน้อยลง
อย่างมากและน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาเฉลี่ยในประเทศท่ีมีรายได้สูง OECD อ่ืน ๆ (DB, 2018) 

 
การบริหารงานศุลกากร 
จากการศึกษาการบริหารงานศุลกากรของเดนมาร์ก พบว่ามีความเสี่ยงในการทุจริตอยู่ในระดับต่ า  

ในการบริหารงานศุลกากร การจ่ายเงินที่ผิดปกติและการให้สินบนนั้นหายากมากในระหว่างพิธีการศุลกากร 
(GETR, 2016) ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพและความสามารถในการคาดการณ์เวลาของขั้นตอน 
การน าเข้าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ (GETR, 2016) จากการส ารวจ (poll) เปิดเผยว่าหน่วยงานศุลกากร 
ของเดนมาร์กถือว่าปลอดจากการทุจริตและการใช้อ านาจโดยมิชอบและการติดสินบนแทบจะไม่เคยเกิดขึ้น  
ในระหว่างการติดต่อกับบริการศุลกากร (European Commission,2014) เวลาและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
ในการปฏิบัติตามข้ันตอนชายแดนในเดนมาร์กนั้นแทบไม่ส าคัญเลย (DB,2018) 

 
การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ 

  ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ าที่จะเผชิญกับการทุจริตการจัดการ 
ที่ผิดพลาดหรือความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะของเดนมาร์ก อย่างไรก็ตามธุรกิจที่ได้รับ
การส ารวจเพียงไม่กี่แห่ง เชื่อว่าการคอร์รัปชันป้องกันไม่ให้บริษัทของตนชนะการประกวดราคาสาธารณะ 
(European Commission,2014) หรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อมักจะแสดงความล าเอียงเมื่อตัดสินใจเลือกสัญญา 
(Klaus, 2015) บริษัท ราว 1 ใน 7 แห่งเชื่อว่าการคอร์รัปชันแพร่หลายในการประมูลที่จัดการโดยหน่วยงาน
ระดับชาติและบริษัท 1 ใน 5 เชื่อว่าการทุจริตแพร่หลายในการประมูลที่จัดการโดยหน่วยงานท้องถิ่น 
(European Commission,2014) โครงการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดการประกวด
ราคาตามกฎหมายของสหภาพยุโรป บริษัทที่ถูกตัดสินว่ามีการทุจริตจะต้องถูกปรับและอาจมีข้อห้ามในการใช้
กิจกรรมเชิงพาณิชย์บางอย่างขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการกระท าความผิด (UNODC, 2016) การยกเว้น 
จากการเสนอราคาในการประมูลในอนาคตยังเป็นมาตรการลงโทษที่อาจเกิดขึ้นได้  การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
จากรัฐวิสาหกิจ (SOEs) ไม่ใช่เรื่องน่ากังวล  

เจ้าหน้าที่รัฐประมาณสี่สิบคนที่ท างานในแผนกไอทีถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการสอบสวนการติดสินบน
ส าหรับการรับของขวัญอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จาก Atea A/ S ผู้จ าหน่ายไอทีซึ่งให้บริการแก่สถาบันของรัฐ
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หลายแห่งในเดนมาร์ก Atea A/S ก าลังถูกด าเนินคดีโดยทางการเดนมาร์กในข้อหาติดสินบนและยักยอกโดย
พนักงานหลายคน (Reuters, มี.ค. 2017) พนักงานของ Atea ที่ถูกตัดสินลงโทษ ได้แก่ อดีตซี อีโอ  
Claus Hougesen อดีตผู้อ านวยการฝ่ายขาย 2 คน Carsten Ritzau และ Per Juul Andersen และอดีตรอง
ประธาน Peter Trans พนักงานของรัฐที่ถูกตัดสินลงโทษ ได้แก่ อดีตผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการไอที Rene 
Clausen และอดีตผู้อ านวยการฝ่ายไอที Michael Steen Hansen ทั้งในภูมิภาคนิวซีแลนด์และ Michael 
Mølkær Jensen อดีตผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาไอทีในภูมิภาคนิวซีแลนด์ และต่อมาเป็นผู้อ านวยการฝ่ายไอที
ของต ารวจแห่งชาติ จ าเลยทั้งเจ็ดเช่นเดียวกับ Atea ถูกตัดสินว่ามีความผิด 38 ข้อหารับสินบนและยักยอก 
(Børsen, 2017) คาดว่าจะส่งมอบประโยคในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 (Fyens.dk, 2017) 

 
ระบบกฎหมายและกระบวนการตุลาการ  Legal-judicial) 

  1) ระบบกฎหมาย 
ประมวลกฎหมายอาญาของเดนมาร์ก (เป็นภาษาเดนมาร์ก) ห้ามมิให้มีการติดสินบนแบบเข้มแข็ง  

และแฝงการซื้อ อิทธิพลในการซื้อขาย การยักยอก การฉ้อโกง การละเมิดความไว้วางใจและการฟอกเงิน 
นอกจากนี้ยังเข้าข่ายการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ การติดสินบนระหว่างธุรกิจและการทุจริต 
ที่กระท าโดยบุคคลที่ท างานในนามของบริษัท บทลงโทษส าหรับการติดสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา  
อาจรวมถึงค่าปรับและจ าคุกสูงสุดหกปี เงินที่ได้จากการทุจริตอาจถูกยึดด้วย โดยทั่วไปรัฐบาลบังคับใช้
กฎหมายต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานอัยการได้ ออกบันทึกสั่งให้อัยการด าเนินคดี 
ทั้งบริษัทและบุคคลในข้อหาทุจริตในกรณีท่ีพนักงานปฏิบัติงานเป็นระดับอาวุโส หากพนักงานไม่ได้อยู่ในระดับ
อาวุโสมีส่วนร่วมในการติดสินบนเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท เฉพาะบริษัทเท่านั้นที่ควรถูกด าเนินคดี  
ตามกฎทั่วไป มีข้อสังเกตว่าในกฎหมายของเดนมาร์กไม่มีความแตกต่างระหว่างสินบนและการจ่ายเงิน 
เพ่ืออ านวยความสะดวก และความเหมาะสมของของขวัญและการต้อนรับขึ้นอยู่กับเจตนาและผลประโยชน์  
ที่ได้รับ จากการวิพากษ์วิจารณ์ของ OECD ที่ว่าประมวลกฎหมายอาญาอนุญาตให้มีการจ่ายเงินเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในประเทศที่มี 'เงื่อนไขพิเศษมาก' ผู้อ านวยการแผนกคดี
สาธารณะของเดนมาร์กได้สั่งให้อัยการทุกคนถือว่าการจ่ายเงินเพ่ืออ านวยความสะดวกนั้น  “ไม่เหมาะสม” 
และถือเป็นการติดสินบนทางอาญา (UNODC, 2016) พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟอกเงินและ 
การจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย  (The Act on Measures to Prevent Money Laundering and 
Financing of Terrorism) ก าหนดให้สถาบันการเงินและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมต้องรายงาน
ธุรกรรมที่น่าสงสัยต่ออัยการคดีร้ายแรงทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมระหว่างประเทศ  (Public Prosecutor 
for Serious Economic and International Crime - SØIK ในภาษาเดนมาร์ก) เดนมาร์กไม่มีกฎหมาย
เฉพาะเพ่ือคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รายงานประจ าปี 2015 โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ มอบหมาย 
จากรัฐบาลซึ่งแนะน าให้ไม่ใช้กฎหมายพิเศษ (BT, 2015) ธุรกิจในภาคการเงินต้องเผชิญกับข้อก าหนด 
ทางกฎหมายในการด าเนินโครงการแจ้งเบาะแสส าหรับพนักงานของตน (WLG, 2016) อย่างไรก็ตามมีรายงาน
การกระท าผิดในจรรยาบรรณในภาครัฐในภาครัฐ (Code of Conduct in the Public Sector) (UNODC, 

http://www.anklagemyndigheden.dk/da/forside
http://www.anklagemyndigheden.dk/da/forside
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2016) ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) และการเปิดเผย
ทรัพย์สินส าหรับสมาชิกรัฐสภา การเปิดเผยทรัพย์สินเป็นไปโดยสมัครใจ เดนมาร์กมีกฎระเบียบการเงิน 
ทางการเมืองที่หละหลวมที่สุดในยุโรป (Open Democracy, 2016) OECD ได้แสดงความกังวลว่าทางการ
เดนมาร์กมีหลายกรณีที่ล้มเหลวในการตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการให้สินบนต่างชาติ (OECD, 2015)  
อย่างละเอียด การด าเนินคดีล่าสุดเกี่ยวกับการติดสินบนจากต่างประเทศย้อนหลังไปถึงปี 2555  
  เดนมาร์กเป็นผู้ลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการติดสินบน OECD (OECD Anti-Bribery Convention), 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่ าด้วยการต่อต้านการทุจริต  ( the United Nations Convention Against 
Corruption; UNCAC), อ นุ สั ญ ญ า ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง แ ล ะ อ า ญ า ข อ ง ยุ โ ร ป เ พ่ื อ ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต  
(the Council of Europe’s Civil and Criminal Law Conventions against Corruption) และกลุ่ ม รั ฐ
ต่อต้านการทุจริต (the Group of States Against Corruption; GRECO) 

ระบบกฎหมายของเดนมาร์กมีต้นก าเนิดจากกฎหมายทางศาสนา กฎหมายโรมัน และเทียบได้กับ
ระบบกฎหมายในประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปยุโรป ท าให้ระบบกฎหมายถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 1) กฎหมาย
มหาชน และ 2) กฎหมายแพ่ง กฎหมายมหาชนแบ่งออกเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหว่างประเทศ 
กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในขณะที่กฎหมายแพ่งควบคุม
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างประชาชน ระหว่างบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลตามกฎหมาย กฎหมาย
ทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีล าดับชั้นสูงสุด ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ. 1849 ซึ่งควบคุม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสูงสุดของรัฐ การให้สิทธิเสรีภาพ รวมถึงสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน 

เมื่อเดนมาร์กเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปเมื่อเดือนมกราคม 1973 จึงต้องด าเนินการตามข้อก าหนด 
ของสหภาพยุโรปร่วมด้วย ดังนั้นมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อบังคับส่วนใหญ่ขององค์กรและการค้า
ภายในประเทศจึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่รู้จักกันในที่อ่ืน ๆ ในยุโรป  

ส าหรับระบบศาล ศาลของเดนมาร์กแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกับนานาประเทศทั่วไป ได้แก่  
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ทั้งนี้ มีศาลทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ (Danmarks Domstole, 2010)  

(1) ศาลแขวง (The district courts) 
ศาลแขวง มีทั้งหมด 24 แห่งในเดนมาร์ก ตามกฎทั่วไปทั้งหมด คดีในศาลเริ่มต้นในศาลแขวงแห่งใด

แห่งหนึ่ง ในกรณีพิเศษศาลแขวงสามารถส่งฟ้องคดีแพ่งต่อศาลสูงได้ หากกรณีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
สาธารณะ ทั้งนี้ศาลชั้นต้น หรือศาลแขวงยังแบ่งการตัดสินออกเป็นกรณีข้อพิพาท คือ ข้อพิพาททางแพ่ง  
และข้อพิพาททางอาญา  

(2) ศาลสูง (The high courts) 
ศาลสูง เป็นกรณีของการอุทธรณ์ส าหรับค าตัดสินของศาลแขวง แบ่งออกเป็น  2 แห่ง คือ ศาลสูง

ตะวันตกในไวบอร์ก (the Western High Court in Viborg) ซึ่งจัดการคดีจาก Jutland และศาลสูงตะวันออก
ในโคเปนเฮเกน (the Eastern High Court in Copenhagen) จัดการคดีจากส่วนที่ เหลือของประเทศ 
โดยทั่วไปมีการตัดสินโดยผู้พิพากษาจ านวน 3 ท่าน  
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(3) ศาลฎีกา (The Supreme Court) 
ระบบกฎหมายสูงสุดของเดนมาร์กคือ ศาลฎีกา ตั้งอยู่ในโคเปนเฮเกนเป็นศาลอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

กับค าวินิจฉัยของศาลสูง และคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จากศาลสูงการเดินเรือและการพาณิชย์ (The Maritime 
and Commercial High Court) โดยปกติผู้พิพากษาจ านวน 5 ท่าน จะเป็นผู้พิจารณาคดีในศาลฎีกา 

(4) ศาลสูงการเดินเรือและการพาณิชย์ (The Maritime and Commercial High Court) 
ตั้งอยู่ในกรุงโคเปนเฮเกน โดยมีสถานะเป็นศาลพิเศษที่จัดการเฉพาะบางกรณีที่เกี่ยวกับการเดินเรือ 

และการพาณิชย์ คดีเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ คดีเกี่ยวกับสิทธิบัตร การออกแบบเครื่องหมายการค้า 
การปรับโครงสร้างหนี้ของภาคเอกชน เป็นต้น 

(5) ศาลทะเบียนที่ดิน (The Land Registration Court) 
ศาลจดทะเบียนที่ดิน ตั้งอยู่ในเมืองโฮโบร (Hobro) ในทางปฏิบัติ การลงทะเบียนทรัพย์สินและที่ดิน

ทั้งหมดอยู่ในรูปดิจิทัลตั้งแต่ปี 2009 ศาลนี้ตั้งขึ้นเป็นศาลพิเศษเพ่ือให้ค ารับรองเกี่ยวกับ สิทธิในที่ดิน 
และทรัพย์สินทั้งส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  

ในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 คอร์รัปชันนั้น โดยทั่วไปเดนมาร์กมีการทุจริตและการบังคับให้ติดสินบนค่อนข้างต่ า แต่หากมีการกระท าผิด
เกิดขึ้น กระบวนการจะเริ่มต้นจากต ารวจซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการให้สินบนและการทุจริต ส่วนการทุจริต  
ในระดับสูงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และระหว่างประเทศนั้น เป็นหน้าที่ของส านักงานอัยการของรัฐส าหรับ
คดีร้ายแรงทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Statsadvokaten for SærligØkonomisk og 
International Kriminalitet, SØIK) โดยเป็นหน่วยงานพิเศษส าหรับสืบสวนและด าเนินคดีทางการเงิน 
และอาชญากรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะ 

สิ่งที่น่าสนใจส าหรับกลไกและกระบวนการทางกฎหมายของประเทศเดนมาร์ก คือ เดนมาร์ ก 
ไม่มีนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชัน และไม่มีหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี  
มีองค์กรหลายส่วนที่ท าหน้าที่ป้องกันการทุจริตทางอ้อม ดังนี้ (Petrenko, et al, 2019) 

1. กระทรวงยุติธรรม (The Ministry of Justice) 
2. สมาพันธ์นักอุตสาหกรรมแห่งเดนมาร์ก (The Confederation of Industrialists of Denmark) 
3. สภาการค้าเดนมาร์ก (The Danish Trade Council) 
4. กระทรวงการต่างประเทศและส านักงานเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (Ministry of Foreign 

Affairs and Agency for International Development: DANIDA) 
ส านักงานอัยการแห่งรัฐเดนมาร์กด้านเศรษฐกิจ  และอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ร้ายแรง  

(The Office of the Danish State Prosecutor for Serious Economic and International Crime)  
มีบทบาทโดยตรงในการสืบสวนคดีทุจริตระดับสูง ทั้งนี้มีการแบ่งการท างานออกเป็นสองแผนกที่อยู่ในก ากับ 
ของส านักงานอัยการแห่งรัฐเดนมาร์ก ได้แก่ 
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1) แผนกที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและระหว่างประเทศอาชญากรรม  
จากองค์กรการฉ้อโกงด้านภาษีและการลงทุน การละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ การทุจริตการละเมิดกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า 

2) แผนกที่เก่ียวข้องกับต่อต้านการฟอกเงินซึ่งได้มาอย่างผิดกฎหมาย 
ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ประมวลกฎหมายอาญาของเดนมาร์ก  

ได้แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างการทุจริต โดยเฉพาะการให้และรับสินบน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ (Louise Buchter, 2020)  

1) การให้สินบนในภาครัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา 122  
2) การเรียกรับสินบนในภาครัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา 144  
3) การให้สินบนในภาคเอกชน อยู่ภายใต้มาตรา 299 (2) ซึ่งครอบคลุมโทษทั้งผู้รับและผู้ให้สินบน  
ส าหรับการติดสินบนในภาครัฐ มีข้อบัญญัติลงโทษทั้งผู้ที่ให้สินบน และรับสินบนโดยจะมีความผิด 

ทางอาญาภายใต้มาตรา 122 และมาตรา 144 (Kammeradvokaten and Poul Schmith, 2019) 
ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 122 บัญญัติไว้ว่า 

“บุคคลใดที่ให้สัญญาหรือเสนอสิ่งตอบแทนอย่างไม่เหมาะสมต่อบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ 
หรือส านักงาน องค์กรสาธารณะภายในประเทศเดนมาร์ก ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ โดยให้เป็น
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกระท าหรือยกเลิกการกระท าหน้าที่ จะถูกตัดสินให้มีโทษ
ปรับ หรือจ าคุกไม่เกินหกปี” 

 
ในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 บัญญัติว่า 

“บุคคลใดที่รับเรียกร้องหรือตกลงที่จะรับของขวัญหรือข้อเสนออ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมในการใช้ 
สิทธิในหน้าที่รัฐ หรือส านักงาน องค์กรสาธารณะภายในประเทศเดนมาร์ก ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ จะต้องรับโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินหกปี” 

 
จะเห็นได้ชัดจากมาตรา 122 และ 144 ข้างต้น ว่าบทบัญญัตินั้นต้องตีความอย่างกว้างขวาง  

และเป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตที่เดนมาร์กให้สัตยาบัน จึงครอบคลุมถึงบุคคลที่ได้รับ
เลือกท างานโดยท าหน้าที่ในนามของหน่วยงานสาธารณะใด ๆ ของเดนมาร์ก (ท้ังในภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ตลอดจนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
(เช่น UN, OECD หรือ NATO) ด้วยเช่นกัน 

 
ในขณะที่ภาคเอกชน การให้ และการรับสินบนมีความผิดตามกฎหมายอาญาภายใต้มาตรา 299 (2):

 “จะมีการปรับหรือจ าคุกไม่เกินสี่ปีส าหรับบุคคลใด ๆ ที่เป็นผู้รับ เรียกร้อง หรือตกลงที่จะรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนในลักษณะที่ขัดต่อหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินที่บุคคลอ่ืน
มอบหมาย และกับบุคคลใด ๆ ที่ให้สัญญาหรือเสนอของขวัญหรือประโยชน์อื่น ๆ ดังกล่าว” 



236 

 

 

 
มาตรา 144 มีขอบเขตกว้างกว่ามาตรา 122 เนื่องจากเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับ

ประโยชน์หรือของขวัญ ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลที่อยู่ในมาตรา 144 อาจเป็นกลุ่มเดียวกับที่ครอบคลุมในมาตรา 122 
ได้เช่นกัน 

ในปี 2011 กระทรวงภาษี (Ministry of Taxation) ของเดนมาร์ก ได้เผยแพร่รายงานที่มีค าจ ากัด
ความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ถือเป็นของขวัญหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดสินบนในภาครัฐ 
โดยระบุว่ากิจกรรมที่ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรา 122 หรือ 144 ของประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ 

- กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- มีความเชื่อมโยงระหว่างหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเหตุการณ์ซึ่งท าให้การมีส่วนร่วม 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด สมเหตุสมผล 
- การมีส่วนร่วมในงานเป็นลักษณะตัวแทนและเกิดขึ้นในระดับส ง  เช่นการประชุมประจ าปี 

ขององค์กรพัฒนาเอกชน  
- การได้รับการรับรองด้วยอาหารและความบันเทิงเกี่ยวข้องกับงาน และไม่ก่อให้เกิดข้อสงสัย

เกี่ยวกับความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- กิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นเองภายใต้การจัดสรรเงินของหน่วยงาน 

 

เดนมาร์กยังเป็นภาคีของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหลายฉบับ 
ดังต่อไปนี้ (Kammeradvokaten and Poul Schmith, 2019) 

- องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอนุสัญญาการพัฒนาว่าด้วยการต่อต้านการให้
สินบนเจ้าหน้าที่สาธารณะต่างประเทศในธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 

- อนุสัญญากฎหมายอาญาของสหภาพยุโรปว่าด้วยการทุจริต 
- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
- อนุสัญญาต่อต้านการทุจริตของสหภาพยุโรปท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ 

 

 นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐต่อต้านการทุจริต (Group of States against Corruption : 
GRECO) อีกด้วย 

 
2) ความเป็นอิสระของตุลาการ 
จากเอกสารวิเคราะห์ความอิสระความเสี่ยงการทุจริตในระบบตุลาการของเดนมาร์ก พบว่ามีความ

เสี่ยงต่ าต่อการทุจริตในองค์กรตุลาการ ตุลาการเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลและได้รับการยกย่อง
อย่ า ง ดี เ ยี่ ย มและถื อ ว่ า มี ค ว าม เป็ น อิ ส ระและยุ ติ ธ ร ร ม  ( GCR, 2017 - 2018 )  บ ริ ษั ท  ต่ า ง  ๆ  
มีความมั่นใจเพียงพอในประสิทธิภาพของกรอบกฎหมายในการระงับข้อพิพาท (GCR 2017-2018) สินบน 
และการจ่ายเงินที่ผิดปกติเ พ่ือตอบแทนการตัดสินที่ดีถือเป็นเรื่องแปลกมาก (Klaus, 2015) บริษัท 
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และประชาชนกว่าสี่ในห้าเห็นว่าความเป็นอิสระของศาลนั้นดีหรือดีมาก ผู้พิพากษาแสดงความมั่นใจว่า 
การแต่งตั้งและการเลื่อนต าแหน่งในศาลยุติธรรมเป็นไปตามคุณธรรม มีผู้ พิพากษาเพียงไม่กี่คนเท่านั้น 
ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเผชิญกับแรงกดดันที่ไม่เหมาะสมในการท างาน  

การบังคับใช้สัญญาใช้เวลา 485 วันซึ่งเร็วกว่าในประเทศที่มีรายได้สูง OECD อ่ืน ๆ (DB 2018)  
อย่างมีนัยส าคัญ เดนมาร์กได้ลงนามในอนุสัญญานิวยอร์กปี 2501 และเป็นภาคีของศูนย์ระหว่างประเทศ 
เพ่ือการระงับข้อพิพาทการลงทุน (ICSID) อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรายงานข้อพิพาทที่ส าคัญเกี่ยวกับการลงทุน
ในเดนมาร์กในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา  
 

การควบคุมทางการเงิน  Financial control) 
 ในด้านการควบคุมทางการเงิน ส านักงานผู้แทนการค้าและบรรษัทเ ดนมาร์ก (The Danish 
Commerce and Companies Agency: DCCA) ซึ่ งอยู่ ภายใต้กระทรวง เศรษฐกิจและกิจการธุ รกิจ  
(Ministry of Economic and Business Affairs) มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการวางกฎระเบียบเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบ โดยด าเนินการตามกฎหมายวิชาชีพด้านการตรวจสอบบัญชี (Act on State Authorized and 
Registered Public Accountants) เพ่ือให้มีกลไกการตรวจสอบที่เป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีส านักงาน
ตรวจสอบแห่งชาติ (Rigsrevisionen) เป็นสถาบันอิสระภายใต้อ านาจของรัฐสภา ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของบัญชีของรัฐ และประเมินว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะหรือไม่ ทั้งนี้ส านักงานตรวจสอบแห่งชาติอาจเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบด้วยตนเอง  
แต่ในระยะหลังเริ่มตรวจสอบตามค าร้องขอของผู้ตรวจสอบของรัฐ (Statsrevisionerne) และเผยแพร่ 
สู่สาธารณะผ่านทางรายงานต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนก็ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนได้อย่างมาก ท าให้ประชาชน
สามารถรับรู้ และติดตามการตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิด (Sustainable Governance Indicators, 2016) 
 ส่วนแนวปฏิบัติด้านงบประมาณของกระทรวงการคลังของเดนมาร์ก ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ส่วนกลางต้องใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรและใช้ สิทธิการพิจารณา 
ทางการเงินในการจัดการรายจ่ายและรายได้ ด้วยวิธีนี้หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าที่ต้องดูแลให้มีการจัดการ  
ทางการเงินที่ดี หลักการของการจัดการทางการเงินที่ดียังน าไปใช้ในขอบเขตภูมิภาคและระดับเทศบาล  
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและสถาบันอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินของตนตามล าดับ
ความส าคัญทางการเมืองและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในขณะเดียวกันเวลาเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้หน่วยงาน
สามารถใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ หน่วยงานภาครัฐยังมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจ ว่า 
มีการติดตามงบประมาณที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอและส าหรับการวางมาตรการที่สามารถตอบโต้ความเสี่ยง
จากการปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในทางปฏิบัติหมายความว่าหน่วยงานของรัฐ  
และสถาบันต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและหลีกเลี่ยงค่ าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 
ส าหรับการควบคุมทางการเงินในท้องถิ่นนั้น ในเขตเทศบาลโดยทั่วไปแล้วกฎระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ  
และบัญชีของเทศบาลจะมีกฎที่ควบคุมการจัดการทางการเงินรวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับความมั่นคง 
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ทางการเงิน การท าบัญชีเอกสารประกอบและอ่ืน ๆ (Agency for Modernisation, Local Government 
Denmark and Danish Regions, 2017)  
 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง เดนมาร์กมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ 
ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานรัฐและสถาบันทั้งหมด 
นอกจากนี้การตรวจสอบยังประกอบด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งบัญชีจะถูกตรวจสอบ  
เพ่ือพิจารณาว่าถึงก าหนดช าระเงินหรือไม่ หน่วยงานของรัฐได้ใช้งบประมาณในการบริหารงานเพ่ือส่งมอบ
ผลผลิตและส่งมอบประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรหรือไม่  
 นอกจากที่หน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติตามกฎที่วางไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว 
ยั งมีพระราชบัญญัติ การประกวดราคา ( Public Procurement Act and the Public Tenders Act)  
ตามกฎหมายเหล่านี้ การจัดซื้อจัดจ้างต้องมีการประกวดราคาหรือข้อก าหนดในการด าเนินการ นอกจากนี้
หน่วยงานและสถาบันของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎที่ก าหนดไว้ในหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ 
การซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการท าสัญญาสาธารณะ  
 ในด้านระบบความโปร่งใสทางการเมืองของเดนมาร์กนั้น มีการควบคุมการจัดหาเงินทุน  
ในระดับประเทศในบัญชีพรรคการเมือง ผ่านพระราชบัญญัติการจัดหาเงินทุนบัญชีพรรคการเมือง (Accounts 
of Political Parties Act: APPA) และพระราชบัญญัติการระดมทุนสาธารณะ (Public Funding Act: PFA) 
ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ได้รับการแก้ไขอย่างค่อยเป็นค่อยไปและปรับปรุงให้ดีขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  
ท าให้เกิดความโปร่งใสในการระดมทุนทางการเมืองมากขึ้น ตัวอย่างเช่น พรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องรายงาน  
เงินบริจาคท่ีสูงกว่า 2,700 € ต่อรัฐสภาอีกครั้ง และรัฐสภาจะจัดท าบันทึกบัญชีของพรรคเผยแพร่สู่สาธารณะ  
  อย่างไรก็ตามยังคงมีช่องว่างอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการออกกฎหมายเพ่ือความโปร่งใสทางการเมือง 
ที่จะใช้เป็นกลไกควบคุมทางการเงินในการระดมทุนของพรรค ตัวอย่างเช่น ไม่มีการจ ากัดการบริจาค  
จากต่างประเทศจากบุคคลหรือจากผู้บริจาคที่ไม่เปิดเผยนาม และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงิน  
ที่อาจบริจาคได้ สิ่งนี้ท าให้ประชาชนไม่สามารถวัดความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างการระดมทุนส่วนตัว  
และการตัดสินใจด้านนโยบายของพรรคการเมืองที่อาจเอ้ือประโยชน์แก่กลุ่มทุนบางกลุ่ม ท าให้ระบบอาจเสี่ยง
ต่อการทุจริตได้เช่นกัน (Transparency International Latvia (Delna), 2016) 

 ในด้านการเปิดเผยทรัพย์สิน (Asset disclosure) นั้น สมาชิกรัฐสภาของเดนมาร์กไม่มีข้อผูกมัด 
ทางกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน เพ่ือตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาธารณะ  
แต่พรรคการเมืองบางพรรคก็เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของตนเองเปิดเผยทรัพย์สิน นอกจากนี้
รัฐสภาเดนมาร์กยังได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการปรับปรุงความโปร่งใสในการใช้จ่าย 
ของรัฐมนตรีผ่านโครงการที่เรียกว่า “Openness scheme” เป็นข้อตกลงระหว่างพรรคการเมืองที่รัฐมนตรี
ท่านนั้น ๆ ได้รับการสนับสนุนให้มีการประกาศค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าของขวัญ ของก านัลที่ได้รับ และข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ด้วยความสมัครใจ รัฐมนตรียังสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและผลประโยชน์ 
ทางการเงินในเว็บไซต์ของส านักนายกรัฐมนตรีได้เพ่ือเป็นการแสดงตนว่ามีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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นอกจากนี้กระทรวงภาษีของเดนมาร์กได้จัดท าแคมเปญที่ชื่อว่า “Fair Play” ในการรายงานรายรับ
และรายจ่ายจริงในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในเดนมาร์กหากมีการหลบเลี่ยงภาษีหรือมีพฤติกรรมในการฉ้อโกง 
มีบทลงโทษในการปรับไม่น้อยกว่า 200% ของภาษีที่ท าการหลบเลี่ยง ซึ่งจ านวนเปอร์เซ็นต์ของภาษีที่ต้องจ่าย
ขึ้นกับจ านวนเงินภาษีท่ีหลบเลี่ยง (Transparency International Latvia (Delna), 2016) 

 
การก ากับด แลสาธารณะ  Public oversight) 
ในแง่การก ากับดูแลสาธารณะเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันในเดนมาร์กนั้น  

แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
1) บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการก ากับดูแลสาธารณะ 
ในปี 2015 กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) ของเดนมาร์ก ได้ตีพิมพ์จุลสารชื่อ Undga 

korruption หรือการหลีกเลี่ยงการทุจริต (Avoid corruption) ซึ่งให้ภาพรวมของกฎหมาย ตลอดจนแนวทาง
ที่เก่ียวข้องเผยแพร่แก่ประชาชน 

หนังสือดังกล่าวเน้นให้ความส าคัญกับ 2 องค์ประกอบในการปฏิบั ติตามข้อก าหนดขององค์กร 
ที่มีประสิทธิผลในด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

(1) องค์กรควรก าหนดจรรยาบรรณ ซึ่งมีค าแนะน าทั่วไปเกี่ยวกับความประพฤติตลอดจนแนวทาง
เฉพาะเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานในองค์กรควรถือปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการติดสินบน โดยข้อก าหนด
จรรยาบรรณดังกล่าว อาจมีรายละเอียดของผลที่ตามมาจากการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน  

(2) องค์กรต่าง ๆ ควรระบุขอบเขตของธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับความผิด  
ด้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน รวมถึงแนวทางการลดความเสี่ยงเหล่านี้โดยก าหนดขั้นตอนภายใน
ที่เก่ียวข้องที่ชัดเจน 

ในปี ค.ศ. 2018 กระทรวงกิจการระหว่างประเทศ (The Ministry of Foreign Affairs) ได้ก าหนด
นโยบาย zero tolerance towards corruption เพ่ือเผยแพร่ให้แก่บุคลากรภายในกระทรวง และผู้ที่
เกี่ยวข้องในกิจการระหว่างประเทศต่าง ๆ ยึดถือในรูปแบบของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน 
การทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ยึดถือโดยทั่วกัน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว  
ได้ขยายความหลักการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแบ่งนิยามของ คอร์รัปชันออกเป็น 8 ส่วน ได้แก่  

(1) การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ เกิดจากสถานการณ์ที่สมาชิกในทีมมีผลประโยชน์ส่วนตัว  

ที่อาจมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการและเป็นกลาง ผลประโยชน์ส่วนตัว  
รวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ ต่อตนเองหรือครอบครัวญาติสนิทเพ่ือนและบุคคลหรือองค์กรที่ตนมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการเมือง เมื่อต้องเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง
เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 

(2) การติดสินบน (Bribery) 
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การติดสินบน คือ การเสนอการให้ค ามั่นสัญญาการรับการชักชวนหรือการยอ มรับสินบน 
สิ่งที่มีค่าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะหรือตามกฎหมาย ซึ่งการให้สินบน  
เป็นความผิดทางอาญาในเดนมาร์ก 

(3) การขู่กรรโชก (Extortion) 
การขู่กรรโชก เกิดข้ึนเมื่อมีการเรียกร้องหรือรับเงินหรือทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากการข่มขู่ 

อาจรวมถึงการข่มขู่ว่าจะท าร้ายบุคคลหรือท าลายทรัพย์สิน ขู่ว่าจะกล่าวหาในการก่ออาชญากรรม/การกระท า
ที่ผิดกฎหมาย หรือการข่มขู่ให้เปิดเผยข้อมูลที่น่าอับอาย การขู่กรรโชกเป็นความผิดทางอาญาในเดนมาร์ก 

(4) การฉ้อโกง (Fraud) 
การฉ้อโกง คือ การใช้การหลอกลวงโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ (ทางการเงิน 

หรืออ่ืน ๆ) หลีกเลี่ยงภาระผูกพันหรือก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการทุจริตโดยเจตนาท าให้เข้าใจ
ผิด มีส่วนร่วมในพฤติกรรมหลอกลวง กลอุบาย หรือแสดงพฤติกรรมที่เป็นเท็จ การฉ้อโกงเป็นความผิด  
ทางอาญาในเดนมาร์ก 

(5) การยักยอก (Embezzlement) 
การยักยอก คือ การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือกองทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่บุคคลใดบุคคล

หนึ่งโดยอาศัยต าแหน่งของตนเอง การยักยอกเป็นความผิดทางอาญาในเดนมาร์ก 
(6) การให้ของก านัล (Gifts) 
ในบริบทของการคอร์รัปชันของก านัล คือ ผลประโยชน์ทางการเงินหรืออ่ืน ๆ ที่มีการเสนอให้ หรือ

ได้รับโดยคาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์อ่ืนตอบแทนแลกเปลี่ยนของก านัลอาจรวมถึงเงินสดหรือทรัพย์สิน  
ที่มอบให้เป็นของขวัญและการบริจาคทางการเมืองหรือการกุศล การต้อนรับ อาจรวมถึงมื้ออาหาร โรงแรม 
เที่ยวบิน ความบันเทิง หรือการแข่งขันกีฬา  

(7) การอุปถัมภ์ (Nepotism) 
การอุปถัมภ์หรือการเล่นพรรคเล่นพวก คือ การให้สิทธิประโยชน์ต่อญาติหรือเพ่ือนสนิทให้ได้รับ  

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดเพียงอย่างเดียวมากกว่าการประเมิน
ทักษะและคุณสมบัติของพวกเขาอย่างมืออาชีพและวัตถุประสงค์ 

 (8) การรายงานการทุจริต คอร์รัปชัน  Reporting Corruption Case)  
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีหน้าที่ท าความเข้าใจและเคารพหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีหน้าที่  

ต้องรายงานหลักฐานหรือข้อสงสัยตามสมควรเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 
นอกจากนี้  ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2019 กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งโครงการผู้แจ้งเบาะแส 

(whistleblower program) โปรแกรมนี้ครอบคลุมถึงหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานด าเนินคดี
ทั้งหมด ต ารวจเดนมาร์ก หน่วยบริการความมั่นคงและข่าวกรองของเดนมาร์ก รวมทั้งกรมเรื อนจ า 
และการคุมประพฤติ โปรแกรมนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานในองค์กรดังกล่าวข้างต้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงการรายงานพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได ้
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รัฐบาลเดนมาร์กได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการจัดตั้งโครงการแจ้งเบาะแสส าหรับภาคประชาชน โปรแกรม
นี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรวมหน่วยงานของรัฐทั้งหมด โปรแกรมนี้ยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการยกเว้น
องค์กรในกระทรวงยุติธรรมตามที่อธิบายไว้ข้างต้น แม้แต่รัฐบาลท้องถ่ินยังไม่รวมอยู่ในโปรแกรมนี้เช่นกัน  

 
2) บทบาทของภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน (Civil Society and Media) 
รัฐธรรมนูญของเดนมาร์กได้ให้การรับรองเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่ งได้รับการยอมรับ  

อย่างกว้างขวางในทางปฏิบัติ สื่อมวลชนมักจะเป็นผู้ท าหน้าที่สะท้อนถึงความคิดเห็นทางการเมือง  
ที่หลากหลายและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล โดยมีบทบาทส าคัญในการเปิดโปงเรื่องอ้ือฉาวเกี่ยวกับกรณีที่สงสัย 
ว่ามีการฉ้อโกง ซึ่งเมื่อเป็นประเด็นในพ้ืนที่ข่าวแล้ว ต่อมาประเด็นอ้ือฉาวเหล่านั้นมักจะถูกด าเนินการสืบสวน
ต่อโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสถานะของสื่อมวลชนเดนมาร์กอยู่ในกลุ่มที่อิสระที่สุดในโลก  
เป็นอันดับ 3 ในปี 2020 จาก World Press Freedom Index ท าให้การด าเนินการของสื่อสามารถเปิดเผย
การกระท าผิด หรือแนวโน้มการทุจริต คอร์รัปชันที่เกิดในการบริหารงานของรัฐบาลได้  

การพูดอย่างเสรีในเดนมาร์กได้รับการรับรองโดยมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญปี 1849 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
“ปวงชนทุกคนมีเสรีภาพในการเผยแพร่ความคิดของตนทั้งในรูปแบบการพิมพ์ การเขียน และการพูด  
ซึ่งการกระท าดังกล่าวต้องรับผิดชอบภายใต้ศาล จะไม่มีการน าการเซ็นเซอร์และมาตรการป้องกันอ่ืน ๆ มาใช้” 

ไม่มี กฎหมายควบคุมก ากับองค์กรภาคประชาสั งคม ( Civil Society Organization : CSO)  
ในเดนมาร์ก แต่ความเป็นอิสระขององค์กรภาคประชาสังคมได้รับการรับรองตามกฎหมายและไม่มีตัวอย่าง 
ของการแทรกแซงทางการเมือง CSO จ านวนน้อยมากที่จัดการกับการทุจริตเนื่องจากมีข้อจ ากัดในบทบาท 
การคอร์ รัปชัน ในการอภิปรายสาธารณะ อย่ างไรก็ตามหน่วยงานหลักของรัฐบาลที่ รับผิดชอบ 
ในการปราบปรามการทุจริตได้ร่วมมืออย่างแข็งขันกับภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  
(SGI, 2016) ในทางปฏิบัติ CSO สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเสรี โดยได้รับการรับรองผ่านกฎหมาย 
และยังไม่เคยเกิดกรณีการแทรกแซงทางการเมืองในภาคประชาสังคม ท าให้บทบาทของภาคประชาสังคม  
ในเรื่องการจัดการทุจริตมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากภาคส่วนอ่ืน  ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานหลักของรัฐบาล 
ที่รับผิดชอบการปราบปรามการทุจริตด าเนินการอย่างแข็งขันร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ จึงไม่ปรากฏ
บทบาทของภาคประชาสังคมที่ชัดเจน (The Risk & Compliance Portal, 2020)  

ทั้งนี้ประชาชนได้รับข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายของรัฐบาลผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ข่าว และโซเชียลมีเดีย ตามกฎหมายแล้ว ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลสามารถเข้าถึงได้
อย่างอิสระผ่านทางอินเทอร์เน็ตและงานที่เผยแพร่มักจะเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถอ่านเอกสาร
เพ่ิมเติมได้ในห้องสมุดสาธารณะ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั่วประเทศ จดหมายต่าง  ๆ ของรัฐบาล  
และภาคเอกชนจะถูกส่งผ่าน Digital Post หรือ E-mail เท่านั้น ซึ่งเป็นข้อบังคับส าหรับธุรกิจและส าหรับ
พลเมือง นอกจากนี้บริการสาธารณะส่วนใหญ่ใช้แอปพลิ เคชันออนไลน์ โดยใช้  easy ID (NemID)  
ซึ่งมีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องว่าข้อมูลที่ให้ไว้นั้นเข้าใจได้ส าหรับประชาชนส่วนใหญ่หรือไม่ สิ่งเหล่านี้  
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เป็นการกระตุ้นความสนใจทางการเมือง และสร้างกลไกตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้ง่ายมากขึ้น  
(Sustainable Governance Indicators, 2016) 

รัฐธรรมนูญของเดนมาร์กรับรองเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
ในทางปฏิบัติ สื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นทางการเมืองที่หลากหลายและมักวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล  
สื่อของเดนมาร์กมีบทบาทส าคัญในการเปิดโปงเรื่องอ้ือฉาวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางการเมืองโดยกรณี  
ของการฉ้อโกงที่น่ าสงสัยมักเริ่ มต้นในสื่ อและต่อมาได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานสาธารณะ  
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  กฎหมายการ เข้ าถึ งข้ อมู ลที่ เ ป็ นที่ ถก เถี ย งกันมี ผลบั งคับ ใช้ ในปี  2014  โดยห้ าม 
การเข้าถึงเอกสารสาธารณะระหว่างกระทรวงและที่ปรึกษา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเข้าถึงข้ อมูลที่จ ากัดนี้
จะป้องกันไม่ให้สื่อและภาคประชาสังคมค้นพบการใช้อ านาจในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารของรัฐ 
สภาพแวดล้อมของสื่อของเดนมาร์กอยู่ในกลุ่มที่อิสระที่สุดในโลก  

รัฐบาลของเดนมาร์กให้ความส าคัญกับการสร้างสั งคมภายใต้หลักนิติรัฐ  สิทธิมนุษยชน  
และธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นกับทุกสถาบันในประเทศและกฎหมายที่บังคับใช้ต้องสอดคล้องกับหลักการเหล่านี้ 
รัฐบาลของเดนมาร์กเน้นการบริหารงานที่ให้มีการด าเนินงานในลักษณะที่แปลงหลักการเหล่านี้ลงสู่  
การปฏิบัติจริง ส่งเสริมความเป็นอิสระของประชาชนในชาติ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สนับสนุนการท างาน 
ขององค์กรภาคประชาชน องค์กรทางสังคม ให้ความส าคัญกับการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและสิทธิ  
ต่าง ๆ อย่างเสมอภาค โดยที่การสร้างพันธะหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และต่อสู้  
กับการทุจริตภายใต้ระบบของกฎหมายถือเป็นวาระที่ต้องถูกให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ๆ ประชาชนต้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนถึงสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานและได้รับบริการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
หากพวกเขาต้องการ ทั้งยังให้ความส าคัญกับการก าจัดอุปสรรคต่อความส าเร็จในการบริหารที่ค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชนและต่อต้านการทุจริต โดยข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ได้รับจากประชาชน ต้องได้รับการระบุชัดเจน 
และจัดการแก้ไขทันที นอกจากนี้ ก้าวส าคัญของการต่อสู่กับการทุจริตนั้น รัฐบาลของเดนมาร์กสนับสนุน
สหภาพยุโรป EU เพ่ือสร้างความโปร่งใสที่ดีขึ้นในระบบการจ่ายของภาครัฐ การต่อต้านการทุจริต การใช้ทุน
สาธารณะในทางที่ผิด เงินทุนที่ไหลออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยการสกัดการหาประโยชน์ส่วนตัว
เพ่ือธุรกิจของตนเองจากอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติด้วย (Ministry of Foreign 
Affairs of Denmark, 2012) 
 

บทวิเคราะห์ความส าเร็จ 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน
ของเดนมาร์ก ชี้ให้เห็นว่าเดนมาร์กไม่ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างกลไกเชิงระบบที่ซับซ้อนในการจัดการ  
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน โดยการศึกษาพบว่าเดนมาร์กไม่ได้มีหน่วยงานเฉพาะ 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งเสริมหรือเฝ้าระวังการทุจริต กลับใช้เพียงเจ้าหน้าที่ต ารวจในการสืบสวน
ข้อเท็จจริงและด าเนินคดีตามกฎหมาย การด าเนินการส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการสร้างจิตส านึก สอดแทรก  
อยู่ในภารกิจของกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐ โดยผ่าน “หลักจรรยาบรรณ” ที่ก าหนดขึ้น รวมถึง 
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การสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่ เ อ้ือต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาล  
โดยให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล การใช้จ่ายเงินดิจิทัลที่เอ้ือต่อการติดตามตรวจสอบ การให้เสรีภาพ  
แก่สื่อมวลชนในการตั้งค าถามในประเด็นที่มีความอ่อนไหวหรือเสี่ยงต่อการทุจริต และน าเสนอแก่สาธารณชน
อย่างกว้างขวาง ท าให้เกิดวัฒนธรรมของการถกเถียง อภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ
ต่างๆ ที่สอดประสานกับชีวิตประจ าวันของชาวเดนมาร์ก ซึ่งเอ้ือให้กลไกการตรวจสอบต่าง  ๆ สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงการท างานของภาคประชาสังคมดังที่ปรากฎในหลาย ๆ 
ประเทศ ทั้งนี้การที่เดนมาร์กเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป เป็นอีกกลไกหลักหนึ่งที่ท าให้มาตรการ
จัดการภายในประเทศในด้านการต่อต้าน เฝ้าระวังเกี่ยวกับการให้สินบนและการทุจริต คอร์รัปชัน 
เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศสมาชิกระดับนานาชาติ ซึ่งยิ่งท าให้มาตรการต่าง ๆ มีความเข้มข้น รัดกุม 
และพร้อมรับการตรวจสอบในระดับรัฐภูมิภาค (Regional State) ยิ่งท าให้เดนมาร์ก เป็นประเทศที่มี 
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันน้อย และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของโลกในการสร้างวัฒนธรรม 
เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในประเทศได ้

รัฐบาลเดนมาร์กถือเอาการต่อสู้กับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐทุกระดับเป็นสิ่งส าคัญ
ล าดับแรก ๆ ที่ต้องก าจัดเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาล จะไม่ทนต่อการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้น รัฐบาลส่งเสริม 
ความโปร่งใส การท างานเพ่ือมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้ประชาชนช่วยกัน
ตรวจสอบการท างาน ประชาชนต้องสามารถมีส่วนร่วมและเข้าไปเกี่ยวกับการบริหาร โดยเฉพาะการบริหาร
ท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย และสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของตัวเองที่อยากจะได้รับ  
การบริการที่ดีขึ้นจากภาครัฐได้ ทั้งนี้  หากพบเจอการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้น บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับ
บทลงโทษตามมา นอกจากนี้ การที่รัฐบาลเดนมาร์กอยู่ในสถานะของการเป็นผู้น ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(e-government) มาใช้ของภูมิภาคยุโรป ก็ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยท าให้เกิดการโปร่งใส การตรวจสอบได้  
การรวบข้อมูลสารสนเทศทุกอย่างเข้าด้วยกัน ท าให้การด าเนินงานของภาครัฐกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ได้มากขึ้น และเป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อต้านพฤติกรรมการทุจริตและฉ้อโกงของผู้ปฏิบัติงาน 

 
5.2.3 ประเทศสิงคโปร์ 
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) เ ป็ นหน่ ว ย ง าน เดี ย วที่ รั บ ผิ ด ช อบ ใ น ก า ร

ปราบปรามการทุจริตในสิงคโปร์ CPIB ก่อตั้งขึ้นในปี 2495 ก่อนที่สิงคโปร์จะได้รับเอกราชจากอังกฤษ  
เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เก่าแก่ท่ีสุดในโลกที่อุทิศตนเพ่ือต่อต้านการทุจริตและเราพัฒนามาตลอด 58 ปีที่ผ่านมา
จนถึงสถานะปัจจุบันของเราในปัจจุบัน (Leslie H Palmier, 1985) 

โดยรวมแล้วแนวทางเชิงกลยุทธ์โดยรวมในการต่อสู้กับการทุจริตน าไปใช้ทั่วทั้งคณะโดยไม่มี 
ความแตกต่างว่าเป็นการทุจริตเล็กน้อยหรือการทุจริตระดับสูง ไม่ มีข้อยกเว้นส าหรับทุกคนและไม่มี 
"พ้ืนที่สีด า" ที่กฎหมายไม่สามารถจัดการได้ จากประสบการณ์ของเราความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการยับยั้งการทุจริตในทุกระดับ 
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สถานการณ์การทุจริต 
นับตั้งแต่สิงคโปร์บรรลุการปกครองตนเองในปี 2502 การควบคุมการทุจริตเป็นวาระส าคัญ 

ของรัฐบาล เมื่อเราเข้ายึดครองจากอังกฤษการทุจริตก็แพร่หลาย กฎหมายการป้องกันการทุจริต 
มีความอ่อนแอ การทุจริตไม่ใช่ความผิดที่ยึดได้และอ านาจของส านักงานต่อต้านการทุจริตไม่เพียงพอ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับค่าตอบแทนไม่ดีและประชากรมีการศึกษาน้อยไม่ทราบ สิทธิของตนเองและบ่อยครั้ง
วิธีการท าสิ่งต่าง ๆ คือการติดสินบน 

ก่อนที่เราพูดถึงกรอบการควบคุมการทุจริตสิ่งส าคัญคือต้องระบุต้นตอของการทุจริตเพ่ือท าความ
เข้าใจว่าเหตุใดกรอบงานของเราจึงใช้ได้ผลกับสิงคโปร์ จากการศึกษาของ Dr Leslie Palmier สาเหตุส าคัญ
ของการทุจริตคือ “เงินเดือนน้อยโอกาสในการทุจริตและการรักษาที่ไร้ประสิทธิภาพ” เป็นสาเหตุหลักของการ
ทุจริต แต่สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่สิงคโปร์รับรู้และใช้มาตรการแก้ไขเพ่ือให้การทุจริตลดลง วิธีนี้สามารถอธิบาย
ได้ดีที่สุดโดย Dr Jon S T Quah ในช่วงทศวรรษที่ 60 รัฐบาลสิงคโปร์ในปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาการทุจริต 
โดยใช้กลยุทธ์สองแง่มุม : (ก) การลดโอกาสในการทุจริตโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายที่มีอยู่  
เพ่ือต่อสู้กับการรับสินบนและการเพ่ิมโทษส าหรับพฤติกรรมทุจริต (ข) ลดแรงจูงใจในการละเมิดเจ้าหน้าที่ 
โดย “ปรับปรุงเงินเดือนและสภาพการท างานในราชการ (Jon S T Quah, 1999) 

ส าหรับนครรัฐเล็ก ๆ ดังนั้นสิงคโปร์จึงจ าเป็นต้องควบคุมการทุจริตเพ่ือความอยู่รอดของชาติ  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยและมีสนามแข่งขันในระดับที่จะกระตุ้นการเติบโ ต 
ทางเศรษฐกิจ ถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือดึงดูดธุรกิจต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในที่ดินของเรา 

การควบคุมการทุจริตกลายเป็นหลักการเชิงกลยุทธ์ของระบบการปกครองของสิงคโปร์ การด าเนิน
กิจการของรัฐที่ราบรื่นจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลโดยมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติ 
ตาม ให้ความสามารถในการคาดการณ์และความมั่นใจแก่ประชาชนที่จะพ่ึงพารัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยปราศจากอคติ จะต้องไม่มีที่ว่างที่จะทนต่อผู้ที่หวังโชคลาภจากเพ่ือนที่มีอ านาจหรือจากการสัมผัสจาระบี
ในที่สูง เพ่ือให้สิงคโปร์ประสบความส าเร็จเราต้องด าเนินการบนหลักการที่มีคุณธรรมซึ่งผู้คนจะเห็นว่ารางวัล
นั้นเชื่อมโยงกับความพยายามของพวกเขาไม่ใช่ด้วยวิธีการที่เสียหาย 
 จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปมากมาย กฎหมายได้รับความเข้มแข็ง มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด การบริหาร
ราชการแผ่นดินได้รับการปรับปรุง ทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงของสิงคโปร์จากนครรัฐที่มี  
การทุจริตเป็นรัฐปัจจุบันที่เราอยู่ซึ่งเรามีชื่อเสียงที่ดี ไปทั่วโลก สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุด 
เป็นอันดับสามในดัชนีการรับรู้การทุจริตของ Transparency International และเป็นประเทศที่มีการทุจริต
น้อยที่สุดตามการจัดอันดับโดย Political Economic & Risk Consultancy (PERC) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

อารมณ์และการแก้ไขเพ่ือควบคุมการทุจริตอย่างจริงจังสะท้อนให้เห็นโดยรัฐบาลในช่วงต้นปี 1960  
เมื่อรัฐสภาประกาศว่า : “(คือ) มุ่งม่ันที่จะด าเนินการทุกข้ันตอนที่เป็นไปได้เพ่ือให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมาย
และการบริหารทั้งหมดถูกน ามาใช้เพ่ือลดโอกาสในการทุจริต เพ่ือให้การตรวจจับง่ายขึ้นและยับยั้งและลงโทษ
อย่างรุนแรงผู้ที่อ่อนแอต่อสิ่งนั้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระท านี้อย่างไร้ยางอาย” 
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 การละเว้นการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้นถูกได้ยินครั้งแล้วครั้งเล่ารวมถึงค าสั่งนี้ที่เกิดขึ้น  
ในปี 2522 โดยนายกรัฐมนตรีลีกวนยูซึ่งอธิบายถึงความจ าเป็นของสิงคโปร์ที่ปลอดการทุจริตได้ดีที่สุดว่า 
“ช่วงเวลาที่ผู้น าคนส าคัญมีน้อยกว่าไม่เน่าเปื่อยน้อยกว่าที่เข้มงวด ในการเรียกร้องมาตรฐานระดับสูง  
นับจากนั้นโครงสร้างของความซื่อสัตย์ในการบริหารจะอ่อนแอลงและในที่สุดก็สลายไป สิงคโปร์จะด ารงอยู่ได้  
ก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่สามารถหยุดยั้งและมีประสิทธิภาพ [....] เฉพาะเมื่อเรารักษา 
ความซื่อสัตย์ของฝ่ายบริหารเท่านั้นที่เศรษฐกิจจะท างานในลักษณะที่ช่วยให้ชาวสิงคโปร์เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างการท างานหนักและผลตอบแทนสูง” และเน้นย้ าอีกครั้งโดยนายกฯ โก๊ะชอกตงในรัฐสภาเมื่อปี 2536 
เมื่อเขากล่าวว่า :“ ..... ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทุกวิถีทางที่จะท าให้สิงคโปร์ปลอดการทุจริต ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อย
ให้มาตรฐานลดลง และทุกคนควรรู้ว่าการทุจริตในรูปแบบใด ๆ จะไม่สามารถยอมรับได้ ข้าพเจ้าคาดหวัง  
ให้รัฐมนตรีทุกคน ส.ส. และเจ้าหน้าที่ประชาชนทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอ่ืน ๆ ท าตาม ... ” นี่ยังคงเป็น
จุดยืนเดิมในปัจจุบันและความตั้งใจของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ยังคงแข็งแกร่ง
มาก 

 
องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสิงคโปร์  

  องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสิงคโปร์ คือ ส านักสืบสวนการกระท าการทุจริต 
(Corrupt Practices Investigation Bureau : CPIB) โดยก่อนหน้านี้หน่วยงานดังกล่าวถูกจัดตั้งครั้งแรก 
ที่มี ชื่อว่า  Anti-Corruption Branch (ACB) เมื่อปี  2495 โดยเป็นหน่วยงานย่อยของแผนกสืบสวนคดี
อาชญากรรม ขององค์กรต ารวจ ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างและระบบงานของหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือให้
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น คือ  

1) ส านักสืบสวนการกระท าการทุจริต (Corrupt Practices Investigation Bureau : CPIB) มีหัวหน้า
หน่วยที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ ผู้อ านวยการส านักฯ ที่มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี 
ดังนั้นหน่วยงานนี้จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระจากองค์กรต ารวจและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกัน  
การแทรกแซง การสืบสวนสอบสวนจากภายนอก  

2) การแบ่ งหน่ ว ย ง าน ในส านั กสื บสวนการกระท า กา รทุ จ ริ ต  แบ่ ง เป็ น  3 ฝ่ า ย  ได้ แก่ 
  (1) ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations) เป็นฝ่ายสนับสนุนข้อมูลให้แก่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน เช่น  
งานด้านข่าวสาร (Intelligence) เป็นต้น 

(2) ฝ่ายสืบสวน ( Investigations) โดยมีการแบ่งหน่วยงานย่อย เช่น งานด้านสืบสวนทั่วไป  
งานด้านสืบสวนพิเศษ หน่วยนโยบายการสืบสวน หน่วยฝึกอบรมการสืบสวน 

(3) ฝ่ายกิจการองค์กร (Corporate Affairs) เป็นฝ่ายบริหารงานภายในองค์กร เช่น งานด้านการเงิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายและแผน เป็นต้น  

3) อ านาจหน้าที่หลักของส านักสืบสวนการกระท าการทุจริต ได้แก่ 
(1) รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อกล่าวหาที่มีการทุจริต ทั้งนี้ ไม่เฉพาะผู้ต้องสงสัยเท่านั้น แต่รวมไป

ถึงครอบครัวและหลักฐานการเงินของผู้ต้องสงสัยด้วย  
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  (2) สืบสวนสอบสวนความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งยังไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต 
ที่ร้ายแรง    
  (3) ป้องกันการทุจริตโดยการตรวจสอบการปฏิบัติและแบบแผนในการให้บริการงานสาธารณะ  
เพ่ือที่จะลดโอกาสในการประพฤติผิดคดีทุจริต  
  หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการกับปัญหาการทุจริตของสิงคโปร์ คือ  ส านักงานสืบสวน 
การทุจริต (Corrupt Practices Investigation Bureau:CPIB) ซึ่งศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือจัดการ 
กับปัญหาด้านการทุจริตในสิงคโปร์นั้นได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพในงาน 
ด้านการสืบสวน (investigation) ซึ่งศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน (investigation operations) 
ของส านักงานสืบสวนการทุจริต การทุจริต (CPIB) ของสิงคโปร์นี้ สามารถใช้เป็นต้นแบบด้านงานสืบสวน 
(investigative model) ให้กับหน่วยงานด้านการป้องกันปัญหาการทุจริตในประเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
(Heilbrunn, 2006) อย่างไรก็ตามด้วยแนวคิดและกลไกในการจัดการกับปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
จึงท าให้ปัจจุบันสิงคโปร์เป็น 1 ใน 10 ประเทศต้นแบบของโลกที่มีระดับปัญหาทุจริต การทุจริตต่ าที่สุดในโลก
(Transparency International, 2017) และเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศที่มีปัญหา 
การทุจริ ตต่ าที่ สุ ด ในโลกมาแล้ ว ในปี  2010 (Transparency International, 2011) ปัจจุบันสิ งคโปร์ 
เป็น 1 ใน 2 ประเทศของภูมิภาค เอเชียที่ได้รับการจัดอันดับติด 1 ใน 10 ประเทศที่มีปัญหาการทุจริตต่ าที่สุด
ในโลกจากทั้งหมดกว่า 180 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นรองเพียงแค่ประเทศออสเตรเลียเท่านั้น อย่างไรก็ตาม  
ปฏิเสธไม่ได้ว่า กลไกในการจัดการกับปัญหาการทุจริตของสิงคโปร์นั้นมีศักยภาพที่โดดเด่นและสามารถจัดการ
กับปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกการท างานภายใต้กลยุทธ์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) เจตนารมณ์
ของฝ่ายการเมืองที่ต้องการก าจัดปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง (Strong Political Will) ซึ่งถึงขนาดมีการกล่าว
ว่าหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดการกับปัญหาการทุจริตในสิงคโปร์ประสบความส าเร็จคือ "ลีกวนยู  
(Lee Kuan Yew) " (KohTeck Hin, 2017) นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ที่กลายเป็นเสมือน "สัญลักษณ์ 
แห่งการต่อต้านการทุจริต" ของประเทศ ผู้ท าให้สิงคโปร์สามารถสร้างระบบในการจัดการกับปัญหาการทุจริต  
ที่มีประสิทธิภาพมาจนถึงปัจจุบัน 2) กฎหมายป้องกันการทุจริตและการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ (effective 
laws) 3) ระบบศาลและการด าเนินคดีที่มีความอิสระ ( independent judiciary) 4) การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด จริงจัง  และเด็ดขาด (effective enforcement) และ 5) การให้บริการสาธารณะหรือ 
การด า เนินงานของภาครัฐที่ มีประสิทธิภาพ ( responsive public service) แต่ละด้านจะได้กล่ าว 
ในรายละเอียดต่อไป 
  กลไกในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้านนี้ ล้วนปฏิบัติงานอย่างเชื่อมโยงกันภายใต้ผู้ขับเคลื่อนส าคัญ  
คือ ส านักงานสืบสวนการทุจริต (CPIB) ในฐานะหน่วยปฏิบัติการและฝ่ายบังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด 
ที่ขึ้นตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรี และได้รับรองการใช้อ านาจในการปฏิบัติงานอย่างอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ  
แห่งสิงคโปร์และกฎหมายป้องกันการทุจริต (prevention of corruption act) ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 1960 
โดยให้อ านาจในการจับกุมและสืบสวนการกระท าผิด ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในสิงคโปร์ 
รวมถึงข้าราชการและพนักงานเอกชนทุกคน ตลอดจนข้าราชการระดับสูงในหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี 
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หรือข้าราชการอาวุโสของกระทรวงต่าง ๆ เพราะส านักงานสืบสวนการทุจริตฯ นี้ไม่ได้ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด
ของรัฐนอกจากส านัก นายกรัฐมนตรี แม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีก็ยังถูกตรวจสอบจากส านักงานสืบสวน 
การทุจริต (CPIB) ด้วย (Quah, 2007) โดยในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีขัดขืน ปฏิเสธ หรือไม่เห็นชอบให้ส านักงาน
สืบสวนการทุจริต ฯ (CPIB) ท าการสืบสวนข้าราชการอาวุโส รัฐมนตรีคนใด หรือแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีเอง 
รัฐธรรมนูญแห่งสิงคโปร์ได้ให้อ านาจแก่ประธานาธิบดีในการอนุมัติค าสั่งหรือใช้อ านาจแทนนายกรัฐมนตรี
เ พ่ือให้ส านักสืบสวนการทุจริตฯ (CPIB) ตรวจสอบและสืบสวนการปฏิบัติ  หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 
ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเห็นว่าการท างานของส านักงานสืบสวนการทุจริต  (CIPB) นั้น มีความเป็นอิสระสามารถ
ตรวจสอบ สืบสวน และสามารถใช้อ านาจได้อย่างอิสระตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ การที่ส านักงาน
สืบสวนการทุจริตฯ (CPIB) อยู่ในสังกัดของส านักนายกรัฐตรี (ภายใต้ระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพและผู้น า
ทางการเมืองมีความมุ่งมั่นในการจัดการทุจริตอย่างจริงจั ง) ท าให้การใช้อ านาจของส านักงานสืบสวน 
การทุจริต ฯ มีอ านาจในการปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวางโดยไม่เกรงกลัวต่ออ านาจ (power) ทางการเมือง
หรือกลุ่มอิทธิพลของข้าราชการระดับสูงและกลุ่มนักการเมืองด้วย (Quah, 2007, pp.21-30)  
  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่หลักของส านักงานสืบสวนการทุจริตแล้วสามารถ 
แบ่งหน้าที่หลักออกเป็น  3 ด้าน (Corrupt Practices Investigation Bureau, 2016a) ได้แก่ 1) การรับ
เรื่องราวร้องทุกข์และสืบสวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน   
2) การสืบสวนการประพฤติหรือปฏิบัติงานโดยมิชอบ (malpractices) ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และ 3) การพิจารณาพฤติกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในการให้บริการสาธารณะ
เพ่ือลดโอกาสของการเกิด ปัญหาการทุจริต ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของส านักงานสืบสวนฯ (CPIB) นั้น
ครอบคลุมทั้ งการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวน และการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระบบราชการ  
โดยมีโครงสร้างในการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยแผนกงานหลักในองค์กรทั้งหมด  3 แผนก (Corrupt 
Practices Investigation Bureau, 2016b) ไ ด้ แ ก่  แ ผนก ง านสื บ ส วน  ( Investigations Department)  
แผนกปฏิบัติการ (Operations Department) และแผนกประสานความร่วมมือ (Cooperate Affairs 
Department) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากบทบาทหน้าที่หลักของทั้ง  3 แผนกแล้ว สามารถจ าแนก
ประเภทของฝ่ายปฏิบัติงานได้เป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ แผนกที่มีหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานหลัก คือแผนกงานสืบสวน 
(Investigations Department) ซึ่งแผนกนี้มีฝ่ายงานด้านการสืบสวนพิเศษหลัก ประกอบ 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายงาน
สืบสวนพิเศษภาครัฐ ฝ่ายงานสืบสวนพิเศษภาคเอกชน ฝ่ายงานสืบสวนทั่วไป และฝ่ายงานสืบสวนทางการเงิน 
ซึ่งด้วยเหตุที่ส านักงานสืบสวนการทุจริตฯ (CPIB) อยู่ภายใต้อ านาจของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวนั้น  
มีผลท าให้การใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของส านักงานสืบสวน ฯ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออ านาจของนักการเมืองและข้าราชการอาวุโส ในหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม 
รูปแบบการท างานในลักษณะนี้มี "เงื่อนไขส าคัญ" ที่ท าให้การปฏิบัติงานของส านักงานสืบสวนฯ ของสิงคโปร์
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ จะต้องอยู่ภายใต้ระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพและเจตนารมณ์ 
ทางการเมืองที่พัฒนาแล้ว กล่าวคือ จะต้องอยู่ภายใต้ระบบการเมืองที่ค านึงถึงผลประโยชน์และความอยู่รอด
ของประเทศเป็นส าคัญจึงจะท าให้การปฏิบัติงานของส านักงานสืบสวนการทุจริตฯ ที่อยู่ในสังกัดอ านาจ  
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ของนายกรัฐมนตรีท างานได้อย่างประสบความส าเร็จเพราะ (หาก) ระบบการเมืองของสิงคโปร์เป็นระบบ  
การเมืองที่มีเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบประเทศท่ีก าลังพัฒนาหลายประเทศในเอเชียย่อมจะท าให้ส านักงาน
สืบสวนการทุจริตฯ (CPIB) ถูกใช้เป็นเครื่องมือของนายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดการกับกลุ่มผลประโยชน์ที่ขัดแย้งทาง
การเมืองได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิงคโปร์มี “ระบบ” ในการท างานของภาครัฐและการเมืองที่ดี และนี่คือ
เหตุผลส าคัญที่ท าให้สิงคโปร์จัดการกับปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนแผนกงานที่สอง คือ  
แผนกที่ท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ได้แก่  แผนกประสานความร่วมมือ (Cooperate Affairs 
Department) และแผนกปฏิบัติการ (Operations Department) ซึ่ งทั้ งสองแผนกนี้จะประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร นักกฎหมาย นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอ่ืน ๆ โดยทั้งสองแผนกนี้จะท าหน้าที่ 
ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน การท างานทั้งในด้านองค์ความรู้ การตรวจสอบ การพิสูจน์หลักฐาน/
เอกสารส าคัญ การรวบรวม ค้นหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากหลักฐานเอกสารต่าง ๆ รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค เทคโนโลยี และงานที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ สนับสนุน  
การปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ แผนกที่ท าหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของแผนกประสานความร่วมมือ (Cooperate Affairs Department)  
นี้ยังมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายในส านักงานด้วย ไม่ว่าจะเป็น
งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล งานด้านการเงิน การจัดท า แผนและนโยบาย รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กรด้วย 
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 ดังที่ได้น าเสนอไปข้างต้นแล้วว่า ส านักงานสืบสวนการทุจริตฯ (CPIB) ของสิงคโปร์ เป็นหน่วยงาน 
ที่ศักยภาพสูงมากในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน ( investigation operations) (Heilbrunn, 2006) 
เนื่องจากมีโครงสร้างองค์กรและระบบการปฏิบัติงานที่รวมศูนย์ตัดสินใจไว้ที่ส านักงานสืบสวนการทุจริตฯ 
(CPIB) เพียงหน่วยงานเดียว จึงท าให้งานเชิงปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการจับกุมผู้ต้องสงสัยคดีทุจริตทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชนไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งระดับใด ส านักงานสืบสวนฯ (CPIB) ก็สามารถปฏิบัติการได้ทันที 
หากมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอว่าผู้ต้องสงสัย นั้นกระท าความผิดตามกฎหมาย โดยไม่จ าเป็นต้องมีการแจ้ง
ก่อนล่วงหน้า (Koh Tek Hin, 2017; Quah, 2007) นอกจากนี้ ส านักงานสืบสวนการทุจริตของสิงคโปร์  
(CPIB) นี้ยังมีโครงสร้างในการท างานที่เล็กไม่ซับซ้อน มีผลท าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสูง ประกอบกับ
การมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ให้อ านาจในการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ จึงท าให้การปฏิบัติงานด้านการ
สืบสวนของส านักงานสืบสวนการทุจริต (CPIB) สามารถจัดการกับปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และเด็ดขาด ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนมองว่าแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานสืบสวนการทุจริต
ของสิงคโปร์นี้มีลักษณะเป็นหน่วยงานแบบกะทัดรัด (compact organization) ที่มีความคล่องตัวแต่เข้มงวด 
ใช้อ านาจตามกฎหมายได้อย่างแข็งกระด้างแต่ยุติธรรม จึงท าให้สามารถจัดกับการปัญหาการทุจริต 

เกณฑ์คัดกรองเรื่องร้องเรียนของ CPIB 

เกณฑ์คัดกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นนั้น CPIB พิจารณาว่า เร่ืองนั้นมี “มูล” และมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่บัตรสนเท่ห์
เลื่อนลอยที่ไว้ใช้กลั่นแกล้งกัน ตัวอย่างเกณฑ์ที่ CPIB หยิบมาดู คือ เรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน เกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างไร ใครเกี่ยวข้องบ้าง เกี่ยวอย่างไร และคนร้องเรียนรู้ได้อย่างไรว่าการทุจริตเงินสินบนมากน้อยแค่ไหน เคยร้องเรียนไป
ยังหน่วยงานอื่นแล้วหรือไม่ รวมถึงต้ังค าถามว่า ท าไมคนร้องเรียนจึงคิดว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการทุจริตแม้เกณฑ์เหล่านี้
อาจดู “จุกจิก” และละเอียดมาก แต่ท าให้เกิดผลดีในกระบวนการท างานสืบสวนต่อ เพราะเหล่าเจ้าหน้าที่สายปราบปราม
ของ CPIB จะท าการสืบสวนได้ตรงประเด็นและรวดเร็วขึ้น กลไกการรับเรื่องร้องเรียนของ CPIB มีหลายช่องทาง ทั้งทาง
จดหมาย อีเมล แฟกซ์ ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเอง เร่ืองร้องเรียนเหล่านี้จะถูกประเมิน
โดยคณะกรรมการที่เรียกว่า Corruption Evaluation Committee หรือ CEC (ดูแผนภาพประกอบ) น่าสนใจว่า ข้อมูลการ
ตรวจสอบเรื่องทุจริตของ CPIB เมื่อปีกลาย ชี้มูลเจ้าหน้าที่รัฐไปเพียง 4 คน ที่น้อยนี้เพราะอัตราการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
แทบไม่มีเลย 

 
 



250 

 

 

ในภาคการเมือง และระบบราชการของสิงคโปร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถพัฒนาระบบราชการ  
และสร้างระบบ การเมืองให้เป็นกลไกการท างานเพ่ือประเทศได้อย่างแท้จริง กระทั่งสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบการท างานของภาครัฐและฝ่ายการเมืองให้กับประชาชนชาวสิงคโปร์ได้อย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้
จากค ากล่าวของนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง (Lee Hsien Loong, 2015) ในการประชุม "คุณธรรมในทางปฏิบัติ 
: คุณค่าของการให้บริการสาธารณะ" เมื่อเดือนมกราคม ปี 2015 ที่ว่า “... เหตุผลส าคัญอย่างหนึ่งว่าท าไม 
การท างานของภาครัฐจึงท าแต่สิ่งที่ดี ๆ ให้กับสิงคโปร์มาโดยตลอด นั่นก็เพราะว่า ตัวท่านเอง (ข้าราชการ) 
รู้สึกสนุกกับความเชื่อมั่นที่ชาวสิงคโปร์ที่มีต่อพวกท่านทุกคน ... พวกเราเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของภาครัฐ 
ที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และพวกเราก็เชื่อมั่นต่อท างานของภาครัฐที่ท างาน
ด้วยคุณธรรมและยึดมั่นต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของสิงคโปร์มาโดยตลอด...” 
 

กรอบการควบคุมการทุจริต 
ด้วยเจตจ านงทางการเมืองที่เข้มแข็งเป็นรากฐานกรอบของการควบคุมการทุจริต (Corruption 

Control Framework) ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ซึ่งประกอบด้วย 4As ดังนี้ 
 กฎหมาย (Laws) พระราชบัญญัติต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ (Effective Anti 

Corruption Acts (or laws)) 
 หน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ (Effective Anti Corruption Agency) 
 กา รตั ด สิ น อย่ า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล  ( ห รื อ ก า ร ล ง โ ท ษ )  (Effective Adjudication (or 

punishment)) และ 
 การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Government Administration) 

 
ภาพที่ 5- 14 Singapore’s Corruption Control Framework 

ที่มา: https://www.cpib.gov.sg 
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1) เจตจ านงทางการเมือง 
เจตจ านงทางการเมืองในการขจัดการทุจริต ก่อตั้งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้งของสิงคโปร์ 

นายลีกวนยิวเมื่อพรรคกิจประชาชน (The People’s Action Party; PAP) ได้รับเลือกให้ เป็นรัฐบาล 
ในปี 2502 พรรคกิจประชาชน มุ่งมั่นที่จะสร้างรัฐบาลที่ไม่มีวันเสื่อมสลายและมีคุณธรรม และด าเนินการ 
อย่างเด็ดขาด และการด าเนินการที่ครอบคลุมเพ่ือก าจัดการทุจริตจากทุกระดับของสังคมสิงคโปร์ อันเป็นผล
มาจากความมุ่งมั่นทางการเมืองและความเป็นผู้น าที่ไม่เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล วัฒนธรรมการไม่อดทน  
ต่อการทุจริตได้กลายเป็นสิ่งที่ฝังแน่นในจิตใจและวิถีชีวิตของสิงคโปร์ 

ความรู้สึกเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต 
เจตจ านงทางการเมือง เป็นองค์ประกอบส าคัญในความพยายาม ในการเปลี่ยนแปลงจากการทุจริตของสิงคโปร์ 
ที่แพร่ระบาดในอดีต สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนการเตรียมดินและสารอาหารที่ช่วยให้เมล็ดพันธุ์แห่งการต่อต้ าน
การทุจริตงอกและเติบโต รัฐบาลได้จับคู่ค าพูดของตนกับการกระท า - ระดมประชาชนและข้าราชการพลเรือน
ทั้งหมดเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

ปี 2518 (ค.ศ. 1975) ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในการต่อต้านการทุจริต รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
แห่งรัฐ  Wee Toon Boon ซึ่ งเป็นรัฐมนตรีในพรรครัฐบาลถูกตัดสินว่ามีการทุจริต ผลลัพธ์ดังกล่าว 
แสดงให้สาธารณชนเห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะรักษาสิงคโปร์ให้สะอาด และสิ่งนี้ได้รับการสนับสนุน  
จากประชาชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพยายามและด้วยการสนับสนุนจากสาธารณชน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การทุจริตจึงอยู่ภายใต้การควบคุม 

 
 2) กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ (Effective Laws) 
  สิงคโปร์อาศัยกฎหมายส าคัญสองฉบับเพ่ือต่อต้านการทุจริต พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต 
(Prevention of Corruption Act ; PCA) และการทุจริตการค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ  
(กา ร ริ บท รั พย์ สิ น )  (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes, (Confiscation of 
Benefits) Act (CDSA) PCA มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งใช้กับบุคคลที่ให้หรือรับสินบนทั้งในภาครัฐ และเอกชน  
เมื่อถูกเรียกร้อง CDSA จะยึดผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องจากผู้กระท าความผิดที่ทุจริต กฎหมายทั้งสองฉบับ
ร่วมกันท าให้มั่นใจได้ว่าการทุจริตยังคงเป็นกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่ าที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อสรุป  
การสอบสวนโดย CPIB คดีทุจริตที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้กับห้องอัยการสูงสุด (AGC) ซึ่งเป็น
หน่วยงานด้านการฟ้องร้องของระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสิงคโปร์ เพ่ือขอความยินยอม 
จากอัยการในการด าเนินกระบวนพิจารณาในศาล 

การคอร์รัปชันในสิงคโปร์ ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด และถูกด าเนินคดีอย่างเข้มงวด กฎหมายหลักสอง
ฉบับคือ PCA ซึ่งห้ามมิให้มีความพึงพอใจ ซึ่งรวมถึงการติดสินบนแบบใช้งานและแฝงการจ่ายเงินเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและของขวัญ (Clifford Chance,2015) นอกจากนี้ยังผิดกฎหมายที่จะเสนอความพึงพอใจเพ่ือ 
ชักจูงบุคคลให้ถอนตัวจากการประกวดราคา PCA ใช้กับภาครัฐและเอกชนและทั้งบริษัท และบุคคล ผู้บริหาร 
ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐอาจต้องรับผิดต่อการกระท าของตัวกลาง (Clifford Chance, 2015) บทลงโทษ
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ส าหรับการติดสินบนภาคเอกชน รวมถึงค่าปรับไม่เกิน 100,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 80,000 เหรียญ
สหรัฐ) หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี (Clifford Chance, ต.ค. 2015) ส าหรับค่าปรับการติดสินบนของภาครัฐสามารถ
เรียกเก็บได้สูงถึง 100,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 80,000 เหรียญสหรัฐ) รวมทั้งโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี  
ในบางกรณีอาจเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่าง (Clifford Chance, ต.ค. 2015) PCA ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
โดยการปกป้องตัวตน และข้อมูลที่อาจน าไปสู่การค้นพบของพวกเขา (HSF, พฤษภาคม 2015) 

สิงคโปร์ไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญา OECD ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน แต่ PCA ห้ามไม่ให้
พลเมืองสิงคโปร์ติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสิงคโปร์ สิงคโปร์ได้ให้
สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 

กฎหมายที่มีประสิทธิผลเป็นพ้ืนฐานส าหรับการต่อต้านการทุจริต กฎหมายต้องก าหนดความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตการลงโทษ และอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ในขณะที่สังคมและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องทบทวนกฎหมายเป็นระยะเ พ่ือให้แน่ ใจว่ามีความทันสมัย  
อ านาจในการบังคับใช้ จะต้องได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างดีจึงจะมีก าลังและความเข้มแข็งเพียงพอ 

ในสิงคโปร์กฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต (PCA) สิ่งนี้ควบคุมความผิด 
หลักของการทุจริตและอ านาจของหน่วยงานบังคับใช้ ซึ่งก็คือ CPIB นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติการทุจริต
การค้ายาเสพติดและอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ (การริบทรัพย์สิน) (CDSA) ดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งก าหนดให้ 
มีการยึดและริบเงินที่บุคคลที่ถูกตัดสินว่าทุจริต ไม่สามารถอธิบายที่ไปที่มาได้อย่างน่าพอใจ PCA ถูกบังคับใช้
ในปี พ. ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) เพ่ือแทนที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทุจริตก่อนหน้านี้ ตั้งแต่นั้นมา
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้รับการแก้ไขหลายครั้ง เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่สืบสวน 
การทุจริตการปรับปรุงบทลงโทษส าหรับการทุจริต และอุดช่องโหว่เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
จากอาชญากร 
 กฎหมายต้องสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายด้วยความล้ าสมัย สิ่งนี้มีความส าคัญเนื่องจากความผิด
การทุจริตเป็นความผิดที่จัดการได้ยาก โดยเฉพาะต่างจากอาชญากรรมทั่วไปที่มีเหยื่อบอกเราทุกอย่างที่เกิดขึ้น  
ในความผิดฐานทุจริตทั้งผู้ ให้และผู้ รับเป็นฝ่ายผิด ที่มีแรงจูงใจในการปิดบัง และไม่บอกความจริง  
ท าให้การสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานมีความท้าทายมากขึ้น กฎหมายต้องมีฟันเพียงพอ  
(sufficient teeth) ส าหรับการบังคับใช้กฎหมาย 
 กฎหมายหลักที่เราใช้คือพระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต (PCA) มีคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งอาจแตกต่าง
จากกฎหมายต่อต้านการทุจริตในประเทศอ่ืน ๆ ดังนี้ 

I. พระราชบัญญัตินี้อนุญาตให้ CPIB ตรวจสอบการทุจริตทั้งในภาครัฐและเอกชน 
และเราสามารถจัดการกับทั้งผู้ให้ และผู้รับได้ สามารถจัดการกับคดีในภาคเอกชน
มาตั้งแต่ต้น ในบางประเทศหน่วยงานต่อต้านการทุจริตไม่ด าเนินการกับภาคเอกชน 
สิงคโปร์มีความส าคัญเชิงกลยุทธ์ ในการรักษาความสะอาดของบริษัทสิงคโปร์ 
เพราะถ้าไม่เช่นนั้น ประเทศอ่ืน ๆ จะไม่ต้องการท าการค้ากับสิงคโปร์ และพวกเขา  
จะไม่ต้องการน าเงินไปลงทุนในสิงคโปร์  รวมทั้งจัดการกับผู้ ให้สินบนด้วย  
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หากไม่ท าเช่นนั้นพวกเขาอาจให้สินบน และรอดพ้นการลงโทษต่อไปและจะท าให้
สถานการณ์การทุจริตแย่ลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ - อุปทาน 
(demand-supply dynamics) 

II.  มีข้อสันนิษฐาน (presumption) โดยเป็นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการทุจริต 
เมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสินบน สิ่งนี้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกตั้ง
ข้อหาในศาล มีหน้าที่อธิบายต่อศาลว่า สิ่งที่เขาหรือเธอได้รับนั้น ไม่ได้รับโดยทุจริต 
หากเขาหรือเธอไม่สามารถอธิบายให้ศาลพอใจได้ เขาหรือเธอจะถูกสันนิษฐานว่า
ได้รับเงินโดยทุจริต แน่นอนว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ เพ่ือรักษาความเชื่อมั่นเท่านั้น  
แต่จะน าหลักฐานทั้งหมดที่มีต่อศาล และประโยคข้อสันนิษฐานนี้ เป็นความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมส าหรับการฟ้องร้อง 

III. ผู้รับสินบนจะถูกพิจารณาว่ามีความผิด แม้ว่าในความเป็นจริงเขาหรือเธอ จะไม่มี
อ านาจ สิทธิหรือโอกาสที่จะตอบแทนผู้ให้สินบนก็ตาม เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก 
ผู้กระท าความผิดทุจริตบางคนรับสินบน และไม่สามารถให้ความช่ วยเหลือ 
ตามท่ีคาดหวังได้ ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ควรหนีการลงโทษ 

IV. พระราชบัญญัติห้ามมิ ให้ ใช้ธรรมเนียมปฏิบัติ  เช่น การให้ /รับ ‘ซองแดง’ 
ในวันตรุษจีนเพ่ือเป็นข้ออ้างในการให้/รับสินบน ไม่มี ใครสามารถขึ้นศาล  
และถูกแก้ตัวโดยบอกว่าสินบนที่ปลอมตัวเป็น ‘ซองแดง’ เป็นเงินค่าความนิยม 
และไม่มีอะไรผิดกฎหมาย ในอดีต CPIB ยุ่งมากในช่วงตรุษจีน และต้องคอยระวัง
สินบนที่ปลอมเป็นเงินค่าความนิยม ปัจจุบันมีการด าเนินการบังคับใช้ประชาชนรับรู้
และผู้กระท าผิดจะไม่พยายามใช้เทศกาลนี้เป็นเครื่องอ าพรางในการรับสินบน 

V. พระราชบัญญัติยังให้อ านาจศาลในการสั่งให้ผู้รับสินบนจ่ายค่าปรับ เท่ากับจ านวน
เงินสินบนที่ได้รับนอกเหนือจากการลงโทษในรูปแบบของการปรับ และ/หรือ 
การจ าคุก ซึ่งหมายความว่าหากผู้ถูกกล่าวหารับเงิน 1 ล้านดอลลาร์เขาหรือเธอ 
จะต้องยอมคืนเงินจ านวนนั้น สิ่งนี้เน้นย้ าหลักการที่ว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ควรได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมทุจริตใด ๆ 

VI. เมื่อพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดฐานทุจริต ครูใหญ่สามารถเรียกคืนเงินสินบน  
เป็นหนี้ทางแพ่งได้ ตัวอย่างคือผู้จัดการของบริษัทข้ามชาติ (multi-national 
company; MNC) 

VII. ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริต เนื่องจากได้รับเงินใต้โต๊ะส าหรับสัญญาที่เขามอบ
ให้กับผู้ อ่ืน เขาถูกตัดสินให้จ าคุก 10 เดือน และถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับประมาณ 
300,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจ านวนเงินสินบนทั้งหมดที่เขาได้รับ หลังจากการพิจารณา
คดี MNC ได้เริ่มด าเนินการทางแพ่งภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริตเพ่ือ
เรียกคืนสินบนจากผู้จัดการ ผู้จัดการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์โดยอ้างว่า 
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เขาได้จ่ายค่าปรับให้แก่รัฐแล้ว ส าหรับเงินสินบนที่เขาได้รับ และเขาไม่สามารถ
รับผิดชอบในการจ่ ายค่ าสิน ไหมทดแทนให้กั บ  MNC มิฉะนั้ นจะเท่ ากับ  
เขาจ่ายเงินสองเท่าส าหรับสินบนเดียวกัน อย่างไรก็ตามค าอุทธรณ์ของเขาถูกศาล
อุทธรณ์ยกฟ้อง ศาลตัดสินว่านี่ ไม่ใช่ อันตรายซ้ าซ้อน และกฎหมายอนุญาต 
ให้ท าเช่นนั้น ดังนั้นผู้จัดการยังคงต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินให้กับ MNC 

VIII. พระราชบัญญัติดังกล่าวท าให้พลเมืองสิงคโปร์ ต้องรับผิดในการลงโทษส าหรับ
ความผิดฐานทุจริต ที่กระท านอกประเทศสิงคโปร์ และได้รับการด าเนินการ 
ราวกับว่ามีการกระท าความผิดในสิงคโปร์ เราได้จัดการกับกรณีที่ชาวสิงคโปร์กระท า
การทุจริตในต่างประเทศ และด าเนินคดีกับพวกเขาในสิงคโปร์ 

 
  นอกจาก PCA แล้วยังมีการตราพระราชบัญญัติการทุจริตการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมร้ายแรง
อ่ืน ๆ (การริบทรัพย์สิน) CDSA ในปี 2542 หลักการของพระราชบัญญัตินี้คือ เพ่ือให้แน่ใจว่าการทุจริต 
ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปของจ่ายเงิน นอกจากนี้ไม่พียงแต่ครอบคลุมถึงการริบทรัพย์สินจากการทุจริตเท่านั้น  
แต่ยังรวมถึงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ ด้วย CDSA ให้อ านาจแก่ศาล 
ในการริบทรัพยากร และทรัพย์สินทางการเงิน เมื่อบุคคลถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริต และไม่สามารถ
อธิบายได้อย่างน่าพอใจ ส าหรับทรัพยากรเหล่านั้นที่จะถูกริบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้กระท าผิดจะไม่ได้ 
รับประโยชน์จากการทุจริต รัฐสภายังได้ตราพระราชบัญญัติรัฐสภา (เอก สิทธิความคุ้มกันและอ านาจ) เพ่ือให้
แน่ใจว่าสมาชิกรัฐสภา จะไม่ได้รับประโยชน์จากการอภิปรายในสภา ที่เขาหรือเธอมีผลประโยชน์ทางการเงิน 
นอกจากนี้ยังได้ตราพระราชบัญญัติการบริจาคทางการเมือง เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
ประกาศการบริจาคท่ีได้รับ 
  กฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ควบคุมหน่วยงานของรัฐได้รวมเอาบทบัญญัติที่ยับยั้งการทุจริตด้วย บทบัญญัติหนึ่ง
ดังกล่าวอยู่ในพระราชบัญญัติศุลกากร ซึ่งก าหนดบทลงโทษส าหรับการรับสินบนโดยเฉพาะ และถือว่าเงินใด ๆ 
ที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งไม่สามารถน ามาพิจารณาได้ว่าจะได้มาโดยทุจริต 
 3) การบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ (Enforcement) 
 Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) เ ป็ นหน่ ว ย ง าน เ ดี ย วที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในการ
ปราบปรามการทุจริตในสิงคโปร์ CPIB อยู่ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี (PMO) และรายงานโดยตรง 
ต่อนายกรัฐมนตรีท าให้ CPIB สามารถท างานได้อย่างอิสระ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ของการต่อสู้กับการ
ทุจริตได้มีการน าจุดยืนในการยับยั้งมาใช้เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีการปกปิด และการทุจริตจะต่อสู้โดยปราศจาก
ความกลัว ด้วยชื่อเสียงที่น่ากลัว และเชื่อถือได้ CPIB จึงด าเนินการอย่างรวดเร็วและจริงจัง เพ่ือบังคับใช้
กฎหมายต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวดอย่างเป็นกลาง ส าหรับการทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน ในระหว่าง
กระบวนการสอบสวน CPIB จะท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมหลักฐาน
และรับข้อมูล 
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 การมีกฎหมายที่ เข้มงวดไม่สามารถรับประกันได้ว่าจ ะมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
หากมีกฎหมายที่เข้มงวด แต่การบังคับใช้ที่หละหลวมการทุจริตจะยังคงเฟ่ืองฟูเนื่องจากการตรวจจับ  
และสอบสวนการหลบหนีเสียหาย สถานการณ์จะเหมือนมีแผนการรบที่ดี แต่ก าลังพลไม่ดี ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญ และใส่ใจในการจัดตั้งหน่วยงานบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

ในสิงคโปร์ CPIB เป็นหน่วยงานเดียวที่มีอ านาจในการตรวจสอบการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ืนใดที่พบ หรือได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุจริตจะต้องส่งมอบคดี
ดังกล่าวให้กับ CPIB มีความเป็นอิสระในการด าเนินการ สามารถตรวจสอบบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ในภาครัฐ  
หรือภาคเอกชนได้ อย่างไรก็ตามอาจมีล าดับชั้นสูง CPIB รายงานโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือป้องกัน 
การแทรกแซงที่ไม่เหมาะสมจากไตรมาสใด ๆ และเพ่ือให้แน่ใจว่า CPIB ไม่สนับสนุนบุคคลหน่วยงาน 
หรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะ แต่ด าเนินการโดยปราศจากความกลัวหรือความโปรดปรานโดยไม่ค านึงถึงสี 
ความเชื่อหรือสถานะทางสังคม ในความเป็นจริงความเป็นอิสระในการด าเนินการของ CPIB ได้รับการรับรอง
โดยรัฐธรรมนูญ โดยมีบทบัญญัติให้ประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่มาจากการเลือกตั้ง เปิดประตูให้มีการสอบสวน  
เพ่ือด าเนินการต่อหากรัฐบาลในวันนั้นปิดกั้น CPIB 
 สโลแกนประจ าส านักของเรา “รวดเร็วและแน่นอน” คือข้อความถึงผู้กระท าผิดที่ทุจริตว่าจะมี 
การด าเนินการที่รวดเร็วแน่นอนผลลัพธ์ และความยุติธรรมจะด าเนินไป CPIB พยายามที่จะเป็นหน่วยงาน
สืบสวนปราบปรามโดยมีจุดมุ่งหมายและมุ่งมั่นอย่างเต็ม ที่ในภารกิจของเราในการ “ต่อต้านการทุจริต 
ผ่านการด าเนินการที่รวดเร็วและแน่นอน” การด าเนินการอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็ว 
ในการด าเนินการ ความเร็วและความตรงเวลา ในขณะที่การด าเนินการที่แน่นอน แสดงให้เห็นถึงความแน่นอน
ของการกระท าความเฉียบขาด และการมุ่งเน้นผลลัพธ์ความส าเร็จ ในทางหนึ่งมันเป็นการแข่งขันกับผู้ท า 
การทุจิตและความคิดทางอาญา ในขณะที่พวกเขาหันไปใช้เทคโนโลยี และวิธีการด าเนินการที่ซับซ้อนกว่า  
เพ่ือกระท าการทุจริต มีหลายวิธีมากขึ้นในการซ่อนการทุจริต หน่วยงานบังคับใช้จะต้องสร้างขีดความสามารถ
เพียงพอที่จะจัดการกับพวกเขา ตัวอย่างเช่นในแง่ของความสามารถทางนิติวิทยาศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
จ าเป็นต้องมีความสามารถในการดึงหลักฐานจากคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการสืบสวนทางการเงิน  
เพ่ือติดตามเส้นทางเงินและเปิดเผยการทุจริตที่ซ่อนอยู่ 
 4) การตัดสินอย่างมีประสิทธิผล (Effective Adjudication) 
 ระบบตุลาการมีความเสี่ยงต่ าในการทุจริต  การจ่ายเงินหรือสินบนที่ ไม่สม่ าเสมอเพ่ือให้ ได้ 
มาซึ่งค าตัดสินของศาลที่ดีไม่เคยเกิดขึ้น (Klaus, 2015) รัฐธรรมนูญรับรองความเป็นอิสระของตุลาการ 
และเป็นที่ เคารพโดยทั่วไปในทางปฏิบัติ  ยกเว้นเป็นกรณีที่ต่อต้านรัฐบาล ซึ่ งส่งผลอย่างท่วมท้น 
ในความส าเร็จของพรรคร่วมและมักผลักดันให้นักการเมือง และพรรคฝ่ายค้านล้มละลาย  

สิงคโปร์จัดให้มีกระบวนการพิจารณาคดีที่มีประสิทธิภาพมาก  การบังคับใช้สัญญาใช้เวลาธุรกิจ 
โดย เฉลี่ ย เ พียง  150 วัน  เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคส าหรั บกลไกการโต้ แย้ งทาง เลือก (ADR)  
ทั้งส าหรับการลงทุน และข้อพิพาททางการค้า ซึ่งส่งเสริมในศูนย์อนุญาโตตุลาการที่กว้างขวาง ธุรกิจต่าง ๆ 
พบว่ากรอบทางกฎหมายส าหรับการระงับข้อพิพาทมีประสิทธิภาพในสิงคโปร์ (klaus, 2015) สิงคโปร์ให้
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สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและการบังคับใช้รางวัลอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ (อนุสัญญานิวยอร์ก 
พ.ศ. 2501) และเป็นประเทศสมาชิกของศูนย์ระหว่างประเทศเพ่ือการระงับข้อพิพาทการลงทุน (อนุสัญญา 
ICSID) 

ในสิงคโปร์ องค์กรตุลาการอิสระให้การป้องกันจากการแทรกแซงทางการเมือง หัวหน้าผู้พิพากษา
ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีตามค าแนะน าของนายกรัฐมนตรี และสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดี  
ผู้พิพากษาเขต และผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดยค าแนะน าจากหัวหน้าผู้พิพากษา 
บทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญยังรับรองความเป็นอิสระของตุลาการศาลฎีกา โปร่งใสและมีวัตถุประสงค์  
ในการบริหารงานตามหลักนิติธรรม องค์กรตุลาการตระหนักถึงความร้ายแรงของการทุจริต และใช้จุดยืน  
ในการป้องปรามโดยการพิจารณาโทษปรับและการจ าคุกต่อผู้กระท าความผิดที่ทุจริต 

การตรวจจับที่แน่นอนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม
จะต้องเสริมด้วยการตัดสินที่มีประสิทธิภาพการตรวจจับการด าเนินคดี และการตัดสินของศาลในภายหลัง  
มีการป้องปรามผู้กระท าผิดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการป้องกันโดยทั่วไป ส าหรับผู้ที่ลักษณะเดียวกัน  
ด้วยความช่วยเหลือจากกฎหมายที่เข้มงวด ศาลยุติธรรมได้สร้างระบอบการลงโทษที่จะส่ง เสียงที่ดัง  
และชัดเจนไปยังบุคคลที่กระท าการทุจริต 

นอกจากนี้ยังมีความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากกระบวนการทางศาลทั้งหมดเปิดรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน การตัดสินใจได้รับการจัดท าเป็นเอกสาร และอยู่ภายใต้การตรวจสอบ 
ของสาธารณชน ทั้งผู้ฟ้องคดีและฝ่ายจ าเลย สามารถอุทธรณ์ค าตัดสินของศาลได้ 

ค าตัดสินจากศาลจะให้เกณฑ์มาตรฐานบางประการเกี่ยวกับความรุนแรงของความผิด และสภาวะ  
ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในคดีอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับนายธนาคารเอกชนที่ถูกตัดสินว่ามีการทุจริต เกี่ยวกับ  
การรับสินบนจ านวน 150,000 ดอลลาร์  (Wong Teck Long vs PP) เมื่ อผู้ ถู กกล่ าวหายื่ น อุทธรณ์ 
ต่อความเชื่อมั่น และการพิพากษาของเขาฟ้องร้องข้ามศาลโดยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูง แต่ยกเลิกค าอุทธรณ์  
ของผู้ต้องหา และเพ่ิมโทษจ าคุกเดิมจาก 4 เดือนเป็น 15 เดือน ในการผ่านการตัดสินนี้ CJ กล่าวว่า : 
“เพ่ือรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณชน โดยรวมในความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมการธนาคาร และการเงิน
ของเราตลอดจนชื่อเสียงของสิงคโปร์ ในฐานะศูนย์กลางในระดับภูมิภาคและการเงิน  การลงโทษส าหรับ 
การกระท าที่น่าอับอายและเสียหายอย่างเช่น ของผู้อุทธรณ์ต้องรวดเร็วและรุนแรงเพ่ือที่จะมีการส่งข้อความ 
ที่หนักแน่นไปยังผู้กระท าความผิดที่อยู่ในมือ และจะเป็นผู้กระท าความผิดที่สิงคโปร์ไม่ยอมรับและจะไม่เอาผิด
กับการทุจริตโดยไม่มีข้อยกเว้น" 
  ในคดีทุจริตอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบังเกอร์ทางทะเล (PP vs Lim Teck Chye) เนื่องจากเป็นคดี
ธุรกิจของภาคเอกชน (ซึ่งมีแนวโน้มที่จะดึงดูดค่าปรับมากกว่าการจ าคุก) ศาลจึงมีค าพิพากษาดังกล่าว: 
“ไม่อาจกล่าวได้ว่า เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ ท าร้ายผลประโยชน์สาธารณะ
เ พ่ือรักษาความสมบูรณ์ของบริการสาธารณะ และการบริหารงานยุติ ธรรมความผิดฐานทุจริต 
ที่เกิดขึ้นในภาคเอกชน อาจกระท าได้เช่นกันเนื่องจากบริษัทเอกชน จัดให้มีหน้าที่บริการสาธารณะ  
การกระท าที่ทุจริตของผู้อุทธรณ์ มีโอกาสที่จะส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในความเป็นอิสระ  
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ของเจ้าหน้าที่ส ารวจทางทะเลอุตสาหกรรมบังเกอร์ของสิงคโปร์ ดังนั้นจึงไม่สามารถก าหนดเส้นแบ่งที่เข้มงวด
ระหว่างความผิดการทุจริตที่เกิดขึ้นในภาคเอกชน และผู้ที่กระท าในเวทีสาธารณะ (เพ่ือวัตถุประสงค์  
ในการพิจารณาคดี) และมีการรับประกันโทษคุมขังในกรณีนี้” 
 ด้วยการพิจารณาคดีของศาล ได้ส่งข้อความที่หนักแน่นไปยังผู้ที่ได้รับความเสียหาย และผู้กระท า
ความผิดให้คิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะกระท าการทุจริต ในส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีศาลจะก าหนดโทษ  
ทางการเงินแก่ผู้กระท าความผิดเท่ากับจ านวนเงินสินบนที่ผู้กระท าความผิดได้รับ ดังนั้น สิ่งนี้จึงส่งข้อความ  
ที่ชัดเจนอีกครั้งว่า ผู้กระท าความผิดไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับผลประโยชน์ใด  ๆ จากความเจ็บป่วยของตน 
นอกจากนี้ในกรณีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาของรัฐบาลการด าเนินการทางปกครอง 
จะด าเนินการเพ่ือยกเลิกสัญญาและ/หรือต่อซัพพลายเออร์ที่ถูกตัดสินว่า มีความผิดฐานทุจริตจากสัญญา  
ของรัฐบาลในอนาคตเป็นเวลานานถึงห้าปี 
 นอกเหนือจากการลงโทษทางอาญาแล้ว พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริตยังมีการฟ้องร้องด าเนินคดี
ทางแพ่งเพ่ือเรียกคืนเงินสินบนนอกเหนือจากการด าเนินคดีทางอาญา สิ่งนี้ได้รับการทดสอบในศาลเมื่อปีที่แล้ว 
CPIB ได้ด าเนินคดีกับผู้จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในบริษัทเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในข้อหาทุจริต  
เขารับสินบนเกือบ 300,000 ดอลลาร์ เพ่ือตอบแทนการท าสัญญา เขาถูกตัดสินให้จ าคุก 10 เดือน และได้รับ
ค าสั่งให้จ่ายค่าปรับให้แก่รัฐประมาณ 300,000 ดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับจ านวนเงินสินบนที่เขามีในกระเป๋า หลังจาก
การฟ้องร้องสิ้นสุดลง บริษัทของเขาได้ฟ้องร้องทางแพ่ง  เพ่ือเรียกคืนจ านวนเงินสินบนที่เขายอมรับ 
ในขณะที่พวกเขาจ้างงาน 
 ผู้ต้องหาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลโดยระบุว่า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาได้รับค าสั่งให้ชดใช้ค่าปรับ  
เขาไม่สามารถถูกขอให้จ่ายสองครั้ง และในครั้งที่สองนี้ทางคดีแพ่ง ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องค าอุทธรณ์ของเขา  
โดยระบวุ่ากฎหมายได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ส าหรับบทบัญญัติที่แตกต่างกันสองประการ – การด าเนินคดีอาญา
เพ่ือกีดกันผลประโยชน์และการด าเนินการทางแพ่งเพ่ือเรียกคืนเงินสินบน – ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ 
ที่จะมีการแบ่งแยกซ้ าซ้อน และสามารถท าหน้าที่เป็นการป้องกันการทุจริตต่อไป สิ่งนี้ส่งข้อความอย่างชัดเจน
ถึงผู้กระท าความผิดที่ทุจริตว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเงินจ านวนมากส าหรับกิจกรรมทุจริตของพวกเขา 
 5) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและการปกครองที่ดี (Public Administration) 

เสาสุดท้ายคือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการลดการทุจริต การบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพคือ สิ่งที่ให้ความส าคัญกับความสมบูรณ์และการไม่เปลี่ยนแปลง ข้าราชการพลเรือน  
ของสิงคโปร์มีความภาคภูมิใจในการด าเนินชีวิต ตามค่านิยมหลักของความซื่อสัตย์บริการและความเป็นเลิศ 
ดังนั้น เราจึงได้วางมาตรการเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมและมีค่านิยมที่เหมาะสมอยู่ในบริการ สิ่งส าคัญ 
อีกประการหนึ่งของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพคือ สามารถมองเห็นและคาดการณ์ความต้องการ  
ของสาธารณชน (รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ) และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม โดยมีมาตรการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า หากเรามีการบังคับใช้ที่เข้มงวด แต่รัฐบาลในสมัยนี้ไม่มีประสิทธิภาพในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโอกาสที่การทุจริตจะเข้ามาเพ่ือท าให้สิ่งต่าง ๆ เกิดข้ึน 
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คอร์รัปชันมีความเสี่ยงต่ ามาก ส าหรับธุรกิจที่เก่ียวข้องกับบริการสาธารณะ และไม่ได้แสดงถึงอุปสรรค
เมื่ อได้ รับใบอนุญาตหรือระบบสาธารณูปโภคสาธารณะ นักธุ รกิจรายงานว่า ไม่มีความผิดปกติ 
การช าระเงินที่ เกี่ยวกับสาธารณูปโภค (klaus, 2015)ขั้นตอนการขอใบอนุญาต และใบอนุญาต 
มักจะโปร่งใสและไม่เป็นภาระ อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นบางประการมีผลบังคับใช้ และขั้นตอนส าหรับนักลงทุน
ในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญระดับประเทศมักจะเร็วกว่าประเทศอ่ืน ๆ  

สิงคโปร์ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับธุรกิจโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของทั้งนักลงทุนต่างชาติ และองค์กรในท้องถิ่น บริษัทต่าง  ๆ สามารถใช้พอร์ทัลอินเทอร์เน็ต
ส่วนกลางเพ่ือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและข้อบังคับที่เลือก บริษัท ต่าง ๆ ยังสามารถเยี่ยมชม
พอร์ทัลการออกใบอนุญาตออนไลน์  ซึ่ ง เป็นจุดสมัครแบบครบวงจรส าหรับใบอนุญาตหลายใบ  
การเริ่มต้นธุรกิจใช้เวลาโดยเฉลี่ย 2.5 วัน และใช้ต้นทุนน้อยกว่าที่อ่ืนในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก  

ไม่มีรายงานการทุจริตในการบริหารที่ดินของสิงคโปร์ ระบบตุลาการปกป้อง สิทธิในทรัพย์สิน 
อย่างมีประสิทธิภาพและสัญญามีความปลอดภัย โดยรวมแล้วไม่มีข้อจ ากัด ในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
เ พ่ือการอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ ในต่ า งประเทศ แต่ชาวต่ างชาติ ไม่ ได้ รับอนุญาตให้ซื้ อ  
ที่อยู่อาศัยสาธารณะ (HDB) การลงทะเบียนทรัพย์สินนั้นเร็วกว่าและเสียค่าใช้จ่ ายน้อยกว่าที่ อ่ืน 
ในภูมิภาค สิงคโปร์ด าเนินการได้ดีมากในเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินธุรกิจน้อยกว่า
ที่อ่ืนในโลก  

การบริการสาธารณะของสิงคโปร์ ได้รับการชี้น าโดยจรรยาบรรณ  (code of conduct) ซึ่งก าหนด
มาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรมที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐคาดหวัง โดยยึดตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต  
ความไม่ต่อเนื่องและความโปร่งใส การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในการบริการสาธารณะร่วมกับการทบทวน
กฎเกณฑ์และกระบวนการบริหาร เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ ยังช่วยลดโอกาสในการทุจริต 
นอกจากนี้ CPIB ยังได้รับค าสั่งให้ด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนส าหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจมีขั้นตอน
การท างานที่สามารถน าไปใช้เพื่อการทุจริตได้ 
 งานราชการในสิงคโปร์ ได้เริ่มการปฏิรูปครั้งใหญ่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ภายใต้ 

“การบริการสาธารณะในศตวรรษที่  21” (Public Service in the 21st Century; PS21) เ พ่ือให้ได้มา 
ซึ่งการก ากับดูแลการบริหารที่ดีความเป็นเลิศขององค์กร และการมุ่งเน้นการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะดังกล่าว สามารถต่อต้านการทุจริตและลดโอกาส เนื่องจากบริการ 
ที่จัดส่งอย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ท าให้มีช่องว่างส าหรับการทุจริตน้อยลงเมื่อเทียบกับบริการที่ใช้เวลานาน
และมีขั้นตอนการด าเนินการที่น่าเบื่อ 

ภายใต้ PS21 มีการริเริ่มที่ส าคัญหลายประการในการลดระบบราชการ และเอกสารทางราชการ  
(cut-red tape) เช่น การเคลื่อนไหวของ Pro-Enterprise Panel 

Pro-Enterprise Panel รับและตรวจสอบข้อเสนอแนะจากสาธารณชน เพ่ือช่วยให้มั่นใจได้ว่ากฎ  
และข้อบังคับของรัฐบาลสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพในสิงคโปร์ คณะนี้น าโดยหัวหน้า
ข้าราชการพลเรือน โดยมีสมาชิกจากภาคเอกชน เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ต่าง ๆ ประชาชน
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และบริษัทต่าง ๆ สามารถให้ข้อเสนอแนะผ่านอินเทอร์เน็ต (www.pep.gov.sg) และข้อเสนอแนะเหล่านี้ 
อาจส่งผลให้กฎและข้อบังคับเปลี่ยนแปลงไป 
 Zero-In-Process (ZIP) 

เพ่ือลดความไร้ประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยประชาชนต้องไปเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ เหตุผล 
ที่เกี่ยวข้องในอดีตปัญหาที่ตัดข้ามหน่วยงานต่าง ๆ ถูกโยนทิ้งจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ZIP  
จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า กรณีดังกล่าวจะไม่ลื่นไหลระหว่างรอยแตก โดยระบุหน่วยงานที่เป็นผู้น าและจัดตั้งทีม 
ZIP เพ่ือจัดการและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาข้ามหน่วยงานที่ยากล าบาก (เจ้าหน้าที่สาธารณะท างาน  
เพ่ือก าจัดการจัดการเอกสาร-cut-red tape) 

สิ่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดระบบราชการโดยการขจัดกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่ล้าสมัย เป้าหมายคือการให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักว่า 
เราควรบังคับใช้เจตนารมณ์ และเจตนารมณ์ของกฎระเบียบมากกว่าที่จะปฏิบัติตามอย่างไม่ใส่ใจ นอกจากนี้  
ยังอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดการเอกสารเมื่อใดก็ตามที่พบเห็น นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ POWER ได้รับ 
การจัดตั้งขึ้นเพ่ือรับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเพ่ือแจ้งให้หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องติดตามผล 

การเคลื่อนไหวของ Cut-Red Tape 
ภายใต้แนวคิดนี้ขอให้ข้าราชการลดการจัดเอกสาร ที่สร้างความล่าช้าในการท างานภายในรัฐบาล  

ผ่านอินเทอร์เน็ตภาคเอกชน และประชาชนสามารถเขียนถึงรัฐบาลพร้อมค าแนะน าในการจัดการเอกสาร 
ข้อเสนอแนะดังกล่าว สามารถส่งเสริมความโปร่งใสและลดต้นทุนทางธุรกิจ มีเว็บไซต์ Cut Waste ที่ประชาชน
สามารถส่งข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่รัฐบาลสามารถลดรายจ่ายได้ กระทรวงของรัฐบาล  
ที่เกี่ยวข้องจะต้องตอบค าถามของประชาชนและโพสต์ค าตอบไว้ในเว็บไซต์ เพ่ือให้ทุกคนได้เห็นสิ่งนี้จะช่วยให้
รัฐบาลอยู่หมัดและช่วยลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของรัฐบาลหากมี 
  จุดมุ่งหมายหลักของรัฐบาลสิงคโปร์ ในการด าเนินโครงการ PS21 คือการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะ อย่างไรก็ตามมีประโยชน์ด้านการป้องกันการทุจริตที่ส าคัญ 
ประการแรกโดยการเพ่ิมขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
เราหวังว่าข้าราชการจะมีส่วนร่วมมากขึ้น เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมมีความภาคภูมิใจในงานของตนและมีโอกาส
น้อยที่จะยอมจ านนต่อการทุจริต ประการที่สองการจัดการเอกสารท าให้บริการต่าง ๆ ง่ายขึ้น และเข้าถึง
ได้มากขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีโอกาสน้อยลงในการขอสินบนเพ่ือท าธุรกรรม ด้วยการแสวงหาข้อเสนอแนะ 
จากประชาชนและมีความโปร่งใสในนโยบาย และมาตรฐานการบริการจึงท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
เรียกร้องสินบนได้เพียงเล็กน้อย 

ความเคลื่อนไหวคู่ขนานในการยกระดับการปฏิบัติราชการและการวางต าแหน่งรัฐบาลเพ่ือรับใช้ชาติ
ในยุคดิจิทัลได้ดีขึ้นก็ด าเนินการผ่านแผนปฏิบัติการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (eGAP) แผนแรกดังกล่าวคือตั้งแต่ 
ปี 2000 - 2003 ครั้งที่สองจากปี 2003 - 2006 และตอนนี้เราอยู่ในแผนที่สามที่เรียกว่า iGov2010 ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่ปี 2549 - 2553 โดย iGov มีเป้าหมายในการให้บริการสาธารณะที่ดีเยี่ยม รวมทั้งเชื่อมโยงประชาชน 
กับรัฐบาล บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่แล้วหรือจะด าเนินการโดยมีเป้าหมาย เพ่ืออ านวยความสะดวก
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับประชาชนในระดับที่สูงขึ้น มาตรการก ากับดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมากขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนึ่งในความคิดริเริ่มของ e-services คือการน าพอร์ทัล (portal) e-Citizen ที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการของรัฐได้จากความสะดวกสบายในบ้าน เช่น ยื่นรายงานของต ารวจหรือต่ออายุหนังสือเดินทาง 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพ่ือยื่นรายงานการทุจริตกับ CPIB นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่มาตรฐานการบริการ
ของแผนกต่าง ๆ ในพอร์ทัลเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น การริเริ่มของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
อีกอย่างหนึ่งคือพอร์ทัล business.gov.sg พอร์ทัลนี้ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่สาธารณชนในการวางแผน
ธุรกิจและบริษัทเริ่มต้น หนึ่งในบริการที่มีให้โดยพอร์ทัลนี้คือบริการใบอนุญาตธุรกิจออนไลน์ ( OBLS)  
ด้วย OBLS ผู้ที่ เริ่มต้นธุรกิจใหม่สามารถสมัครและรับใบอนุญาต และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากบ้าน 
หรือที่ท างานได้อย่างสะดวกสบายโดยที่เขาหรือเธอไม่ต้องไปที่หน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ ก่อน OBLS เมื่อธุรกิจ
ต้องการขอใบอนุญาติต่าง ๆ จ าเป็นต้องไปที่แผนกต่าง ๆ และใบอนุญาตบางใบจ าเป็นต้องไปที่แผนก 
สองสามแผนก ตัวอย่างเช่น ในการขอใบอนุญาตหาบเร่ ต้องไปที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานพัฒนา
เมืองด้วย หลังจากติดตั้งระบบนี้แล้วผู้สมัครจะต้องท าทั้งหมดคือ เข้าสู่ระบบนี้และส่งใบสมัครทางออนไลน์
จากนั้นระบบจะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาส าหรับผู้สมัคร ปัจจุบันสมาชิก  
ของสาธารณชนสามารถสมัครต่ออายุหรือยกเลิกใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ผ่านทางพอร์ทัลออนไลน์นี้ 
ใบอนุญาต 69 ใบจากหน่วยงานรัฐบาล 19 แห่งอยู่ใน OBLS เวลาตอบสนองในการขอใบอนุญาตทั้งหมดถูกตัด
จาก 21 วันเหลือเพียงแปดวัน บริการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและในปี 2548 ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
แห่ง UN Public Service Award 
 บริการอ่ืนคือ Gebiz - พอร์ทัลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลบนอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐส่วนใหญ่ด าเนินการผ่านอินเทอร์เน็ต และเปิดให้บริการส าหรับทุกคนรวมถึงธุรกิจระหว่างประเทศ  
ที่ต้องการมีส่วนร่วมด้วย ใน Gebiz การโพสต์ข้อก าหนดการประกวดราคาเป็นแบบออนไลน์การยื่นเสนอราคา
เป็นแบบออนไลน์ก าหนดเวลาจะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ และผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการประกวดราคาจะได้รับ
การเผยแพร่โดยอัตโนมัติเพ่ือให้ทุกคนเห็น ท าให้มีช่องว่างเล็กน้อยส าหรับการทุจริตหรือการละเมิดเมื่ อเทียบ
กับระบบแมนนวล 
  แม้ว่าตัวขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังแผนปฏิบัติการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเราไม่ได้เกี่ยวกับ 
การควบคุมการทุจริต แต่ก็มีผลประโยชน์ที่ส าคัญเช่นนี้ ช่วยลดการเยี่ยมชมเคาน์เตอร์บริการของรัฐ  
เวลาตอบสนองการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการจัดส่ ง ถ้าเราคิดในแง่ดีถ้าตอนนี้สามารถรับราชการ 
ได้จากความสะดวกสบายในบ้านของเรา เพียงแค่คลิกเมาส์จะมีโอกาสใดที่จะมีคนเข้ามายุ่งระหว่างเรียกร้อง
สินบนเพื่อจุดประสงค์ในการท าธุรกรรม 
  ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและการควบคุมการทุจริตนี้ สรุปได้อย่างชัดเจนในบทความเก่า ๆ 
ของ Bob Crew แห่ง South China Morning Post เมื่อเขากล่าวว่า “ทฤษฎีก็คือการบริหารงานมีความรัดกุม
และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไม่มีช่องว่างส าหรับการทุจริตซึ่งเจริญเติบโตได้ดีกว่า  
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ในการบริหารที่ ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ งมีช่องโหว่มากมายที่จะเจ ริญรุ่ งเรือง โดยไม่มี ใครสังเกตเห็น 
และไม่ถูกตรวจสอบซึ่งมีขอบเขตในการปกปิดและเอาชนะระบบ” 
 6) นโยบายการเงินและการจัดการ 
 มีความเสี่ยงต่ าที่จะพบการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ่ายเงินหรือสินบนที่ไม่สม่ าเสมอ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้สัญญาสาธารณะ หรือใบอนุญาตถือเป็นเรื่องแปลก (Klaus, 2015) เนื่องจาก 
เมื่อน ามาเทียบกับทั่วโลก พบว่าทั่วโลกมี 29 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่สิงคโปร์มี 5 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทในสิงคโปร์
ที่รายงานว่าพบการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสองปีท่ีผ่านมา  
 นอกจากนี้เพ่ือให้โอกาสการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินและการจัดการ สิงคโปร์ได้มีการออก
กฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย และมีมาตรการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังเข้มงวด ลดโอกาสด้วยการปฏิรูป
ระบบการท างานของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่มีโอกาสการทุจริตได้มาก คือ หน่วยงาน  เกี่ยวกับการอนุญาต  
การเก็บภาษี ค่าปรับ การให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น กรมศุลกากร กรมตรวจคน  เข้าเมือง 
กรมสรรพากร และกรมต ารวจ เป็นต้น ด้วยการแก้กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้ง่ายชัดเจนเป็น มาตรฐาน
เดียวกัน ลดความก ากวมที่ต้องตีความ ลดการใช้อ านาจเจ้าหน้าที่ โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนรู้กฎหมาย รู้กฎระเบียบพอ ๆ กับเจ้าหน้าที่ และตื่นตัวมาช่วยกันดูแล ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ  
 7) การก ากับสาธารณะ 

นอกจากเสาหลักที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้ครอบคลุมตามกรอบ  
ของธนาคารโลกจึงได้ศึกษาบทบาทของรัฐสภา ภาคประชาสังคมและสื่อ 

รัฐสภามีควบคุมการคลังโดยจะเป็นผู้ตัดสินและก าหนดเรื่องงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล  
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอค าแถลงประกอบงบประมาณ รัฐสภาจะท าการเลื่อนประชุม 
ออกไปราว 7 วัน เพ่ือตรวจสอบงบประมาณที่รัฐมนตรีเสนอมาแล้วจึงน ากลับเข้าที่ประชุมอีกครั้ง พร้อมเปิด
อภิปรายวาระประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับใช้ท างานต่อไป 
 ภาคประชาสังคมในสิงคโปร์ค่อนข้างอ่อนแอ แต่ค่อย ๆ ขยายตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่เน้นสวัสดิการ 
รัฐธรรมนูญของสิ งคโปร์ ให้ เสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในการแสดงออก แต่รัฐบ าลก าหนด 
ข้อจ ากัดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล  
หรือการขัดขวางความสามัคคีในสังคม เสรีภาพในการรวมกลุ่มถูกจ ากัด โดยพระราชบัญญัติสังคมซึ่งก าหนดให้
องค์กรส่วนใหญ่ที่มีมากกว่า 10 คนต้องลงทะเบียนกับรัฐบาล และรั ฐบาลมีดุลพินิจอย่างเต็มที ่
ในการจดทะเบียนหรือยุบกลุ่มดังกล่าว  

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสถานีวิทยุและช่องโทรทัศน์ เกือบทั้งหมดเป็นของบริษัทที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล 
แม้ว่าจะมีการเผยแพร่เนื้อหาที่วิพากษ์วิจารณ์ แต่สื่อส่วนใหญ่ก็ใช้การเซ็นเซอร์ตัวเอง สื่อมวลชนสิงคโปร์ถือว่า
“ ไม่อิสระ”  
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วิเคราะห์ความส าเร็จในการควบคุมการทุจริต 
  ความโดดเด่นในการควบคุมการทุจริตของสิงคโปร์ เมื่อพิจารณาจากกรอบของธนาคารโลกสามารถ
วิเคราะห์ ได้ดังนี้ 

1) ระบบกฎหมาย ระบบการตรวจสอบจับกุม และการตัดสินคดีท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
  จากการศึกษาพบว่า ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายส าคัญที่ใช้ในการควบคุม และป้องกันการทุจริต  
อยู่สองฉบับ คือ พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต (Prevention of Corruption Act ; PCA) และการทุจริต
การค้ายาเสพติดและอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ (การริบทรัพย์สิน)) (Corruption, Drug Trafficking and 
Other Serious Crimes, (Confiscation of Benefits) Act (CDSA) PCA มีขอบเขตกว้างขวางซึ่งใช้กับบุคคล
ที่ให้หรือรับสินบนทั้งในภาครัฐและเอกชน CDSA ในปี 2542 หลักการของพระราชบัญญัตินี้คือเพ่ือให้แน่ใจว่า
การทุจริตไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปของจ่ายเงิน นอกจากนี้ไม่พียงแต่ครอบคลุมถึงการริบทรัพย์สินจากการทุจริต
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ ด้วย CDSA ให้อ านาจแก่ศาล 
ในการริบทรัพยากรและทรัพย์สินทางการเงิน เมื่อบุคคลถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริต  
 ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ จะมุ่งเน้นไปที่สามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย (หรือกฎหมาย) 
และการพิจารณาพิพากษาเป็นแพ็คเกจ จุดอ่อนใด ๆ ในการเชื่อมต่อจุดใดจุดหนึ่งอาจหมายถึงหายนะ  
การออกกฎหมายที่รัดกุมและมีประสิทธิผลซึ่งจะท าให้การตรวจจับ และการตัดสินผู้กระท าความผิดง่ายขึ้นนั้น
เป็นยุทธวิธีเนื่องจากสิ่งนี้ให้ความล้ าสมัยส าหรับการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในที่สุดการตัดสิน  
ที่มีประสิทธิผลทั้งสามด้าน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในงานต่อต้านการทุจริต ถ้าชิ้นเดียวใช้ไม่ได้ผลทั้งหมด  
ก็ไม่ได้ผล 

2) การบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  
เบื้องต้นและเป็นฐานของทุกอย่างคือ เจตจ านงทางการเมืองในการขจัดการทุจริต มุ่งมั่นที่จะสร้าง

รัฐบาลที่ไม่มีวันเสื่อมสลายและมีคุณธรรม และด าเนินการอย่างเด็ดขาดและครอบคลุม ด าเนินการเพ่ือก าจัด
การทุจริตจากทุกระดับของสังคมสิงคโปร์รวมทั้งในทุกระดับ ผลมาจากความมุ่งมั่นและความเป็น ผู้น า 
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลท าให้วัฒนธรรมการไม่อดทนต่อการทุจริตกลายเป็นสิ่งฝังแน่นในจิตใจและวิถีชีวิต
ของชาวสิงคโปร์ 

ภายใต้ “การบริการสาธารณะในศตวรรษที่ 21” (Public Service in the 21st Century; PS21)  
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งการก ากับดูแลการบริหารที่ดีความเป็นเลิศขององค์กรและการมุ่งเน้น 
การบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการให้บริการสาธารณะดังกล่าวสามารถต่อต้าน  
การทุจริตและลดโอกาส เนื่องจากบริการที่จัดส่งอย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ท าให้มีช่องว่างส าหรับการทุจริต
น้อยลงเมื่อเทียบกับบริการที่ใช้เวลานาน และมีขั้นตอนการด าเนินการที่น่าเบื่อ ภายใต้ PS21 มีการริเริ่ม 
ที่ส าคัญหลายประการในการลดระบบราชการ และเอกสารทางราชการ เช่น การเคลื่ อนไหว  
ของ Pro-Enterprise Panel และตรวจสอบข้อเสนอแนะจากสาธารณชนเพ่ือช่วยให้มั่นใจได้ว่ ากฎ 
และข้อบังคับของรัฐบาลสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพในสิงคโปร์ Zero-In-Process (ZIP) 
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เพ่ือลดความไร้ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยประชาชนต้องไปเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ (เจ้าหน้าที่
สาธารณะท างานเพ่ือก าจัดการจัดการเอกสาร) เป็นต้น 

บริการสาธารณะของสิงคโปร์ได้รับการชี้น าโดยจรรยาบรรณ (cod of conduct) ซึ่งก าหนดมาตรฐาน
ระดับสูงของพฤติกรรมที่คาดหวังของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยยึดตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส
และนี่คือปรากฎอยู่ในคู่มือการใช้งานของรัฐบาล ( IM) เช่น เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถยืมเงินจากบุคคลใด ๆ  
ที่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการ หนี้และหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันของเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถมากกว่าสามเท่า
ของเขาได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถใช้ข้อมูลที่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเขาต่อไป 
เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องประกาศทรัพย์สินของเขาเมื่อได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกและเป็นประจ าทุกปี เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐไม่สามารถท าการค้าหรือธุรกิจหรือจ้างงานนอกเวลาโดยไม่ได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถ  
รับความบันเทิงหรือของขวัญในรูปแบบใด ๆ จากสมาชิกของสาธารณะ 

นอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์น าบริการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เ พ่ือเพ่ิมความสามารถในการเข้ าถึง 
และความสะดวกสบายของบริการภาครัฐ ปัจจุบันบริการภาครัฐหลายพันรายการสามารถท าธุรกรรม  
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายภายในบ้าน แผนแม่บท ICT แห่งชาติถูกจัดท าขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 
ที่ 1980 ซึ่งได้รับการปรับปรุงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพ่ือให้รัฐบาลสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
เพ่ือประโยชน์ของประเทศ และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างคือ GeBIZ ซึ่งเป็นพอร์ทัล (portal) 
การจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของรัฐบาล วันนี้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดด าเนินการผ่านอินเทอร์เน็ต  
มีการโพสต์ข้อก าหนดการจัดซื้อจัดจ้างบนอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ทุกคนได้เห็นรวมถึงธุรกิจระหว่างประเทศ 
ที่ต้องการมีส่วนร่วม ความโปร่งใสและประสิทธิภาพได้รับการปรับปรุงและโอกาสในการละเมิดและการทุจริต
จะลดลง 

ระบบและกระบวนการที่รัฐบาลวางไว้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริการของรัฐมีผลต่อวัฒนธรรม 
การต่อต้านการทุจริต การท าให้ระบบมีประสิทธิภาพและโปร่งใสท าให้ประชาชนตระหนักมากขึ้นว่าอะไรท าได้
และสิ่งที่ยอมรับได้ ความรู้ที่มากขึ้นจะแปลเป็นความระมัดระวัง และความสามารถในการรายงาน  
เมื่อมีการทุจริต 

นอกจากนี้ในการจัดการกับปัญหาการทุจริต สิงคโปร์มีวิธีการที่เรียบง่ายไม่หรูหราและเน้นการบังคับ
ใช้มาใช้ตั้งแต่เริ่มแรกโดยเชื่อว่าการยับยั้งผ่านการตรวจจับ การด าเนินคดีและความเชื่อมั่นในที่สุดในศาล  
เป็นแผนการที่มีกลยุทธ์ ด้วยการด าเนินการอย่างรุนแรงต่อผู้กระท าผิด สิงคโปร์หลีกเลี่ยงการฟ้องร้อง  
โดยมีแนวทางการท างานคือ "ท าให้มันง่ายท าได้ดี" ความส าเร็จในช่วงต้นเกิดขึ้นได้จากการกระท าที่มุ่งมั่น 
และเป้าหมายเดียวกัน  

ที่ส าคัญคือส านักงาน CPIB ของสิงคโปร์ นั้น มีศักยภาพที่โดดเด่นในด้านงานสืบสวน ความเข้มงวด
และความแข็งกระด้างในการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม รวมถึงยังมีความโดดเด่นในเรื่องของ "ร ะบบ”  
ในการจัดการกับปัญหาการทุจริต นั่นคือ ตามเจตนารมณ์ของฝ่ายการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการ  
กับปัญหาการทุจริตอย่างเต็มที่ CPIB ที่มีความอิสระในการปฏิบัติงานสูง ซึ่งได้รับมอบอ านาจโดยตรง 
จากกฎหมายป้องกันการทุจริต (PCA) และรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ให้มีอ านาจตรวจสอบและสืบสวน 
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นักการเมืองหรือข้าราชการได้ทุกคนและทุกระดับ แม้กระท่ังตัวนายกรัฐมนตรีเองที่เป็นต้นสังกัดของส านักงาน 
สืบสวนการทุจริต ฯ (CPIB) ด้วย  

3) ความเป็นอิสระของตุลาการ (independent judiciary)  
องค์กรตุลาการมีความอิสระ กฎหมายให้การป้องกันจากการแทรกแซงทางการเมือง หัวหน้า 

ผู้พิพากษาแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีตามค าแนะน าของนายกรัฐมนตรี และสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดี  
ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาศาลของรัฐได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยค าแนะน าจากหัวหน้าผู้พิพากษา 
บทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญยังรับรองความเป็นอิสระของตุลาการศาลฎีกา โปร่งใสและมีวัตถุประสงค์ 
ในการบริหารงานตามหลักนิติธรรมองค์กรตุลาการตระหนักถึงความร้ายแรงของการทุจริต และใช้จุดยืน  
ในการป้องปรามโดยการพิจารณาโทษปรับ และการจ าคุกต่อผู้กระท าความผิดที่ทุจริต สิ่งนี้มีความส าคัญ  
ในฐานะทั้งการสอบสวนและการฟ้องร้อง ไม่ว่าจะได้ผลเพียงใดก็ตาม จะต้องได้รับการเสริมด้วยความเชื่อมั่น
ของศาลในภายหลังและการลงโทษที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งการทุจริต 

4) การก ากับดูแลสาธารณะ (Public oversight)  
รัฐสภาของสิงคโปร์กล่าวได้ว่า ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริต จะเห็นได้ว่ามีการตรา

กฎหมายที่ส าคัญสองฉบับและให้มีรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานด้านการทุจิต และยังเป็นพ้ืนส าหรับ
ประกาศเจตจ านงของฝ่ายการเมืองในการต่อต้านการทุจริตในประเทศ  

แม้ CPIB ของสิงคโปร์จะท างานได้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง แต่การท างานร่วมกับคนอ่ืนทั้งภาครัฐ  
และเอกชนก็เป็นสิ่งจ าเป็น แม้ว่าพนักงานภาครัฐจะกลายเป็นบุคคลส่วนน้อยที่ถูกฟ้องร้องเรื่องการทุจริต  
แต่ CPIB ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการให้ความรู้กลุ่มนี้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของการทุจริตผ่านการพูดคุย/  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การประชุมและการริเริ่มการป้องกัน หน่วยงานรัฐบาลแต่ละแห่ งในสิงคโปร์ 
มีจุดติดต่อใน CPIB ซึ่งสามารถขอค าแนะน าและค าปรึกษาได้อย่างง่ายดาย ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละ
ของรัฐบาลสิงคโปร์ และส านักงานจ านวนพนักงานสาธารณะที่ถูกฟ้องร้องยังคงอยู่ในระดับต่ าโดยเฉลี่ย  
 น้อยกว่า 10% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา 

การสนับสนุนจากสาธารณะซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในโครงการต่อต้านการทุจริตจะได้รับผลดีที่สุด
จากการด าเนินการต่อต้านส านักท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ใครก็ตามที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ  
การทุจริตมีวิธีง่าย ๆ มากมาย ในการยื่นเรื่องร้องเรียน ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ต (www.cpib.gov.sg) 
ผ่านการเดินเข้าส านักงานผ่านโทรศัพท์ ทางจดหมาย และแฟกซ์ ขณะเดียวกันก็ไม่นิ่งเฉยเมื่อมีการร้องเรียน
หน่วยงานอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนโยบาย “No Wrong Door” ของรัฐบาล ซึ่งช่วยรักษาศรัทธา
ของประชาชนในส านักและในรัฐบาล เพ่ือให้แน่ใจว่าเรายังคงมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ส านักส ารวจ 
จะจัดท าแบบส ารวจการรับรู้สาธารณะเป็นประจ าเพื่อวัดความรู้สึกของสาธารณชน 

 
บทสรุป 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของสิงคโปร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากเป็นความมุ่งมั่นในเจตจ านง

ทางการเมือง (Political Will) ของผู้น าทางการเมืองในการแก้ปัญหาการทุจริต ด้วยความตระหนักว่า สิงคโปร์ 
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เป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ แต่เป็นประเทศซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อันมีความเหมาะสม  
ต่อการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการขนส่ง หากให้ประเทศมีสภาวะการทุจริตแล้ว จะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ จึงจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างทางการบริหารและกฎหมาย ให้สอดคล้อง
กับการปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้การที่ CPIB ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการสืบสวนกรณีเกิดการทุจริตทั้งใน
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสิงคโปร์นั้น ช่วยท าให้เกิดความต่อเนื่องในการสืบสวนกรณีคดีการ
ทุจริตต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทั่วถึง ไม่เอนเอียงต่อกรณีการทุจริตทุกเรื่องที่เกิดขึ้น และลงโทษผู้กระท าความผิด
ตามกฎหมาย โดยไม่ค านึงถึงสถานะ ต าแหน่ง และสังกัดทางพรรคการเมือง ประเทศไทยควรมีการเรียนรู้และ
ปรับน ามาใช้ให้เหมาะสม ภายใต้บริบททางการบริหารและกฎหมายของสังคมไทย  
 
5.3 การเปรียบเทียบการป้องกันการทุจริตระหว่างเกาหลีใต้ เดนมาร์ก และสิงคโปร์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตทั้งสามประเทศเป็นรายประเทศแล้ว จึงได้
น าข้อค้นพบมาท าการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง โดยการประยุกต์องค์ประกอบตามแนวคิด
ของธนาคารโลก (Worldbank, 2000) ได้แก่ 1) นโยบายเศรษฐกิจและการจัดการ (Economic policy and 
management) โดยพิจารณานโยบายทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ทุนนิยม เสรีนิยม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เศรษฐกิจ ระบบภาษ ีเป็นต้น 2) การบริหารและการบริการสาธารณะ (Administrative and public service) 
พิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน จรรยาบรรณ (code of conduct) นโยบาย
ต่อการเมือง กฎหมายการทุจริต กฎหมายหรือประสิทธิภาพระบบการบริการภาครัฐ รวมถึง e-government 
e-service เป็นต้น 3) กฎหมาย – กระบวนการยุติธรรม (Legal-judicial reform) พิจารณาถึงความอิสระของ
กระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต บทลงโทษการ
กระท าผิด กฎหมายการเปิดเผยทรัพย์สินของนักการเมือง เป็นต้น 4) การควบคุมทางการเงิน (Financial 
controls) พิจารณาจากความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและการเปิดเผย
งบประมาณ/เงินบริจาคของพรรคการเมือง  รวมทั้งกฎหมายทางการเงินอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
และ 5) การก ากับดูแลสาธารณะ (Public oversight) ประการสุดท้ายนี้ เป็นการเสริมสร้างการก ากับดูแล
สาธารณะ และกลไกความรับผิดชอบภายนอกอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง บทบาทของรัฐสภา ภาคประชาชน และสื่อมวลชลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
ความมีเสรีภาพของภาคประชาชนและสื่อในการตรวจสอบรัฐ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีประเด็นเพ่ิมเติม 
เพ่ือความชัดเจนซึ่งในสองประเด็นซึ่งได้จาการวิเคราะห์การป้องกันการทุจริตของกรณีศึกษา  ได้แก่  
1) เจตจ านงทางการเมือง (Political will) พิจารณาจากนโยบายทางการเมือง เช่น แนวนโยบายการป้องกัน
การทุจริต การลงนามหรือการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เป็นต้น  
2) หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต พิจารณาจากขอบเขตอ านาจหน้าที่ ความอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ เป็นต้นและ 3) การเปิดเผยข้อมูล (Open data) พิจารณาจากการมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล  
การเข้าถึงข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5- 11 เปรียบเทียบการป้องกันการทุจริตระหว่างเกาหลีใต้ เดนมาร์ก และสิงคโปร์ 

องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
เจตจ านงทางการเมืองและ
ความร่วมมือกับนานาชาติ  

- Corruption perception 
index ของ Transparency 
international เห็นว่ามีช่อง
โหว่ KICAC จึงจัดการประเมิน
เองเรียกว่า Integrity 
 Evaluation IE โดยเริ่มตั้งแต ่
ปี 2005 
- รัฐเป็นอิสระจากผลประโยชน์ 
ส่วนตัว (State autonomy 
from private interest) 

- ลงนามในอนุสัญญาต่อต้าน
การติดสินบน OECD 
- อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต 
- กลุ่มรัฐต่อต้านการทุจริต 
- ลงนามในอนุสัญญานิวยอร์ก
ปี 2501 
- เป็นภาคีของศูนย์ระหว่าง
ประเทศเพ่ือการระงับข้อพิพาท
การลงทุน (ICSID) 

- มีเจตจ านงทางการเมืองใน
การขจัดการทุจริตที่ชัดเจน 
- ประมวลจริยธรรมของ
รัฐมนตรีให้ความส าคัญในเรื่อง 
การรับของก านัลเป็นหลัก
ประมวลจริยธรรมฯ นี้ ไม่ได้มี
บทบังคับรัฐมนตรีทุกคนที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะต้อง
เปิดเผยที่มาของรายได้ 
- CPIB มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
ในการสนับสนุนระหว่าง
ประเทศและการประชุมที่หารือ
เกี่ยวกับการทุจริตเป็นสมาชิก
รุ่นบุกเบิกของ ADB-OECD 
Anti-Corruption Initiative 
- CPIB ได้เข้าร่วม  
International Association 
of Anti-Corruption 

ความเหมือน 
- มีเจตจ านงทางการเมืองที่
ชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติ 
- มีความร่วมมือกับต่าง 
ประเทศและมีความจริงจังที่จะ
เป็นผู้น าด้านการป้องกัน 
การทุจริต 
 
ความต่าง 
เดนมาร์กลงนามในอนุสัญญา
ต่อต้านการติดสินบน OECD 
ส่วนสิงคโปร์ไม่ได้เป็นภาคีของ
อนุสัญญา OECD 
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องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
Authorities (IAACA) 
- MOU ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของ
ภูมิภาคอาเซียน 
- ไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญา  
 OECD 

หน่วยงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยตรง 

- ระยะแรกมีคณะกรรมการ
อิสระต่อต้านการทุจริตแห่ง
เกาหลี (Korea Independent 
Commission Against 
Corruption: KICAC) 
- คณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตและสิทธิพลเมืองแห่ง
เกาหลีใต”้  
(Anti-Corruption and Civil 
Rights Commission of  
Korea: ACRC) 

- ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ 
เป็นการเฉพาะ 

- Corrupt Practices 
Investigation Bureau (CPIB) 
เป็นหน่วยงานเดียวที่
รับผิดชอบในการปราบปราม
การทุจริตในสิงคโปร์ 
- CPIB ตรวจสอบการทุจริต 
ทั้งในภาครัฐและเอกชนและเรา 
สามารถจัดการกับท้ังผู้ให้และ
ผู้รับได ้
- ขอบเขตกว้างขวางซึ่งใช้กับ
บุคคลที่ให้หรือรับสินบนทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน 
- CPIB อยู่ภายใต้ส านัก 

ความเหมือน 
- สิงคโปร์และเกาหลีใต้มี 
 หน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 การป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตเป็นการเฉพาะ 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบของ 
 เกาหลี คือ ACRC ซึ่งมีบทบาท 
 ครอบคลุมในการจัดการ 
 ปัญหาการทุจริต เช่นเดียวกับ  
 CPIB ของสิงคโปร์ ทั้งสอง 
 หน่วยงานมีความเป็นอิสระ 
ในการท างานสูง ศักยภาพ 
 บุคลากรสูง 
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องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
 - ACRC ขาดอ านาจในการ
สืบสวนและขอบเขตอ านาจ 
ที่ไม่ครอบคลุมไปถึงภาคเอกชน 

 นายกรัฐมนตรี (PMO) 
- CPIB มีความเป็นอิสระ 
ในการด าเนินการ 

- ACRC และ CPIB อยู่ภายใต้ 
 ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ความต่าง 
- เดนมาร์กไม่มีหน่วยงานที่ 
 รับผิดชอบ เป็นการเฉพาะแต่ 
 ท างานบูรณาการระหว่าง 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ACRC อ านาจหน้าที่ 
 ครอบคลุมเฉพาะภาครัฐ  
 ส่วน CPIB ครอบคลุมทั้งรัฐ 
 และเอกชน 

นโยบายเศรษฐกิจและ 
การจัดการ (Economic 
policy and management) 

- ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
หรือเสรีนิยมเข้มแข็งและ
ใหญ่โต มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ด ี 
- มีความซับซ้อนของกฎหมาย
ภาษีของเกาหลีและอาจท าให้
เข้าใจผิดในบทบัญญัติ 

- ระบบเศรษฐกิจเปิดแบบเสรี
นิยมและกฎระเบียบส่วนใหญ่
อิงกฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรปเป็นหลัก 
- การบริหารภาษีของเดนมาร์ก
มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า 
- พระราชบัญญัติการประเมิน
ภาษีของเดนมาร์กระบุว่าเงิน

- ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 
(Open Economy) ที่สุด 
แห่งหนึ่งในโลก และได้รับการ
ประเมินจาก Credit Rating 
Agency หลักท้ัง 3 ราย ให้อยู่
ในระดับ Triple A  
- มีความเสี่ยงต่ ามากท่ีจะพบ
การทุจริตในการบริหารภาษี 

ความเหมือน 
- ระบบเศรษฐกิจเปิดแบบเสรี 
 นิยม 
- เดนมาร์กและสิงคโปร์มี 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดจาก 
 นโยบาย/มาตรการด้าน 
 เศรษฐกิจต่ ามาก 

ความต่าง 
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องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
- ยังปรากฎในรายงานเกี่ยวกับ
กลุม่บริษัทที่ควบคุมโดย
ครอบครัวมีอิทธิพลเหนือ
ขอบเขตทางเศรษฐกิจและ
ไดร้ับการลงโทษผ่อนปรน
ส าหรับอาชญากรรมทาง
การเงิน เช่น การหลีกเลี่ยงภาษี
เนื่องจากการเชื่อมต่อกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และท าให้
ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 

สินบนและค่าอ านวยความ
สะดวกที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างชาติและพนักงาน 
ของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐไม่สามารถหัก
ลดหย่อนภาษีได้ 
- กระทรวงการจัดเก็บภาษี
เผยแพร่บันทึกภาษีนิติบุคคล
เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การช าระภาษีนิติบุคคล 
- รัฐบาลพยายามแก้ไขเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการหลบเลี่ยงภาษี
ต่อไป คือ การออกมาตรการที่
เรียกว่า Home Work Tax  
 Scheme 
- ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงเงินสด
ส าหรับการจ่ายเงินให้แก่ธุรกิจ
ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามัน โรงแรม 
ธุรกิจเสื้อผ้าค้าส่ง ซึ่งท าให้

บริษัท ต่าง ๆ รายงานว่าสินบน
ที่เก่ียวข้องกับการจ่ายภาษี
ประจ าปีนั้นหายากมาก 
 (Klaus, 2015) 
 

- เดนมาร์กมีมาตรการที่ชัดเจน 
 ในการป้องกันการทุจริต เช่น  
 การออกมาตรการที่เรียกว่า  
 Home Work Tax Scheme  
 มาตรการหลีกเลี่ยงเงินสด  
 เผยแพร่บันทึกภาษีนิติบุคคล 
 เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การช าระภาษีนิติบุคคล 
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องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
รัฐบาลสามารถทราบรายได้ที่ 
 แน่นอนของธุรกิจเหล่านี้ และ
เก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย 
- การตรวจสอบด้านภาษีท่ี
เข้มข้น 

การบริหารและการบริการ
สาธารณะ (Administrative 
and Public service) 

- มีจรรยาบรรณส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีของรัฐ (Code of 
Conduct 
- มีระบบราชการที่เป็นระบบ
คุณธรรมระบบราชการได้รับ
การปกป้องจากการแทรกแซง
ทางการเมืองในระดับหนึ่ง มี
กฎหมายและข้อบังคับหลาย 
ฉบับส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและการสมรู้ร่วมคิด
ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ 
- พระราชบัญญัติจรรยาบรรณ
การให้บริการสาธารณะ 

- หลักจรรยาบรรณในภาครัฐ 
(Code of Conduct in the 
Public Sector 
- น ากฎพื้นฐาน 7 ข้อ (Seven 
Key Duties) ซึ่งท าหน้าที่
ควบคุมจริยธรรมในระบบ
ราชการ ได้แก่การยึดหลัก  
นิติธรรม (Legality) การปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสัตย์ 
(Truthfulness) การยึดมั่นใน
กรอบวิชาชีพ 
(Professionalism)  
การพัฒนาและการประสาน 
งาน (Development and 

- การบริการสาธารณะของ
สิงคโปร์ก ากับทิศทางโดย
จรรยาบรรณ (code of 
 conduct) 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ ลดขั้นตอนการบริการ 
- แผนปฏิบัติการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (eGAP) เพ่ือ
การบริการที่ดีเยี่ยม 
- e-services โดยการน า
พอร์ทัล (portal) e-Citizen ที่
ประชาชน สามารถเข้าถึง
บริการของรัฐได้จากความ
สะดวกสบายในบ้าน 

ความเหมือน 
- มี Code of Conduct 
- มีกฎหมาย/แนวปฏิบัติ 
 ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- มีการบริการสาธารณะที่มี 
 ประสิทธิภาพ 
- มีการกระจายอ านาจ 
- e-government โดยน า 
 ระบบ electronic/digital  
 มาใช้บริการสาธารณะ เพ่ิม 
 ประสิทธิภาพการบริการและ 
 ลดและป้องกันการทุจริต 
 อย่างได้ผล 
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องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
- พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่รัฐ 
- ระบบราชการในเกาหลีมี
คุณธรรมและมีทักษะสูงในการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้สมัคร
จะต้องผ่านการสอบแข่งขันสูง 
- ข้าราชการชั้นผู้น้อยโบนัส
ประจ าปีถือเป็นส่วนใหญ่ของ
ค่าจ้างท้ังหมดและสามารถสูง
ถึง 500-600 เปอร์เซ็นต์ของ
เงินเดือนต่อเดือน 
 
 
 
 

Cooperation) ความรับผิด 
รับชอบและการจัดการ 
(Responsible and 
 Management) เปิดเผย 
เกี่ยวกับข้อผิดพลาด 
(Openness about Error) 
และเป็นกลางทางการเมือง 
(Party-politically 
neutrality) 
- ต ารวจเดนมาร์กไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการทุจริตและ
ได้รับความไว้วางใจจาก
สาธารณชนในระดับสูง 
- ระบบกฎหมายกฎระเบียบ
และการบัญชีมีความโปร่งใส
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
- การบริหารงานของเดนมาร์ก
ส่วนใหญ่กระจายอ านาจและ
การตีความกฎหมายอาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละเทศบาล

- พอร์ทัล business.gov.sg 
พอร์ทลันี้ให้ข้อมูล และความ
ช่วยเหลือแก่สาธารณชนในการ
วางแผนธุรกิจ และบริษัท
เริ่มต้น 
- Gebiz – พอร์ทัลการจัดซื้อ
จัดจ้างของรัฐบาลบน 
อินเทอร์เน็ต 
- การเริ่มต้นธุรกิจใช้เวลาโดย
เฉลี่ย 2.5 วันและใช้ต้นทุนน้อย
กว่าที่อ่ืนในเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก 
 

- มีการใช้ portal platform  
 ส าหรับการบริการสาธารณะ 
- ให้ความส าคัญกับรายได้ของ 
 ข้าราชการชั้นผู้น้อย 
- ระบบกฎหมายกฎระเบียบ 
 และการบัญชีมีความโปร่งใส 
 และเป็นไปตามมาตรฐาน  
 สากล 
 
ความต่าง 
- เดนมาร์กมีกฎพ้ืนฐานส าหรับ 
 เจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นกลาง 
 ทางการเมือง 
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องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
หรือภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกแห่ง
หนึ่ง 
- นักธุรกจิสามารถเริ่มต้น
บริษัทของตนได้ภายในไม่ก่ี
ชั่วโมงผ่านระบบการ
ลงทะเบียน Plug’n’play 
ที่ใช้งานง่าย 
- ระบบการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและความ 
สามารถในการคาดการณ์เวลา
ของขั้นตอนได้ 
- กระทรวงกิจการระหว่าง
ประเทศ (The Ministry of 
Foreign Affairs) ได้ก าหนด
นโยบาย zero tolerance 
towards corruption เพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่บุคลากรภายใน
กระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กิจการระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ยึดถือในรูปแบบของจรรยา- 
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องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
บรรณในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

กฎหมาย – ระบบตุลาการ 
(Legal-judicial) 

- Whistle blower 
protection and reward 
กล่าวคือ เกาหลีใต้ปรับ 
กฎหมายใหม่ ให้มีการคุ้มครอง
พยานตั้งแต่เข้าแจ้งความจน 
กระทั่งคดีถูกตัดสินและยัง
คุ้มครองจนถึงเวลาที่คู่กรณี 
พ้นโทษ 
- พระราชบัญญัติป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริตและการ  
 จัดตั้งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2557  
- พระราชกฤษฎีกาการบังคับ
ใช้ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
การจัดตั้งคณะกรรมการ

- ประมวลกฎหมายอาญาของ
เดนมาร์ก (เป็นภาษา 
เดนมาร์ก) ห้ามมิให้มีการติด
สินบนแบบเข้มแข็งและแฝง
การซื้ออิทธิพลในการซื้อขาย 
การยักยอกการฉ้อโกง การ
ละเมิดความไว้วางใจและการ
ฟอกเงิน 
- บทลงโทษส าหรับการติด
สินบนตามประมวลกฎหมาย
อาญาอาจรวมถึงค่าปรับและ
จ าคุกสูงสุดหกปี เงินที่ได้จาก
การทุจริตอาจถูกยึดด้วย- 
กฎหมายของเดนมาร์กไม่มี
ความแตกต่างระหว่างสินบน
และการจ่ายเงินเพ่ืออ านวย
ความสะดวก และความ

- พระราชบัญญัติป้องกันการ
ทุจริต (Prevention of 

 Corruption Act ;PC 
- พระราชบัญญัติการทุจริต
การค้ายาเสพติดและ
อาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ 
(การยึดผลประโยชน์) 
(Corruption, Drug 

 Trafficking and Other 
 Serious Crimes, 
 (Confiscation of Benefits) 
Act (CDSA) 
- องค์กรตุลาการอิสระมีการ
ป้องกันจากการแทรกแซงทาง
การเมือง 
- รัฐธรรมนูญยังรับรองความ
เป็นอิสระของตุลาการศาลฎีกา 

ความเหมือน 
- ระบบตุลาการมีความเป็น 
 อิสระสูง โดยเฉพาะเดนมาร์ก 
 และสิงคโปร์ 
- ตุลาการได้รับรับรองจาก 
 กฎหมาย 
- การพิจารณาคดคีวาม 
สามารถตรวจสอบได้โดย
สาธารณะ 
 
ความต่าง 
- สมาชิกคณะรัฐมนตรีของ
ประเทศสิงคโปร์และเดนมาร์ก
ไม่บังคับให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ แต่สิงคโปร์
ก าหนดให้ยื่นข้อมูลทรัพย์สิน
และหนี้สินต่อ ประธานาธิบดี 
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องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและสิทธิมนุษยชน  
พ.ศ. 2557 
- จรรยาบรรณส าหรับ 
เจ้าหน้าที่ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2553  
- พระราชบัญญัติการคุ้มครอง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
ประชาชน พ.ศ. 2557 
- พระราชกฤษฎีกาการบังคับ
ใช้ตามพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ประชาชน พ.ศ. 2557 
- พระราชบัญญัติการชักชวน
และการรับสินบนที่ไม่
เหมาะสม พ.ศ. 2559 
- พระราชกฤษฎีกาการบังคับ
ใช้ตามพระราชบัญญัติการ
ชักชวนและการรับสินบนที่ไม่
เหมาะสม พ.ศ. 2559 

เหมาะสม ของของขวัญและ
การต้อนรับขึ้นอยู่กับเจตนา
และผลประโยชน์ที่ได้รับ 
- การจ่ายเงินเพื่ออ านวยความ
สะดวกนั้น 'ไม่เหมาะสม' และ
ถือเป็นการติดสินบนทางอาญา 
- เดนมาร์กไม่มีกฎหมายเฉพาะ
เพ่ือคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
- การเปิดเผยทรัพย์สินส าหรับ
สมาชิกรัฐสภา การเปิดเผย
ทรัพย์สินเป็นไปโดยสมัครใจ 
- เดนมาร์กมีกฎระเบียบ
การเงินการเมืองที่หละหลวม
ที่สุดในยุโรป 
- ตุลาการเป็นอิสระจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล
ได้รับการยกย่องอย่างดีเยี่ยม
และถือว่ามีความเป็นอิสระและ
ยุติธรรม 

- มีความโปร่งใสในกระบวน 
การยุติธรรมเนื่องจาก
กระบวนการทางศาลทั้งหมด
เปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
- การตัดสินใจได้รับการจัดท า
เป็นเอกสารและอยู่ภายใต้การ
ตรวจสอบของสาธารณชน ทั้งผู้
ฟ้องคดีและฝ่ายจ าเลยสามารถ
อุทธรณ์ค าตัดสินของศาลได้ 
- มีระบบการบังคับใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
- มีการตัดสินที่มีประสิทธิผล
เนื่ององค์กรตุลาการอิสระจาก
การเมือง 
- สมาชิกคณะรัฐมนตรีของ
ประเทศสิงคโปร์ไม่จ าเป็นต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งข้อมูล 
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน 
เพียงแต่ก าหนดให้ยื่นข้อมูล

ผ่านทางนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
ส่วนเดนมาร์กให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจ ในสาธารณรัฐ
เกาหลีไต้ได้ก าหนดให้ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ
ต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อนวันเริ่มต้น 
รณรงค์การเลือกตั้ง 2 วัน 
เดนมาร์กไม่มีระบบคุ้มกันผู้แจ้ง
เบาะแส ซึ่งต่างจากเกาหลีใต้
ละสิงคโปร์ 
- เดนมาร์กไม่มีกฎหมาย
เฉพาะที่ควบคุมความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต่างจาก
เกาหลีใต้และสิงคโปร์ 
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องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
- พระราชบัญญัติการอุทธรณ์
การบริหาร พ.ศ. 2560 
- พระราชกฤษฎีกาการบังคับ
ใช้ตามพระราชบัญญัติการ
อุทธรณ์การบริหาร พ.ศ. 2560 
- มีความโดดเด่นในมาตรการ 
ที่จัดการต่อการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์กฎหมายว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริตและ
กฎหมายว่าด้วยจริยธรรม 
ของการบริการสาธารณะ  
(The Public Service Ethics 
Act) 
- สาธารณรัฐเกาหลีได้
ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาแห่งชาติต้องส่งใบ
สมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีอากร
ภายใน ระยะเวลา 5 ปี (Tax 
reports) ต่อคณะกรรมการ 

- ผู้พิพากษาแสดงความมั่นใจ
ว่าการแต่งตั้งและการเลื่อน
ต าแหน่งในศาลยุติธรรมเป็นไป
ตามคุณธรรม 
- ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุม
ความขดัแย้งแห่งผลประโยชน์ 

ทรัพย์สินและหนี้สินต่อ
ประธานาธิบดีผ่านทางนายก 
รัฐมนตรีเท่านั้น 
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องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
การเลือกตั้งก่อนวันเริ่มต้น
รณรงค์การเลือกตั้ง 2 วัน  

การควบคุมทางการเงิน 
(Financial controls) 

- กระบวนการจัดท า 
งบประมาณสาธารณะ 
โดยทั่วไปมีความโปร่งใส 
- กฎระเบียบส าหรับโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความ
เข้มแข็งมากข้ึนและขณะนี้มี
การประกาศการประกวดราคา
บนเว็บไซต์ 
- รัฐบาลเกาหลีได้เปิดตัว  
 Government e-
Procurement System 
(GePS) ส าหรับการจัดซื้อ 
จัดจ้างสาธารณะซึ่งท าให้ 
กระบวนการทั้งหมดเป็นแบบ
ดิจิทัลตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการ
ช าระเงินส าหรับองค์กร
สาธารณะทั้งหมด 
 

- ส านักงานผู้แทนการค้าและ
บรรษัทเดนมาร์ก (The 
Danish Commerce and 
Companies Agency: DCCA) 
ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงศรษฐกิจ 
และกิจการธุรกิจ (Ministry of 
Economic and 
Business Affairs) มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบในการวาง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจ 
สอบ 
- มีการด าเนินการตามกฎหมาย
วิชาชีพด้านการตรวจสอบบัญชี 
(Act on State Authorized 
and Registered Public 
Accountants) เพ่ือให้มีกลไก
การตรวจสอบที่เป็นมืออาชีพ 
- มีส านักงานตรวจสอบ

- กระบวนการจัดท า
งบประมาณสาธารณะ
โดยทั่วไปมีความโปร่งใส  
 

ความเหมือน 
- กระบวนการจัดท า
งบประมาณสาธารณะ
โดยทั่วไปมีความโปร่งใส 
- มีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มี
ประสิทธิภาพ และมีกฎหมาย
เป็นการเฉพาะ 
- มีการน าระบบ electronic 
มาใช้ 
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แห่งชาติ (Rigsrevisionen) 
เป็นสถาบันอิสระภายใต้อ านาจ
ของรัฐสภา 
- ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ส่วนกลางต้องใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรและ
ใช้สิทธิการพิจารณาทางการเงิน
ในการจัดการรายจ่ายและ
รายได้ 
- ใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
ตนตามล าดับความส าคัญ
ทางการเมืองและวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 
- หน่วยงานของรัฐและสถาบัน
ต้องใช้ทรัพยากรทางการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น 
- การควบคุมทางการเงินใน
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ท้องถิ่นนั้น ในเขตเทศบาล
โดยทั่วไปแล้วกฎระเบียบ
เกี่ยวกับงบประมาณและบัญชี
ของเทศบาลจะมีกฎที่ควบคุม
การจัดการทางการเงินรวมถึง
ข้อก าหนดเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางการเงิน การท าบัญชี
เอกสารประกอบและอ่ืน ๆ 
- การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ
บัญชีของหน่วยงานรัฐและ
สถาบันทั้งหมด 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 
- พระราชบัญญัติการประกวด
ราคา 
- ควบคุมการจัดหาเงินทุนใน
ระดับประเทศในบัญชีพรรค
การเมือง ผ่านพระราชบัญญัติ
การจัดหาเงินทุนบัญชีพรรค
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การเมือง (Accounts of 
Political Parties Act: APPA) 
และพระราชบัญญัติการระดม
ทุนสาธารณะ (Public 
Funding Act: PFA) 
- พรรคการเมืองมีหน้าที่ต้อง
รายงานเงินบริจาคที่สูงกว่า 
2,700 € ต่อรัฐสภาอีกครั้ง 
และรัฐสภาจะจัดท าบันทึก
บัญชีของพรรคเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

การก ากับดูแลสาธารณะ 
(Public oversight) 

- กลุ่มความร่วมมือเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริตเกาหลี” 
(The Korean Pact  
on Anti-Corruption and  
Transparency: K-PACT) 
- มีการน าวิธีการและเป้าหมาย
ของ ความส าเร็จแบบการ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน (Public-Private 

- รัฐสภาเดนมาร์กยังได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่
ดีในการปรับปรุงความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายของรัฐมนตรีผ่าน
โครงการที่เรียกว่า 
“Openness scheme” 
- สมาชิกรัฐสภาของเดนมาร์ก
ไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายใน
การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน 

- รัฐสภามีควบคุมการคลังโดย
จะเป็นผู้ตัดสินและก าหนดเรื่อง 
งบประมาณประจ าปีของ
รัฐบาล เมื่อฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เสนอค า
แถลงประกอบงบประมาณ 
รัฐสภาจะท าการเลื่อนประชุม 
ออกไปราว 7 วัน เพ่ือ
ตรวจสอบงบประมาณท่ี

ความเหมือน 
- รัฐสภามีการตรวจสอบระบบ
งบประมาณอย่างเข้มข้น 
- รัฐธรรมนูญให้เสรีภาพ 
ในการพูดและเสรีภาพ 
ในการแสดงออก 
- ภาคประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงาน 
ของรัฐได้ 
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Partnership: PPP) 
- ระบบค าขอตรวจสอบ
พลเมืองในเกาหลีใต้อนุญาตให้
ประชาชนร้องขอการตรวจ 
สอบพิเศษจากส านักงาน
ตรวจสอบแห่งชาติในโครงการ
ของรัฐบาลที่สงสัยว่ามีการ
ทุจริตหรือไร้ประสิทธิภาพ
เกาหลี เป็นประเทศชั้นน าใน
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบออนไลน์อนุญาตให้
ติดตามแอปพลิเคชัน
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-application) 
- เครือข่ายพลเมืองเพ่ือความ
ยุติธรรม ทางเศรษฐกิจและ
เครือข่ายประชาชนสมานฉันท์
เพ่ือประชาธิปไตยแบบมี 
ส่วนร่วมสื่อในเกาหลีใต้มี
บทบาทในการรายงาน 

เพ่ือตรวจสอบความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์สาธารณะ 
- สนับสนุนให้มีการประกาศ
ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าของขวัญ 
ของก านัลที่ได้รับ และข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องนอกจากนี้
ด้วยความสมัครใจ 
- กระทรวงภาษีของเดนมาร์ก
ได้จัดท าแคมเปญที่ชื่อว่า “Fair 
Play” ในการรายงานรายรับ
และรายจ่ายจริงในทุกภาคส่วน 
- รัฐธรรมนูญของเดนมาร์กได้
ให้การรับรองเสรีภาพในการ
แสดงออก ซึ่งได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางในทางปฏิบัติ 
- สื่อมวลชนมักจะเป็นผู้ท า
หน้าที่สะท้อนถึงความคิดเห็น
ทางการเมืองที่หลากหลายและ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยมี
บทบาทส าคัญในการเปิดโปง

รัฐมนตรีเสนอมาแล้วจึงน ากลับ
เข้าท่ีประชุมอีกครั้ง พร้อมเปิด
อภิปรายวาระประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายส าหรับใช้ท างาน
ต่อไป  
- ภาคประชาสังคมในสิงคโปร์
ค่อนข้างอ่อนแอ แต่ค่อย ๆ 
ขยายตัวโดยเฉพาะในกลุ่มท่ี
เน้นสวัสดิการ  
- รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ให้
เสรีภาพในการพูดและเสรีภาพ
ในการแสดงออก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการวิพากษ์ 
วิจารณ์รัฐบาลหรือการขัดขวาง
ความสามัคคีในสังคม เสรีภาพ
ในการรวมกลุ่มถูกจ ากัด  
- พระราชบัญญัติสังคมซึ่ง
ก าหนดให้องค์กรส่วนใหญ่ที่มี
มากกว่า 10 คน ต้อง
ลงทะเบียนกับรัฐบาลและ

- พัฒนาระบบ 
electronic/digital เพ่ือให้ 
ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ 
 
ความต่าง 
- สมาชิกรัฐสภาของเดนมาร์ก
และสิงคโปร์ไม่บังคับให้เปิดเผย
ข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน 
- เดนมาร์กและเกาหลีใต้สื่อมี
อิสระภาพสูง ต่างจากสิงคโปร์ 
ที่อาจกล่าวได้ว่าไม่มีอิสรภาพ
ต่อการวิพากษ์วิจารณ์รัฐ 
- ภาคประชาสังคมของเกาหลี 
มีความเข้มแข็งสูง มีอิทธฺพล 
ต่อการด าเนินนโยบายต่าง ๆ 
ของรัฐบาล แต่ของสิงคโปร์และ
เดนมาร์กบทบาทไม่ชัดเจน 
- เดนมาร์กไม่มีกฎหมาย
ควบคุมก ากับองค์กร 
ภาคประชาสังคม (Civil 
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การสืบสวนของภาครัฐ 
ในประเด็นปัญหาเรื่องการ
ทุจริตและอ่ืน ๆ 
- สื่อน าเสนอรายงานการ
สืบสวนในเรื่องการใช้
งบประมาณของภาครัฐ  
การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และข้าราชการระดับสูง 
- สื่อเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับ
เสรีภาพ 
- ACRC ให้ความร่วมมือกับทั้ง
สื่อของรัฐและเอกชนในการ
เผยแพร่รายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งรายการทีวีงาน 
เขียนและรายการทอคล์โชว์ 
- NGOs และกลุ่มภาคประชา
สังคมดูเหมือนจะท างานไป
ด้วยกันซึ่งกลุ่มประชาสังคมมี

เรื่องอ้ือฉาวเกี่ยวกับกรณีท่ี
สงสัยว่ามีการฉ้อโกง 
- สื่อมวลชนเดนมาร์กอยู่ใน
กลุ่มท่ีอิสระที่สุดในโลกเป็น
อันดับ 3 ในปี 2020 จาก 
World Press Freedom 
Index ท าให้การด าเนินการ
ของสื่อสามารถเปิดเผยการ
กระท าผิด หรือแนวโน้มการ 
ทุจริต คอร์รัปชันที่เกิดในการ
บริหารงานของรัฐบาลได้ 
- การพัฒนานโยบายของ
รัฐบาลผ่านทางโทรทัศน ์วิทยุ
หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ข่าว และ
โซเชียลมีเดีย 
- มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญปี 
1849 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ปวงชน
ทุกคนมีเสรีภาพในการเผยแพร่
ความคิดของตนทั้งในรูปแบบ
การพิมพ์ การเขียนและการ 

รัฐบาลมีดุลพินิจอย่างเต็มที่ใน
การจดทะเบียนหรือยุบกลุ่ม
ดังกล่าว  
- หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสถานี
วิทยุและช่องโทรทัศน์เกือบ
ทั้งหมดเป็นของบริษัท ที่
เชื่อมโยงกับรัฐบาล แม้ว่าจะมี
การเผยแพร่เนื้อหาที่
วิพากษ์วิจารณ์ แต่สื่อส่วนใหญ่
ก็ใช้การเซ็นเซอร์ตัวเอง 
สื่อมวลชนสิงคโปร์ถือว่า 
“ไม่อิสระ”  
 

Society Organization: CSO) 
แต่รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ให้
เสรีภาพในการพูดและเสรีภาพ 
ในการแสดงออกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือการ 
ขัดขวางความสามัคคีในสังคม 
เสรีภาพในการวมกลุ่มถูกจ ากัด 
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บทบาทส าคัญในเกาหลีและ
ได้รับความเคารพอย่างสูง 
- องค์กรพัฒนาเอกชนบางแห่ง 
เช่น Citizens’Coalition for 
Economic Justice (CCEJ) 
และ People’s Solidarity for 
Participatory Democracy 
(PSPD) มีอิทธิพลอย่างมากใน
การสร้างความคิดเห็นของ
สาธารณชน CCEJ 

พูด ซึ่งการกระท าดังกล่าวต้อง
รับผิดชอบภายใต้ศาล จะไม่มี
การน าการเซ็นเซอร์และ
มาตรการป้องกันอ่ืน ๆ  
มาใช้” 
- ไม่มีกฎหมายควบคุมก ากับ
องค์กรภาคประชาสังคม (Civil 
Society Organization: CSO) 
- ความเป็นอิสระขององค์กร
ภาคประชาสังคมได้รับการ
รับรองตามกฎหมาย 
- CSO สามารถด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเสรีโดยได้รับ
การรับรองผ่านกฎหมายและยัง
ไม่เคยเกดิกรณีการแทรกแซง
ทางการเมืองในภาคประชา 
สังคม 
- จดหมายต่าง ๆ ของรัฐบาล 
และภาคเอกชนจะถูกส่งผ่าน 
Digital Post หรือ E-mail 
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8
3
 

องค์ประกอบ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ความเหมือน/ความต่าง 
เท่านั้น 
- สาธารณะส่วนใหญ่ใช้แอป
พลิเคชันออนไลน์โดยใช้ easy 
ID 

การเปิดเผยข้อมูล - มาตรการเด่นชัดที่สุดของ 
ACRC คือ การใช้นโยบาย 
Open Data 
- ACRC ได้ตั้งศูนย์ข้อมูล 
พลเรือนต้านการทุจริต (Civil 
information center for 
anti-corruption) เพ่ือให้
ข้อมูลแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2005 ปัจจุบัน
มี 23 ศูนย์ 

- ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ของ
รัฐบาลสามารถเข้าถึงได้อย่าง
อิสระผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ
งานที่เผยแพร่มักจะเข้าถึงได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 ความเหมือน 
ให้ความส าคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูล สร้าง plat form 
ส าหรับการเปิดเผยข้อมูล 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้สะดวก 
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จากการศึกษาเปรียบการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตทั้งสามประเทศพบว่า จุดร่วมส าคัญ
หลายประการ โดยโมเดลของการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตเกิดจากปัจจัยหรือฟังก์ชันของ 9 ปัจจัย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผู้น าทางการเมืองที่มีจิตส านึก มีความมุ่งมั่นตั้งใจทางการเมือง  (Political Will) ไม่กระท าการ 
การทุจริตเสียเอง ผู้น าสนับสนุนให้หน่วยงานปราบปรามการทุจริตท างานเต็มที่ ไม่ปกป้อง  ญาติพ่ีน้อง  
หรือพรรคพวก ในขณะเดียวกันยังใช้นโยบายด้านอ่ืนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต เช่น การศึกษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อันท าให้ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น นโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจต้องกระจายรายได้ การศึกษา การมีงานท าอย่างทั่วถึงเป็นธรรม มีระบบ ประกันสังคม  
และสวัสดิการสังคมที่ดี และสร้างค่านิยมยกย่องและยอมรับคนดีมากกว่าคนรวย  มีการปลูกจิตส านึกและ
ค่านิยมใหม่ให้กับประชาชน  

2) การปฏิรูประบบราชการ (Bureaucratic Reform) มีการด าเนินการและป้องกันการปราบปราม
การทุจริตที่ครอบคลุมกว้างขวางอย่างบูรณาการกับหน่วยอ่ืนเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็นเพียงโครงการย่อย ๆ  
แบบต่างคนต่างท า เช่น การแก้ไข หรือออกกฎหมาย ตั้งหน่วยงาน และตั้งคณะกรรมการ ฯลฯ ซึ่งเป็นการท า
อย่างจ ากัด และมีช่องโหว่ การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ ต้องแก้ทั้งระบบโครงสร้าง ต้องปฏิรูประบบกฎหมาย 
ระบบราชการ ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การสอบสวนจับกุมแล้วส่งฟ้องศาลลงโทษ เจ้าหน้าที่ท่ีถูก
เปิดโปงบางคนเท่านั้น แต่ต้องสืบสวนจับกุมไปให้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น
อีก  

3) หน่วยงานที่มีการด าเนินการและป้องกันการปราบปรามการทุจริตที่เป็นอิสระ มีความสามารถ  
และคุณธรรมสูง (independent organization role) ไม่กระท าการทุจริตเสียเอง ยกเว้นเดนมาร์กท่ีอาศัยการ
ท างานบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการคัดเลือกคนท างานบนฐานของความรู้ความสามารถ  
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการสูง มีการฝึกฝนอบรมบุคลากรเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบ
ภายในที่ดีเพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสการทุจริต ถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใด  ในหน่วยงานนี้ 
มีการทุจริตขึ้นมา จะต้องถูกลงโทษสูงกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืน ๆ มีการตรวจสอบที่ดีเพ่ือป้องกัน  
มีการสนับสนุนด้านงบประมาณมากพอ มีความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ และมีอ านาจหน้าที่  จะสอบสวน
ตรวจสอบขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ที่ CPIB มีอ านาจครอบคลุม
ถึงท้ังภาครัฐและเอกชน ได้  

4) มีการออกกฎหมายบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) และมีมาตรการปราบปรามการทุจริต
อย่างจริงจังเข้มงวด ลดโอกาสด้วยการปฏิรูประบบการท างานของหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่มีโอกาสการทุจริตได้
มากด้วยการแก้กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้ง่ายชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความก ากวมที่ต้อง
ตีความ ลดการใช้อ านาจเจ้าหน้าที่  โดยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนรู้กฎหมาย  
และรู้กฎระเบียบต่าง ๆ  
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5) ฝ่ายตุลาการมีความอิสระ (independence of the judiciary) มีกฎหมายรับรองความเป็นอิสระ 
ท าให้การพิจารณาคดีความเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม เพราะปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 
ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการทุจริตได้ 

6) มีการพัฒนาการบริการสาธารณะ (public service improvement) เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ต่อประชาชน ท าให้ลดการติดสินบนเพ่ือการอ านวยความสะดวก ในการติดต่อขอรับบริการ หรือการ 
ด าเนินการทางธุรกิจ มีการพัฒนาให้เป็น e-government หรือ digital-government โดยการใช้ portal 
platform และการรวบข้อมูลสารสนเทศทุกอย่างเข้าด้วยกัน ท าให้การด าเนินงานของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลได้มากข้ึน อีกท้ังประชาชนยังสามารถติดตามร่องรอยความก้าวหน้า ของกระบวนการหรือขั้นตอน
ทางราชการต่าง ๆ ได้ ประชาชนสามารถออนไลน์เข้าไปตรวจสอบบัญชีและกระบวนการต่าง ๆ และตรวจสอบ
ความผิดปกติ พฤติกรรมการทุจริตและฉ้อโกงของผู้ปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นได้  
 7) การตรวจสอบโดยระบบรัฐสภา (parliament role) รัฐสภามีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น 
 โดยเฉพาะการตรวจสอบระบบเงิบประมาณ หรือระบบการเงินการคลัง มีกลไก หรือกฎหมายที่แสดงให้เห็น 
ถึงการตรวจสอบที่รัดกุม รัฐสภาจะให้ความส าคัญการพิจารณางบประมาณของรัฐบาล  
 8) สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน (public role) ซึ่งประเด็นนี้เห็นได้ชัดเจนจากประเทศ
เกาหลี ในขณะที่ประเทศเดนมาร์กไม่ชัดเจนในบทบาทของภาคประชาชน แต่คุณภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพของประชาชนในระดับปัจเจกบุคคล  ท าให้ป้องกันการทุจริต 
อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีการจ ากัดเสรีภาพของประภาคประชาชน และสื่อในระดับ
หนึ่ง แต่ปัญหานี้ถูกแก้ด้วยหน่วยงานรับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เข้มแข็งอย่าง CPIB  
แทน ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนเดนมาร์กอยู่ในกลุ่มที่อิสระที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 ในปี 2020 สะท้อนให้เห็น
ว่ากลไกของสื่อเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 9) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (open data) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การทุจริตที่ทุกประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท าให้มีกฎหมาย สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเดนมาร์กที่ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกในทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 ซึ่งจะเห็นว่าปัจจัยที่พบมีทั้งการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐ และเป็น
ปัจจัยเฝ้าระวังและป้องกันในระดับนโยบาย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจุดเด่นของแต่ละประเทศ เพ่ือ ให้เป็น 
ตัวแบบหรือโมเดลเพื่อน ามาปรับใช้ส าหรับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายของไทยนั้น พอสรุปได้ดังนี้ 
 ประเทศเกาหลี จุดเด่น คือ เจตจ านงทางการเมืองของนักการเมือง กระบวนการเฝ้าระวังและป้องกัน
โดยภาคประชาสังคม และการเปิดเผยข้อมูล 
 ประเทศเดนมาร์ก จุดเด่น คุณภาพนักการเมืองและเจตจ านงทางการเมือง และกลไกด้านระบบ
รัฐสภา 
 ประเทศสิงคโปร์ จุดเด่น คุณภาพและเจตจ านงทางการเมืองของนักการเมือง ความเข้มแข็ง 
และความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของหน่วยงานด้านป้องกันการทุจริต และการบังคับใช้กฎหมาย 
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 หากพิจารณาจุดเด่นของประเทศแล้ว การน ามาปรับใช้ในประเทศไทยเพ่ือป้องกันการทุจริต 
เชิงนโยบาย การออกแบบจึงควรมีความสอดคล้องกับกระบวนการนโยบาย คือ ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย
จนถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ก่อนการเลือกตั้งและระหว่างการเลือกตั้ง : มีความเกี่ยวข้องกับการก่อตัวนโยบาย และการเสนอ
นโยบายต่อสาธารณะ จึงเริ่มต้นตั้งแต่การเฝ้าระวังและป้องกันนักการเมืองที่เลว เข้าไปในระบบรัฐสภาและมี
อ านาจในการบริหารประเทศ เช่น นักการเมืองที่มีการซื้อเสียง การก าหนดนโยบายที่เป็นประชานิยมขาดการ 
มีส่วนร่วม และขาดความรับผิดชอบต่อการเงินการคลัง เพราะนโยบายประชานิยมมีโอกาสเพ่ิมความ
เปราะบางของเศรษฐกิจ (หนี้สาธารณะ) เนื่องจากรัฐบาลต้องท าการกู้เงินมหาศาล เพ่ือด าเนินงานตามนโยบาย
ที่ได้หาเสียงไว้หากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตช้า หรือเกิดสะดุดชลอตัว  เงินทุน
ไหลเวียน และระดับของหนี้สาธารณะอาจเพ่ิมสูงขึ้นจนเกิดวิกฤติ ได้ นอกจากนี้นโยบายประชานิยมพบกลุ่ม 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ จากนโยบายอยู่ในวงจ ากัด โดยนโยบายประชานิยมมักได้รับการสนับสนุนทางการเมือง  
จากประชาชน แต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมักตกอยู่กับชนชั้นน าทางธุรกิจ และชนชั้นน าทางการเมือง   
หลายนโยบายท าให้เกิดผลตอบแทนส่วนเกิน (economic rent-seeking) ซึ่งเกิดมาจากการแทรกแซงระบบ
ตลาดของรัฐ ท าให้เกิดผลตอบแทนส่วนเกินกับกลุ่มผลประโยชน์ในวงจ ากัด และไม่ได้ช่วยคนจนอย่างที่ได้
โฆษณาหาเสียงนโยบายนั้น ๆ นอกจากนี้ การเร่งรัดรีบปฎิบัติของบางนโยบายอาจก่อให้เกิดผลลบต่อกลุ่ม
บุคคลอ่ืนในสังคม นอกจากนี้ยังเปิดช่องโหว่ให้น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากการน านโยบายไปปฎิบัติ
ด้วยงบประมาณมหาศาล รวมถึงวัฒนธรรมทุจริตคอร์รัปชันที่หยั่งรากลึกในสังคมไทย ย่อมเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มผลประโยชน์กระท าการทุจริตคอรัปชั่นได้ง่ายขึ้น  นโยบายประชานิยมเป็นพ้ืนฐาน
ก่อให้เกิดความหวังเทียมในหมู่คนจน และนโยบายที่ไร้ความผิดชอบอาจสร้างนิสัยรอรัฐอุปถัมภ์มากจนเกินไป 
กระบวนการขั้นนตอนนี้ มีความเกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม สื่อมวลชน หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อย่างคณะกรรมการเลือกตั้ง และหน่วยงานป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
อย่างเช่น ป.ป.ช. และเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล 

2) หลังเลือกตั้ง : มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติในขั้นตอน
การตัดสินนโยบายมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่ง กับระบบรัฐสภาจะต้องที่มีความเข้มแข็ง มีกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารการเงินการคลังและการก าหนดนโยบายสาธารณะ ที่เสนอต่อรัฐสภาของนายกรัฐมนตรี  
และคณะรัฐมนตรีให้มีความโปร่งใส ไม่เกิดความขัดกันของผลประโยชน์ของตน พวกพ้องกับประโยชน์ส่วนร่วม 
โดยระบบรัฐสภา มีกลไกที่ท าให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงสุจริต สร้างมาตรฐานขั้นสูงส าหรับด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของนักการเมืองและระบบการเมือง ทั้งด้วยบรรทัดฐานทางการเมืองที่ไม่ใช่ตัวบทกฎหมาย
และกลไกที่ ใช้กฎหมาย ขั้นตอนนี้มีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของรัฐสภาและหน่วยงานสนับสนุน  
อย่างส านักงานเลขาธิการส านักงานสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องวิเคราะห์นโยบาย การบริหารการเงินการคลัง 
เพ่ือใช้ตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลที่เสนอต่อรัฐสภา การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโนยบายต่าง ๆ 
โดยเฉพาะแหล่งที่มาของงบประมาณ การบริหารงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีเกี่ยวข้องของภาคประชาสังคม  
และสื่อมวลชนที่คอยตรวจสอบและเฝ้าระวัง วิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของนโยบาย และน าไป
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เปิดเผยต่อสาธารณะ และหน่วยงานป้องกันและการปราบปรามการทุจริต อย่างเช่น ป.ป.ช. ที่เป็นหน่วยงาน
อิสระ และควรเป็นหน่วยงานอิสระอย่างแท้จริง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว 
ถูกต้องแม่นย าและน่าเชื่อถือ ต่อการด าเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต  และหากพิจารณา 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีกลไกปราบปรามการทุจริตในหลายระดับตั้งแต่ 
การเข้าสู่อ านาจทางการเมือง และกระบวนการตรวจสอบ และการลงโทษเมื่อเข้าสู่อ านาจ ซึ่งอ านาจตรวจสอบ 
และก าหนดขั้นตอนการลงโทษเหล่านี้ เป็นอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระเป็นหลัก  
โดยมีหนึ่งในเครื่องมือที่ส าคัญ คือ “มาตรฐานทางจริยธรรม”  

 
5.4 แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากมุมมองของผ ้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
ของรัฐบาล ประกอบด้วย นักวิชาการ สื่อสารมวลชน นักเคลื่อนไหวทางสังคม องค์กรภาคประชาชน  
และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม หรือด าเนินงานตามนโยบายหรือมาตรการของรัฐบาล 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต รวมจ านวนทั้งสิ้น 13 ราย ผลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะร่วมกันดังต่อไปนี้ 
 5.4.1 แนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต 

ในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิสามารถสรุปแนวทางการเฝ้าระวังได้ 2 แนวทาง ได้แก่ 
5.4.1.1 การเปิดเผยข้อมูล 

  การเปิดเผยข้อมูล เป็นแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต  ที่ถูกเสนอแนะอย่างมีฉันทามติ 
มากที่สุดของผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ โดยมองว่ามาตรการที่ดีที่สุดส าหรับป้องกันการทุจริตรวมถึง 
การปราบปรามการทุจริตในภายหลัง คือ “การเปิดโปง” หรีออีกนัยหนึ่งคือ “การเปิดเผยข้อมูล” ทั้งนี้การ
เปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  แม้จะมีมาอย่างยาวนาน 
กว่า 20 ปี แต่กลับไม่ส่งผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากยังไม่มีความพยายามอย่างจริงจังแม้จะอ้างว่า
เปิดเผย แต่แท้จริงแล้วประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถเข้าถึงได้ 
  ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คือ การเปิดเผยข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยต้องสามารถ
เข้าถึงง่าย (access) และสามารถเปิดเผยได้ตลอดเวลา (Real Time) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า ความจริง
แล้วกฎหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ในมาตรา 36 หากมีการตั้งไต่สวน
แล้วควรมีการเปิดเผยได้ แต่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแทบไม่ได้เปิดเผย ทั้งที่การเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นเรื่อง
ส าคัญ และเป็นกลไกส าคัญของการเฝ้าระวัง 

การเปิดเผยข้อมูลเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเข้าถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่เปิดเผยไม่ควรตั้ งกติกาหรือ
คาดหวังว่าจะมีประชาชนผู้ใดเข้าไปดูหรือไม่ เนื่องจากเป็นสิทธิของประชาชน และหากพบว่ามีข้อมูลการทุจริต
จะมีการกระจายข่าวสารที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้เท่าเทียมกันทั้งหมด  
  การตรวจสอบได้ควรเริ่มตั้งแต่ชุมชน ส่วนราชการทุกแห่งควรให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล แต่ปัจจุบัน
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ เพราะไม่มีข้อมูลใดให้เข้าถึง จึงไม่ทราบว่าต้องตัดสินใจด าเนินการอย่างไร ดังนั้น



288 

 

 

ต้องท าอย่างไรที่จะเป็นการให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจแก่ประชาชนให้มากที่สุด มองว่าปัจจุบันหน่วยงาน  
ที่ก ากับดูแลท าหน้าที่บิดเบี้ยว ซึ่งท าให้กลไกการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจึงบิดเบี้ยวไปด้วย 

5.4.1.2 บทบาทของภาคประชาสังคม 
  ในที่นี้ ควรมีการตั้งค าถามถึงต้นตอของความขัดแย้งต่างๆ ทางการเมืองว่ามีสาเหตุจากอะไร 
ข้อสังเกตของผู้ให้ข้อมูล คือ นักการเมืองมักชอบความขัดแย้ง เพราะทุกครั้งที่มีประเด็นขัดแย้งในสังคม จะต้อง
มีโครงการต่างๆ เพ่ือบรรเทาความขัดแย้ง และสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น โดยมักเป็นโครงการขนาดใหญ่  
ที่มีโอกาสในการกระท าการทุจริต ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลจึงเห็นว่าต้องเปิดเผย หรือ “แฉ” ว่าปัญหาของความ
ขัดแย้งคืออะไร และเผยความจริงให้ภาคประชาสังคมเข้ามาช่วยตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรง
อ านาจรัฐ ทั้งนี้ พลังตรวจสอบจากภาคประชาสังคมจะเป็นตัวส าคัญที่ลดความเสี่ยงในการทุจริตได้ โดยต้องมี
ตัวแทนของประชาชนในทุกกลไกที่สร้างขึ้น โดยผู้เข้าร่วมควรเป็นภาคประชาชนที่เข้าใจเรื่องราวของการเมือง
และการทุจริต และสามารถน าเสนอต่อสาธารณะได ้ 
 5.4.2 แนวทางการป้องกันการทุจริต 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นต่อแนวทางการป้องกันการทุจริตสามารถสรุปแนวทางการป้องกัน 
การทุจริตได้ 6 แนวทาง ดังนี้ 

5.4.2.1 การเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สิน 
ในข้อที่ผ่านมาเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนิ นงานตามนโยบาย มาตรการ  

หรือโครงการของรัฐบาล แต่การเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินเป็นการเปิดเผยเกี่ยวกับตัวนักการเมืองหรือ
ข้าราชการระดับสูง การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะถือเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชนทั่วไป 
รวมถึงสื่อมวลชนช่วยในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญของทางราชการ รวมถึงผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  

5.4.2.2 รัฐสภาต้องเข้มแข็ง 
  การทุจริตเชิงนโยบายนั้น จุดเริ่มต้นตั้งแต่การก าหนดนโยบายของรัฐบาล แต่นโยบายนั้นจะถูกน าไป
ปฏิบัติ (Policy Implementation) หรือไม่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นล าดับแรก การท า
หน้าที่ในการตีแผ่ให้เห็นความไม่ชอบมาพากลของนโยบายจึงเป็นหน้าที่ของรัฐสภาโดยตรง เพราะฉะนั้น  
การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายในชั้นต้นจึงเริ่มตั้งแต่รัฐสภาต้องเข้มแข็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท าหน้าที่
ฝ่ายค้านต้องตีแผ่ให้ได้ ว่านโยบายที่รัฐบาลก าลังก าหนดเพ่ือปฏิบัติ น่าจะส่อประโยชน์ไปในทางทุจริต  
ซึ่งการท าหน้าที่ของรัฐสภาจะท าให้เกิดการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

5.4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
  ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าปัญหาการทุจริตในปัจจุบันนี้ คือ การละเว้น  หรือเลี่ยงการด าเนินคดีแก่พวกพ้อง  
แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอก หรือเป็นขั้วขัดแย้งกันมักจะมีการเร่งด าเนินคดี หรือกล่าวหาเกินความเป็นจริง   
ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงไม่เชื่อมั่นในกลไกระบบยุติธรรม ผู้ให้ข้อมูลเสนอว่า ระบบยุติธรรมต้องแสดงให้เห็นว่า
มีความเป็นธรรมคนที่กระท าความผิดก็ควรได้รับการจัดการ ไม่ใช่เป็นเครือข่ายของรัฐบาลแล้วไม่มีความผิด 
แต่ถ้าเป็นเครือข่ายของผู้ต่อสู้ทางการเมืองมักจะด าเนินคดีอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความผิด ให้ได้ นอกจากนี้
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ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านยังได้ขาดความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ ปปช. โดยไม่เชื่อว่า ปชช. มีความสามารถจัดการ
ทุจริตเชิงนโยบายได้ ตราบใดที่กรรมการ ป.ช.ช. 9 คน มาจากอ านาจรัฐ โดยยังต้องผ่านการแต่งตั้งจากอ านาจ
รัฐในระบบสภา ต้องผ่านการตรวจสอบจากสภา อย่างไรก็ดี ยังเชื่อมั่นว่า ป.ป.ช. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ แต่ตอนนี้ 
ไม่มีความเป็นอิสระ อยู่ภายใต้อ านาจรัฐ ตรงนี้คือปัญหาที่แท้จริง นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลบางท่านได้ตั้งค าถาม 
กับ ป.ป.ช. โดย ป.ป.ช. ต้องตอบตัวเอง คิดว่าในฐานะที่ก ากับดูและตรวจสอบผู้อ่ืน ก็ต้องตรวจสอบตัวเอง 
ว่าตัวเองโปร่งใสเพียงพอหรือไม่ เป็นที่น่าเชื่อถือหรือไม ่ 

5.4.4 ปรับประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ 
  ผู้ให้ข้อมูลค่อนข้างเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ความด้อยประสิทธิภาพของการบริการสาธาณะ 
ของภาครัฐ  เป็น เหตุหนึ่ งน า ไปสู่การทุจริต และในสภาพความเป็นจริ งของประเทศในปัจจุบัน  
การให้บริการสาธารณะยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น แม้รัฐบาลจะพยายามน าเอาระบบ Electronics 
มาใช้ในการบริการต่าง ๆ ผู้ให้ข้อมูลยังมองว่าเราสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้อีกมาก  
และจะท าให้ลดโอกาสการทุจริตลงได้  

5.4.5 เจตจ านงทางการเมือง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่ าหากฝ่ ายการ เมืองมีความตั้ ง ใจจริ ง  จะสามารถแก้ปัญหาการทุ จริ ต 

เชิงนโยบายได้ เพราะจุดเริ่มต้นของการทุจริตเชิงนโยบายมาจากฝ่ายการเมือง แต่ที่ผ่านมารวมทั้งการ
รัฐประหารมักจะอ้างเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริต แต่ผู้ทรงคุณวุฒิมองว่าเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น เพราะจากการ
ส ารวจมาแล้วว่า มาตรการต่าง ๆ มากกว่า 200 มาตรการ (อ้างจากผลการศึกษา) พบว่าไม่ได้ผลแต่อย่างใด 
สาเหตุเพราะไมไ่ด้ตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหา  

“ผมเรียกมาตรการที่ออกมาพวกนี้ว่าเป็นยี่เกและไม้ประดับ ประมาณแบบร าให้แค่ดูสวย ๆ งาม ๆ  
ตีที่ไม้ประดับ แต่ไม่ได้ไปตีที่หัวใจตรง ๆ ของการให้เกิดผลในการป้องกันหรือปราบปรามคอรัปชั่น” 

5.4.6 นโยบายต้องโปร่งใสและคุ้มค่า 
  การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ต้องท าให้เป็นที่รับรู้ว่าแนวคิดอุดมการณ์ วิธีการด าเนินงาน ผลประโยชน์ 
ที่ได้รับคืออะไร ภาคประชาชนต้องได้รับรู้ ตั้งแต่การประชุมพรรค ขณะเดียวกันต้องพิจารณาความคุ้มค่า  
โดยค าว่าคุ้มค่านั้น ต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล หลักของความคุ้มค่าต้องเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
 
5.5 การคัดเลือกกรณีศึกษาโครงการที่มีแนวโน้มทุจริตเชิงนโยบาย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด  
และผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ จะใช้ในการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) (United Nations, 2020) ทั้งนี้ จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้ก าหนดให้ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย 
มาตรการ หรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน น ามาสู่การวิเคราะห์ขอบเขต และขนาดความเสียหาย 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และการคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา ดังนี้  
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5.5.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีศึกษา 
 จากการศึกษาปัจจัยที่น ามาสู่ความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบายดังปรากฏในบทที่ 2 คณะผู้วิจัยได้น า
น ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีศึกษา จากโครงการที่ด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 กรอบวงเงิน 390,000 ล้านบาท ภายใต้พระราชก าหนด (พ.ร.ก.)  
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 219 โครงการ โดยคณะผู้วิจัย  
มีกระบวนการกลั่นกรองโครงการที่จะคัดเลือก 3 ชั้น เพ่ือจะให้ได้กรณีศึกษาท่ีเหมาะสม ได้แก่ 
 

เกณฑ์ชั้นที่ 1 ความสอดคล้องกับคุณลักษณะการทุจริตเชิงนโยบาย 
นโยบาย มาตรการ โครงการที่ศึกษา จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 องค์ประกอบสอดคล้องกับ

นิยามของการทุจริตเชิงนโยบาย ที่คณะผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในหัวข้อนิยามศัพท์ที่ปรากฎในบทที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การกระท าทางนโยบาย หรือ การกระท าใด ๆ ซึ่งใช้อ านาจบริหารโดยรัฐบาล  
องค์ประกอบที ่2 เพ่ือด าเนินการตามนโยบาย โครงการกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์ 

หรือเอ้ือประโยชน์แก่บุคคล หรือมีลักษณะของการขัดกันของผลประโยชน์ 
องค์ประกอบที่  3 มีผู้รับประโยชน์ได้แก่ฝ่ายบริหาร ญาติ พ่ีน้อง หรือพรรคพวกฝ่ายบริหาร 

และการได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว น ามาสู่ความเสียหายต่อรัฐ  
ในการวิเคราะห์ในชั้นแรก พบว่า โครงการที่ด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบ

ของโควิด-19 กรอบวงเงิน 390,000 ล้านบาท ภายใต้พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยชุดโครงการเหล่านี้อนุมัติภายใต้อ านาจของคณะรัฐมนตรีไม่ได้ผ่านกลไก
ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเอ้ือให้รัฐบาลได้รับคะแนนนิยม และอาจมีผู้รับประโยชน์ที่มาจากพวกพ้อง จึงมีความ
เสี่ยงอย่างมากในการเกดิการทุจริตเชิงนโยบายได้  

 

เกณฑ์ชั้นที่ 2 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  Likelihood) 

การระบุระดับโอกาสเกิดการทุจริตเชิงนโยบายในครั้งนี้ พิจารณาจากระดับผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
และพ้ืนที่ด าเนินการ โดยแบ่งโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 : โอกาสเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย ระดับต่ า เป็นโครงการที่มีผู้เกี่ยวข้องน้อย  
มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่วงแคบ หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการระดับภายในหน่วยงาน ซึ่งท า

ให้กลไกการตรวจสอบกระท าได้ง่าย เนื่องจากสามารถวางกลไกการควบคุมการทุจริตได้ภายในหน่วยงาน 
ระดับที่  2 :  โอกาสเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย ระดับปานกลาง เป็นโครงการที่มีผู้ เกี่ยวข้อง 

หลายหน่วยงาน แต่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่เฉพาะที่ไม่กว้างขวาง เช่น ระดับต าบล  
หรืออ าเภอ ซึ่งท าให้กลไกการตรวจสอบกระท าได้ง่ายกว่าระดับประเทศ 
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ระดับที่ 3: โอกาสเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย ระดับสูง เป็นโครงการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  
มีหลายขั้นตอนและมีกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง แม้จะมีการด าเนินการเฉพาะขอบเขตระดับพ้ืนที่ แต่เป็นพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ในระดับจังหวัด ซึ่งท าให้กลไกการตรวจสอบกระท าได้ยาก 

ระดับที่  4 :  โอกาสเกิดการทุจริต เชิ งนโยบาย ระดับสู งมาก เป็นโครงการที่มีผู้ เกี่ ยวข้อง  
เป็นบุคคลภายนอกร่วมกับหลายหน่วยงานมีหลายขั้นตอน และมีกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างอยู่ในขอบเขต
ระดับประเทศ ซึ่งท าให้กลไกการตรวจสอบกระท าได้ยากมาก 

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการที่ด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของโควิด-19  
กรอบวงเงิน 390,000 ล้านบาท ภายใต้พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 219 โครงการ มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดผลกระทบของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม  
และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ เพ่ือรักษาการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ จึงท าให้ทุกโครงการเป็นโครงการที่มีผู้เกี่ยวข้อง
จ านวนมากและมีกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และมีการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ทั้งระดับจังหวัด  
หรือระดับประเทศ ดังนั้นหากพิจารณาตามเกณฑ์นี้  พบว่าทุกโครงการมีโอกาสในการเกิดการทุจริต 
เชิงนโยบายระดับสูงขึ้นไป  

 

 เกณฑ์ชั้นที่ 3 ระดับความรุนแรงที่จะเกิดผลกระทบ  Impact) 

จากการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นผลการศึกษาของส านักงานว่าด้วย 
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC, 2019) ซึ่งได้รวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่น ามาสู่ความเสี่ยงในการทุจริต ประกอบกับลักษณะโครงการที่ถูกระบุว่ามีการทุจริตเชิงนโยบาย  
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาภายใต้การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2558) 
และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2557) ได้ชี้ให้เห็นรายละเอียดของโครงการที่ถูกระบุว่า 
มีการทุจริตเชิงนโยบายในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีลักษณะร่วมกันประการหนึ่งคือมักเป็นโครงการที่มี
ลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ ไม่เป็นโครงการที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพียงครั้งเดียว จึงมีลักษณะเฉพาะและมีขนาดงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติหรือขนาดการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีค่อนข้างสูงมาก เมื่อเชื่อมโยงกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า 
ยิ่งโครงการมีขนาดงบประมาณสูงมากเท่าใด ยิ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศสูงมากขึ้นเช่นกัน 
 ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวบรวมโดยองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (2561) ได้มีการจัดแถลงดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI) เดือนธันวาคม 2560 ซึ่งท าส ารวจ 
ทุก ๆ 6 เดือน ชี้ให้เห็นว่าเงินเพ่ิมพิเศษที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายแก่ข้าราชการ หรือนักการเมืองที่ทุจริต 
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เพ่ือให้ได้สัญญา เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5-15 คิดเป็นเงิน 6.62 หมื่นล้านบาท – 1.98 แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 
ร้อยละ 2.29-6.86% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
 จากค่าข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงน าโครงการภายใต้พระราชก าหนด (พ.ร.ก.)  
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือก าหนดสัดส่วน
ความเสียหายที่กระทบต่องบประมาณรายจ่ายในช่วงร้อยละ 2.29-6.86 โดยพบว่าค่าเฉลี่ยงบประมาณรายจ่าย 
ของโครงการทั้ง 219 โครงการมีค่า 557 ,057 ,888.96 (โครงการที่มีงบประมาณรายจ่ายต่ าที่สุด 
คือ 128,800 บาท และโครงการที่มีงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุดคือ 30 ,000,000,000 บาท) โดยค่าเฉลี่ย 
ความเสียหายที่กระทบต่องบประมาณรายจ่ายในช่วงร้อยละ 2.29-6.86 ตามวงเงินงบประมาณดังกล่าวอยู่ที่

จ านวน 12,756,626 - 38,214,171 บาท ซึ่งคณะผู้วิจัยก าหนดให้เป็นช่วงความกว้างของข้อมูล 4SD  
ของค่าเฉลี่ยในระดับความเชื่อมั่นราว 99% 
 จากนั้นคณะผู้วิจัยจึงน าสัดส่วนดังกล่าว มาก าหนดเป็นระดับความรุนแรงที่จะเกิดผลกระทบ 
หากมีการทุจริตเชิงนโยบาย โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 

ระดับท่ี 1: รุนแรงน้อย โดยเป็นโครงการที่มีขนาดงบประมาณต่ ากว่า 12,756,626 บาท  
ระดับท่ี 2: รุนแรงปานกลาง เป็นโครงการที่มีขนาดงบประมาณระหว่าง 12,756,627-25, 
   485,398 บาท 
ระดับท่ี 3: รุนแรงมาก เป็นโครงการที่มีขนาดงบประมาณระหว่าง 25,485,399- 38,214,171 บาท 
ระดับท่ี 4: รุนแรงมากท่ีสุด เป็นโครงการที่มีขนาดงบประมาณมากกว่า 38,214,171 บาท ขึ้นไป 

 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 

ประเมินโอกาสเกิด  Likelihood) X ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  Impact) 

 
โดยพิจารณาจากค่าคะแนนระดับความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบาย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5- 12 ค่าคะแนนระดับของความเสี่ยง 

 

4 M 
1x4=4 

H 
2x4=8 

H 
3x4=12 

E 
4x4=16 

 3 L 
1x3=3 

M 
2x3=6 

H 
3x3=9 

H 
4x3=12 

2 L 
1x2=2 

M 
2x2=4 

M 
3x2=6 

H 
4x2=8 

1 L 
1x1=2 

L 
2x1=2 

L 
3x1=3 

M 
4x1=4 

 1 2 3 4 

โอกาสเกิด (Likelihood : L) 
 

ที่มา: ประยุกต์แนวคิดจาก A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment  
ของ United Nations Global Compact (2013) 

 
ตารางท่ี 5- 13 ตารางเกณฑ์ระดับความเสี่ยงและแนวทางการด าเนินการตามระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ค่าช่วงคะแนน 
สัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 

ระดับความเสี่ยงต่ า (Low : L) 1-3 L 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M) 4-7 M 
ระดับความเสี่ยงสูง (High : H) 8-12 H 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme : E) 16 E 

 
 คณะผู้วิจัยจึงได้น าโครงการทั้ง 219 โครงการในชุดโครงการนี้  มาวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและ 

ความรุนแรง เพ่ือน าไปค านวณระดับความเสี่ยง ผลลัพธ์ของระดับความเสี่ยงของโครงการทั้ง 219  
โครงการ ภายใต้ พ.ร.ก. นี้ ในวงเงิน 400,000 ล้านบาท ดังตารางที่ 5-13 ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีโครงการ
จ านวน 13 โครงการที่มีค่าคะแนนระดับความเสี่ยงสูงมาก ที่จะเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งนี้ เพ่ือก าหนด
ขอบเขตการวิเคราะห์ที่แคบลง คณะผู้วิจัยจึงเลือก 6 โครงการที่มีความเสี่ยงสูงมาก และก าหนดวงเงิน
งบประมาณสูงสุดมาวิเคราะห์เพื่อเลือกเป็นกรณีศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 5-14 
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 : 

I )
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ตารางท่ี 5- 14 ผลการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบายจ าแนกรายโครงการ 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์
ที่ 3 
(C) คะแนน

ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
ในการ

ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
1 โครงการ "เราเที่ยว

ด้วยกัน" 
การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย 
กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา 
20,000,000,000 ทั่ว

ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.3 

ผู้ประกอบการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 4 4 16 
สูงมาก 

(E) 

2 โครงการ "ก าลังใจ" การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

2,400,000,000 ทั่ว
ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.3 

ผู้ประกอบการ
ด้านการ

ท่องเที่ยว/อสม. 

 4 4 16 

สูงมาก 
(E) 

3 โครงการ 1 ต าบล 1 
กลุ่มเกษตรทฤษฎี

ใหม ่

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

9,805,707,480 ทั่ว
ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  4 4 16 

สูงมาก 
(E) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์
ที่ 3 
(C) คะแนน

ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
ในการ

ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
4 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่
ประยุกตส์ู่ "โคก
หนองนา โมเดล" 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

4,787,916,400 ทั่ว
ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  4 4 16 

สูงมาก 
(E) 

5 โครงการพัฒนา
ธุรกิจบริการดินและ
ปุ๋ยเพื่อชุมชน (One 

Stop Service) 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

169,885,000 ทั่ว
ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  4 4 8 

สูง (H) 

6 โครงการพื้นท่ี
ท่องเที่ยวปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

(Safety Zone) 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

15,000,000 ทั่ว
ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.1 

ผู้ประกอบการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 4 2 8 

สูง (H) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์
ที่ 3 
(C) คะแนน

ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
ในการ

ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
7 โครงการพัฒนา

ศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้ดา้น

สัตว์ป่า 

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

741,588,000 ทั่ว
ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.1 

ประชาชนท่ัวไป  4 4 16 สูงมาก 
(E) 

8 โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพื่อ
ดูแลผูสู้งอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพิง 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

กระทรวง 
มหาดไทย 

1,080,586,000 ทั่ว
ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.3 

ประชาชนท่ัวไป  4 4 16 สูงมาก 
(E) 

9 โครงการพัฒนา
ต าบลแบบบรูณา
การ (Tambon 
Smart Team) 

กรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย 

2,701,876,000 ทั่ว
ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.3 

ประชาชนท่ัวไป  4 4 16 สูงมาก 
(E) 

10 โครงการเฝ้าระวัง
สร้างแนวกันไฟสร้าง

รายได้ชุมชน 

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

246,699,000 ทั่ว
ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.3 

ประชาชนท่ัวไป  4 4 16 สูงมาก 
(E) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที ่

ด าเนิน 
การ 

แผนงาน 
กลุ่มเป้า 

หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์
ที่ 3 
(C) คะแนน

ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
ในการ

ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
11 โครงการศูนย์

นวัตกรรมการผลิต
หัวเช้ือจุลินทรีย์เพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

154,132,700 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

ผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรม 

 3 4 12 

สูง (H) 

12 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคกลาง
ตะวันตกด้วย 
 BCG โมเดล 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
แห่งประเทศไทย 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

115,359,800 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  4 4 16 

สูง (H) 

13 โครงการพัฒนา 
ป่าไม้ สร้างงาน 
สร้างรายได้ เพื่อ 

กรมป่าไม ้ กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

863,363,000 ทั่ว
ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.3 

ประชาชนท่ัวไป  4 4 16 

สูง (H) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์
ที่ 3 
(C) คะแนน

ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
ในการ

ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 กระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุมชน 
          

 

14 โครงการปรับ
โครงสร้างการผลิต 
การรวบรวม และ
การแปรรปูของ
สถาบันเกษตรกร
รองรับผลผลิตทาง

การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
สหกรณ ์

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

1,803,346,920 ด าเนินการ
รายพืน้ท่ี 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  4 4 16 

สูง (H) 

15 Gastronomy 
Tourism: LANNA 

Gastronomy 
“คิดถึงเชียงใหม่” 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

48,600,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  3 4 12 

สูง (H) 

16 โครงการพัฒนาการ
ผลิตและใช้โปรตีน
จากแมลงเพื่อเป็น 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

15,268,160 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

ประชาชนท่ัวไป  3 2 6 
ปาน
กลาง 
(M) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์
ที่ 3 
(C) คะแนน

ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
ในการ

ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 แหล่งวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารสัตว์ ของ

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

          

 

17 โครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วย

เกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

13,904,500,000 ทั่ว
ประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  4 4 16 
สูงมาก 

(E) 

18 โครงการพัฒนาเพิม่
ศักยภาพมลัเบอรี่

วัลเลย่ ์

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

3,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
19 โครงการส่งเสริม

การจ้างงานใหม่
ส าหรับผู้จบ

การศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและ

เอกชน 

กรมการ 
จัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 19,462,001,7
00 

ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.3 

ประชาชนท่ัวไป  4 4 16 

สูงมาก (E) 

20 โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ยกระดับการ
ให้บริการ

ท่องเที่ยวบนชีวิต
วิถีใหม่ (New 

Normal) 

วิทยาลัยชุมชน
สตูล/สถาบัน

วิทยาลัยชุมชน
ชนสตูล 

กระทรวง  
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

1,000,000 ด าเนินการราย
พื้นที ่

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

21 ส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์เกษตร
และสินค้าชุมชน
เพื่อการตลาด 

สถาบันวิทยาลยั
ชุมชน 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

1,103,105 ด าเนินการราย
พื้นที ่

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ออนไลน์ ด้วย

แนวทาง New 
normal 

          
 

22 ส่งเสริมการเลีย้ง
สัตว์ปีกแบบ

ยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จังหวัดสิงห์บุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

7,666,600 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

23 โครงการวิถี
ชุมชนแม่ลาเพื่อ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ล าแมล่า 

จังหวัดสิงห์บุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

2,044,200 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

24 ธนาคารสตัว์น้ า
ประจ าหนอง

สาหร่าย 

จังหวัดสิงห์บุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

1,028,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
25 ส่งเสริมการเลีย้ง

ปลาดุกอุย
ร่วมกับปลานลิ
แบบครบวงจร 

จังหวัดสิงห์บุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

523,200 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

26 โครงการจดัการ
อาหารสตัว์เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การเลีย้งโคเนื้อ 

จังหวัดยโสธร กระทรวง 
มหาดไทย 

584,200 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

27 โครงการ 
คนละครึ่ง 

ส านักงาน
เศรษฐกิจการ

คลัง 

กระทรวง 
การคลัง 

30,000,000,0
00 

ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.3 

ประชาชนท่ัวไป  4 4 16 
สูงมาก (E) 

28 โครงการแปลง
ใหญ่กระบือ

ชลบุรีครบวงจร 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

5,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
29 โครงการสร้าง

อาชีพประมงแนว
ใหม่ด้วย

นวัตกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์อาหาร

ทะเล 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

12,888,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 2 6 

ปานกลาง 
(M) 

30 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และ

การเสริม
ศักยภาพสมาชิก
สหกรณ์ผู้ท านา

เกลือทะเล
(เกษตรกรนา 

สถาบันวิทยาลยั
ชุมชน 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2,623,600 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 เกลือ) เพื่อเตรยีม

ความพร้อมเข้าสู่
ผู้ประกอบใหม่
ด้วยผลิตภณัฑ์ 
“เกลือทะเลเพื่อ
การบริโภค”แบบ 
NEW NORMAL 
เพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ไดร้ับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสั 

โคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
31 โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการ
ชุมชนสร้าง
มูลค่าเพิม่

ผลิตภณัฑ์ผ้าทอ
จังหวัดล าพูน 

จังหวัดล าพูน กระทรวง 
มหาดไทย 

433,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

32 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา

เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจร
จังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าปาง กระทรวง 
มหาดไทย 

15,082,600 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 2 6 

ปานกลาง 
(M) 

33 พัฒนาตลาด
สินค้าออนไลน์
ของเครือข่าย
ชมรมคนพิการ
จังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าปาง กระทรวง 
มหาดไทย 

422,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

คนพิการ  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
34 โครงการ

เสรมิสร้างความ
มั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ชุมชน

บนพ้ืนท่ีสูง 

จังหวัดล าปาง กระทรวง 
มหาดไทย 

600,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

35 โครงการ
ยกระดับ

เศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ  

(1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลยั) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

10,629,600,0
00 

ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  4 4 16 

สูงมาก (E) 

36 โครงการส่งเสริม
การเลีย้งสัตว ์

เพื่อลดรายจ่าย 
สร้างรายได ้

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

921,910 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
37 Mae Hong Son 

Arts and Crafts 
จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
กระทรวง 
มหาดไทย 

4,760,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 
ต่ า (L) 

38 ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพหลังโควิด 
Pai Post Covid 

Retreat 

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

5,000,000 ด าเนินการราย
พื้นที ่

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

39 โครงการพัฒนา 
ผู้ประกอบอาหาร
ไทย (Thai Chef) 
เพื่อรองรับการ
บริการท่องเที่ยว

เพื่อสุขภาพ  
ตามวิถีใหม่  

New Normal 

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

291,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
40 โครงการ

ยกระดับคุณภาพ
ผลผลติทาง
การเกษตรสู่

มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยแบบ

ครบวงจร 

จังหวัด
กาญจนบุร ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

11,799,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

41 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเลีย้งไก่ไข ่
ในโรงเรียน 

และชุมชนเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจาก
ผลกระทบของ
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

5,930,800 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
42 โครงการพัฒนา

ยกระดับ
มาตรฐานการ
ผลิตและสร้าง

มูลค่าเพิม่
ผลิตภณัฑ์ไกด่ า
แบบครบวงจร

จังหวัดพิษณุโลก 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

734,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

43 โครงการพัฒนา
ชุมชนเลี้ยงไก่

พื้นเมืองสู่นวัติวิถี
ที่ยั่งยืนต้นแบบ 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

1,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

44 โครงการเลี้ยงไก่
ไข่เพื่อเพิ่มรายได้
เสรมิในครัวเรือน 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

668,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

45 โครงการส่งเสริม
การเลีย้งไก่ไข่ – 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

11,078,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 เป็ดไข ่เสรมิ

เศรษฐกิจ
ครัวเรือน 

          
 

46 โครงการส่งเสริม
การเลีย้งไก่ไข่

แบบปล่อยอิสระ 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

545,900 ด าเนินการราย
พื้นที ่

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

47 โครงการ “ไข่
เลี้ยงคน คนเลี้ยง

ไก่ ห่างไกล 
โควิด” 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

1,112,000 ด าเนินการราย
พื้นที ่

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

48 โครงการขยายผล
การด าเนินงาน
เกษตรกรรม

ยั่งยืน 

จังหวัดล าพูน กระทรวง 
มหาดไทย 

8,858,800 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

49 ส่งเสริมการตลาด
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ตามฐานวิถีชีวิต 

จังหวัดล าพูน กระทรวง 
มหาดไทย 

1,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ใหม ่"New 

Normal" 
          

 

50 ส่งเสริมการเลีย้ง
สัตว์เพื่อลด
รายจ่าย  

สร้างรายได ้

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

6,169,100 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

51 พัฒนาผ้าทอ
ละว้า บ้านตุน 

หมู่ที่ 4  
ต าบลห้วยห้อม 

อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

531,785 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

52 โครงการพัฒนา
ทักษะเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

และการมีงานท า 

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวงแรงงาน 1,082,500 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทจุริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
53 โครงการส่งเสริม

การผลิตผัก
ปลอดภัยใน

โรงเรือนอัจฉริยะ
เพื่อพัฒนาสู่

อินทรีย์รองรับ
เมืองสุขภาวะ 

จังหวัดแพร ่ กระทรวง 
มหาดไทย 

13,951,500 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  3 2 6 

ปานกลาง 
(M) 

54 โครงการ
ยกระดับ

เศรษฐกิจน่านสู่
นวัตกรรม 

เชิงสร้างสรรค์ : 
พัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว 

เชิงคุณภาพเพื่อ
การพัฒนา

เศรษฐกิจท้องถิ่น 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

620,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 4 1 4 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
55 ส่งเสริมการท า

เกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ของจังหวัดตาก 

จังหวัดตาก กระทรวง 
มหาดไทย 

21,551,600 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 2 6 
ปานกลาง 

(M) 

56 เพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุน
การผลิตสินค้า
เกษตรจังหวัด

ตาก 

จังหวัดตาก กระทรวง 
มหาดไทย 

22,765,400 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 2 6 

ปานกลาง 
(M) 

57 โครงการส่งเสริม
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์

สมุนไพรชุมชน 
เพื่อสนับสนุนการ

ผลิตสมุนไพร 
ในพื้นที่จังหวัด

สุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย กระทรวง 
มหาดไทย 

 

3,537,800 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
58 โครงการจ้าง

แรงงาน เพื่อ
สร้างงาน 

สร้างรายได้ให้แก่
ผู้ไดร้ับผลกระทบ
จากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 

2019  
(COVID-19) 

จังหวัดอุตรดติถ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

894,240 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

59 ส่งเสริมกลุม่
เกษตรกรในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการ
พัฒนาการตลาด

เกษตร 

จังหวัด
นครสวรรค ์

กระทรวง 
มหาดไทย 

593,200 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
60 โคเนื้อทุเรียน

วากิวปากน้ าโพ 
จังหวัด

นครสวรรค ์
กระทรวง 
มหาดไทย 

2,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

61 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ

ผลิตสินค้าเกษตร
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จังหวัด
นครสวรรค ์

กระทรวง 
มหาดไทย 

11,500,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

62 โครงการพัฒนา
และส่งเสรมิ

การเกษตรตาม
แนว “เกษตร

อินทรีย์ วิถีอุทัย” 

จังหวัดอุทัยธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

5,454,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

63 โครงการส่งเสริม
การตลาดผ่าน

ช่องทางออนไลน์ 

จังหวัดอุทัยธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

213,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 



316 

 

 

3
1
6
 

  

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 และการพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์
          

 

64 โครงการพัฒนา
ยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม  
ของเกษตรกร
ปราดเปรื่อง 

(Young Smart 
Farmer & 

Smart Farmer) 

จังหวัดพิจิตร กระทรวง 
มหาดไทย 

3,150,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

65 โครงการส่งเสริม
และฟื้นฟูการ

ปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมของจังหวัด

อุดรธาน ี

จังหวัดอุดรธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

7,000,000 ด าเนินการราย
พืน้ท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
66 ท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์
ร่วมกับสภาเด็ก
และเยาวชน 

จังหวัดอุดรธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

1,184,000 ด าเนินการราย
พื้นที ่

แผนงาน 
3.2 

เยาวชน  3 1 3 

ต่ า (L) 

67 โครงการอบรม
นวดไทยเพื่อ
สุขภาพ 150 

ช่ัวโมง 

จังหวัดอุดรธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

1,485,200 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

68 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ 
การผลิตและ
การตลาด 
แพะเนื้อ 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

1,904,100 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

69 โครงการพัฒนา
เสรมิทางเลือก

อาชีพด้านประมง 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

900,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 



318 

 

 

3
1
8
 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 การเลีย้งปลานลิ

ในบ่อดิน 
          

 

70 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ 
การผลิตโคเนื้อ
เพื่อจ าหน่าย 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

978,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

71 โครงการส่งเสริม
เพื่อประสิทธิภาพ
การเลีย้งไก่ไข่ให้

เกษตรกร 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

1,957,400 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

72 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและ
การตลาดกระบือ

ให้เกษตรกร 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

1,060,500 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

73 สร้างอาหาร
ปลอดภัย  

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

2,621,500 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 เสรมิอาชีพ 

 ลดรายจ่าย 
กับเกษตรกร
จังหวัดเลย 

          

 

74 พัฒนาหัตถ
อุตสาหกรรมฝ้าย

จังหวัดเลย 
(Cotton Valley 

Creation) 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

16,500,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 2 6 

ปานกลาง 
(M) 

75 การฝึกอบรมการ
ท ากระเป๋าไมไ้ผ่
กลุ่มพัฒนาอาชีพ
ฝีมือ บ้านหินสอ 
หมู่ที่ 6 ต าบล
ปลาบ่า อ าเภอ 

ภูเรือ จังหวัดเลย 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

141,700 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
76 การฝึกอบรม 

การท าน้ าเต้าเงิน
น้ าเต้าทอง

บ้านไฮตาก หมู่ที่ 
2 ต าบลลาดค่าง  

อ าเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

143,800 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

77 กิจกรรมสร้าง
ตลาดออนไลน์
ด้วยการจดัท า
เว็บไซต์ และ

ประมวลผลบน 
Platform Line 
OA ในความปกติ

ใหม่ (New 
Normal) และ
เพื่อช่วยส่งเสรมิ 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

500,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นทีด่ าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 การขายให้กับ

ผู้ประกอบการ 
ในสถานการณ์ 

COVID-19 

          

 

78 โครงการเชพ
ชุมชน เพื่อการ

ท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม ่ส่งเสริม
นโยบายการ
ท่องเที่ยวเชิง

อาหาร 
(Gastronomy 

Tourism)  
แบบยั่งยืน 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

2,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

79 พัฒนาทักษะ 
เพื่อเพ่ิม 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

4,485,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 
ต่ า (L) 



322 

 

 

3
2
2
 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 สมรรถนะ

แรงงาน 
          

 

80 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรและ

อุตสาหกรรม 
ที่ส าคัญ 

จังหวัด
หนองคาย 

กระทรวง 
มหาดไทย 

42,902,295 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 4 12 

สูง (H) 

81 โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย ์

จังหวัด
หนองคาย 

กระทรวง 
มหาดไทย 

16,589,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 2 6 ปานกลาง 
(M) 

82 โครงการพัฒนา
และยกระดับ

คุณภาพชีวิตด้าน
การศึกษา 
สาธารณสุข  
และสังคม 

จังหวัด
หนองคาย 

กระทรวง 
มหาดไทย 

1,070,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

83 โครงการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้เพิ่ม 

จังหวัดสกลนคร กระทรวง 
มหาดไทย 

10,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ศักยภาพชุมชน

เข้มแข็งเพื่อความ 
ยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์

ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

          

 

84 โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐาน  

ผ้าย้อมคราม 

จังหวัดสกลนคร กระทรวง 
มหาดไทย 

10,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

85 โครงการพัฒนา
เมืองสกลนครให้

เป็นเมือง
ท่องเที่ยว  

จังหวัดสกลนคร กระทรวง 
มหาดไทย 

28,500,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 3 9 

สูง (H) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 วัฒนธรรมอาหาร

ท้องถิ่นอีสาน 
แบบใหม่  
( E – San 

Gastronomy) 

          

 

86 โครงการพัฒนา
แหล่งน้ าเพิ่ม
ศักยภาพการ 
ผลิตเครือข่าย
พื้นที่ขยายผล 
ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน  

อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

จังหวัดสกลนคร กระทรวง 
มหาดไทย 

6,520,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

87 โครงการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้เพิ่ม 

จังหวัดสกลนคร กระทรวง 
มหาดไทย 

14,400,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 2 6 ปานกลาง 
(M) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ศักยภาพชุมชน

เข้มแข็งเพื่อความ
ยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์

ศึกษาการพัฒนา 
ภูพานอันเนื่อง 

มาจาก
พระราชด าร ิ

          

 

88 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และ

ส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยว

ชุมชน 
เชิงสร้างสรรค์

ตามวิถี 
 New Normal 

จังหวัดนครพนม กระทรวง 
มหาดไทย 

38,234,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 4 12 

สูง (H) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
89 เสรมิพลัง

ผู้สูงอายุเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

จังหวัดนครพนม กระทรวง 
มหาดไทย 

3,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้สูงอาย ุ  3 1 3 
ต่ า (L) 

90 การผลิตอาหาร
โคเนื้อ TMR 

ส าหรับโคขุนและ
โคขุนคุณภาพ 

จังหวัด
มุกดาหาร 

กระทรวง 
มหาดไทย 

1,847,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

91 ส่งเสริมการเลีย้ง
ไก่พ้ืนเมือง 
เชิงพาณิชย ์
สู้ภัยโควิค 

จังหวัด
มุกดาหาร 

กระทรวง 
มหาดไทย 

3,468,400 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

92 ส่งเสริมการปลูก
ไม้ดอก 

จังหวัด
มุกดาหาร 

กระทรวง 
มหาดไทย 

1,028,100 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

93 เหลียวหลัง  
แลหน้า  

ร่วมพัฒนากลุ่ม 

จังหวัด
มุกดาหาร 

กระทรวง 
มหาดไทย 

3,073,900 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

กลุ่มผูเ้ปราะบาง  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 คนเปราะบาง

จังหวัดมุกดาหาร 
          

 

94 โครงการสร้าง
อาชีพการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ปศสุัตว์ 

ให้กับผู้ไดร้ับ
ผลกระทบทาง
เศษฐกิจอัน

เนื่องมาจากการ
ระบาดของโรค 
โคโรนา - 19 

จังหวัด
มหาสารคาม 

กระทรวง 
มหาดไทย 

3,967,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

95 แปรรูปผลิตภณัฑ์
การเกษตร 

จังหวัด
มหาสารคาม 

กระทรวง 
มหาดไทย 

554,700 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 
ต่ า (L) 

96 โครงการส่งเสริม
อาชีพ มั่นคั่ง 
มั่นคง ยั่งยืน 

ชุมชนครอบครัว 

จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวง 
มหาดไทย 

1,358,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

คนพิการ  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 คนพิการจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
          

 

97 โครงการ "สืบ
สานต านานศลิป์ 
ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด" 

จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวง 
มหาดไทย 

20,210,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 2 6 
ปานกลาง 

(M) 

98 โครงการตาม
แผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกตต์ามแนว
พระราชด าริ (ปิด

ทองหลังพระ) 
ห้วยอัคคะ  

อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวง 
มหาดไทย 

2,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

99 โครงการตาม
แผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่ 

จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวง 
มหาดไทย 

1,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ประยุกตต์ามแนว

พระราชด าริ  
(ปิดทองหลัง

พระ) ห้วยยาง 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

          

 

100 โครงการตาม
แผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกตต์ามแนว
พระราชด าริ (ปิด

ทองหลังพระ) 
ห้วยทราย
ตอนบน  

อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวง 
มหาดไทย 

2,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
101 โครงการส่งเสริม

กลุ่มยุวเกษตรกร
สร้างแหล่ง

อาหารเพื่อความ
มั่นคงทางด้าน

อาหาร 
ในครัวเรือน 
และชุมชน 

จังหวัด
นครราชสมีา 

กระทรวง 
มหาดไทย 

2,250,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

102 โครงการ
ท่องเที่ยวเชิง

เกษตรเพื่อสร้าง
อาชีพ (Agro-
tourism for 

building 
sustainable 

career) 

จังหวัด
นครราชสมีา 

กระทรวง 
มหาดไทย 

1,051,449 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
103 โครงการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ 
OTOP/

ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
และส่งเสรมิ

ช่องทาง
การตลาดทาง

ระบบ 
offline/online 

จังหวัดบุรีรมัย ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

9,660,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

104 สง่เสริมกลุม่
เกษตรกรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การปลูกข้าวและ
การพัฒนาการ
ตลาดสินค้า

เกษตรในรูปแบบ
เกษตรอัจฉรยิะ 

จังหวัดสุรินทร ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

8,500,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 แบบครบวงจร 

(Smart Rice 
Farm) 

          
 

105 โครงการเกษตร
ผสมผสานตาม
แนวเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้าน

อาหารและ
เสรมิสร้างรายได้

ในชุมชน 

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

4,379,500 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

106 โครงการส่งเสริม
เเละพัฒนาทักษะ

ฝมีือเเรงงาน 

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

4,291,600 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 
ต่ า (L) 

107 โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบ
ผสมผสานโดย 

จังหวัดยโสธร กระทรวง 
มหาดไทย 

19,407,350 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 2 6 
ปานกลาง 

(M) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 จัดระบบอนรุักษ์

ดินและน้ า 
ในไร่นา 

          
 

108 โครงการส่งเสริม
กลุ่มเกษตรกร 

ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การผลิตและ

พัฒนาการตลาด
สินค้าเกษตร 

จังหวัดยโสธร กระทรวง 
มหาดไทย 

2,151,605 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

109 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ผลิตและแปรรูป

สินค้าเกษตร 

จังหวัดยโสธร กระทรวง 
มหาดไทย 

3,980,850 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

110 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและ
บริหารจดัการ 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

2,710,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 คุณภาพทุเรียน

ศรีสะเกษ 
ให้ยั่งยืน 

          
 

111 หมู่บ้านต้นแบบ
การผลิตเมลด็
พันธุ์คุณภาพ 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

1,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

112 พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนผลิตกาแฟ

โรบัสตา 
ครบวงจร 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

3,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

113 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ 
การผลิตและ

การตลาดเกษตร
แปลงใหญ ่

จังหวัด
อ านาจเจรญิ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

10,015,640 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
114 ส่งเสริม 

การพัฒนาอาชีพ
ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จังหวัด 
พระนครศร ี

อยุธยา 

กระทรวง 
มหาดไทย 

4,928,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

115 การเพิ่มศักยภาพ
ก าลังคนเพื่อ

ยกระดับ 
การผลิต การคา้ 

ภาค 
อุตสาหกรรมและ

บริการ 

จังหวัด 
พระนครศร ี

อยุธยา 

กระทรวง 
มหาดไทย 

357,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

116 ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

จังหวัด 
พระนครศร ี

อยุธยา 

กระทรวง 
มหาดไทย 

2,532,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้สูงอาย ุ  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
117 พัฒนาศักยภาพ

และเพิ่มมูลคา่
การผลิตเมล่อน 

จังหวัดชัยนาท กระทรวง 
มหาดไทย 

189,960 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

118 เพาะเหด็จาก
วัตถุดิบเดมิ และ

วัตถุดิบที่ม ี
ในท้องถิ่นเพื่อ
การลดต้นทุน 

การผลิตก้อนเหด็ 

จังหวัดชัยนาท กระทรวง 
มหาดไทย 

200,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

119 เลี้ยงไกไ่ข ่
อารมณด์ ี

จังหวัดชัยนาท กระทรวง 
มหาดไทย 

162,400 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

120 เพิ่มประสิทธิภาพ
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้ าในชุมชน 

จังหวัดชัยนาท กระทรวง 
มหาดไทย 

2,839,600 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 
ต่ า (L) 

121 ยกระดับคุณภาพ
ผลผลติทาง
การเกษตรสู ่

จังหวัดนครปฐม กระทรวง 
มหาดไทย 

18,565,840 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 2 6 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 มาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย 
          

 

122 ส่งเสริมการเลีย้ง
ผึ้งชันโรงและ

แปรรูปผลิตภณัฑ์
ชันโรง 

เพื่อสุขภาพ 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

640,000 ด าเนนิการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

123 โครงการพัฒนา
สินค้าเกษตรนนท์
สู่เกษตรสมยัใหม ่

จังหวัดนนทบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

2,360,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

124 โครงการเพิม่
ศักยภาพการผลติ

ข้าวปลอดภัย
แบบครบวงจร 
และการลด

ต้นทุนการผลิต
ข้าว 

จังหวัดนนทบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

1,265,175 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
125 โครงการฟื้นฟู

และอนุรักษส์วน
ทุเรียนนนทบุรี

อย่างยั่งยืน 

จังหวัดนนทบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

370,700 ด าเนินการราย
พื้นที ่

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

126 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนนทบุร ี

จังหวัดนนทบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

1,033,760 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

127 ยกระดับคุณภาพ
ผลผลติทาง
การเกษตร 
สู่มาตรฐาน

เกษตรปลอดภัย 

จังหวัดปทุมธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

6,691,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

128 โครงการพัฒนา
ยกระดับการผลิต

ผ้าใยกล้วย 

จังหวัดปทุมธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

895,100 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
129 โครงการขยาย

โอกาสในการ
สร้างอาชีพใหม่
ให้กับแรงงาน
นอกระบบ 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

485,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

แรงงานนอก
ระบบ 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

130 โครงการส่งเสริม
การปลูกพืช

สมุนไพรจังหวัด
สุพรรณบุร ี

จังหวัด
สุพรรณบุร ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

2,600,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

131 โครงการส่งเสริม
และถ่ายทอด 
องค์ความรู ้

การเพาะเลี้ยง 
ปูม้าเชิงพาณิชย์
เพื่อเสรมิสร้าง
ธุรกิจประมง 

จังหวัดเพชรบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

5,971,950 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที ่
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ชุมชนและประมง

ชายฝั่งเพชรบุร ี
          

 

132 ยกระดับการผลิต
ผักปลอดภัย 

และได้มาตรฐาน 

จังหวัดเพชรบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

1,300,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

133 โครงการเพิม่
ศักยภาพ

ผลิตภณัฑ์อาหาร
ปลอดภัยจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 

จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ ์

กระทรวง 
มหาดไทย 

8,018,300 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

134 ส่งเสริมการปลูก
ผักต้นอ่อนปลอด
สารพิษ พร้อม
การแปรรปูและ
การตลาดแบบ
ครบวงจร เพื่อ

ฟื้นฟูอาชีพ 

จังหวัด
สมุทรสาคร 

กระทรวง 
มหาดไทย 

5,860,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พืน้ท่ีด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 หลังจากได้รับ

ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ

ไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 

          

 

135 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม 

ภาคเกษตรกรรม
ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จังหวัดตราด กระทรวง 
มหาดไทย 

2,878,800 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

136 พัฒนาเกษตรกร
ต้นแบบเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้าน 

จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

3,071,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 อาหารจังหวัด 

สุราษฎร์ธาน ี
          

 

137 ฟื้นฟูอาชีพ
เกษตรกรผู้เพาะ 
เลี้ยงสตัว์น้ าจืด
รายย่อยและ
พัฒนาการ 
แปรรูปกลุ่ม 

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืดเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการ

จ าหน่ายอย่าง
ยั่งยืน 

จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

5,887,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

138 โครงการ
พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิง 

จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

5,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 สุขภาพ จังหวัด 

สุราษฎร์ธาน ี
          

 

139 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลติ
การแปรรปูและ
การตลาดของ

เกษตรกร องค์กร
เกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน
และเครือข่าย
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร รองรับ
ผลกระทบจาก

โรคระบาด 
โควิด-19  

จังหวัดนครศร ี
ธรรมราช 

จังหวัด 
นครศร ี

ธรรมราช 

กระทรวง 
มหาดไทย 

18,050,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  3 2 6 

ปานกลาง 
(M) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 (โครงการย่อย 1 

พัฒนาศักยภาพ
การผลิตและ

การตลาดไม้ผล 
เพิ่มมูลค่า เพิ่ม
รายได้ รองรับ
ผลกระทบจาก

โรคระบาด 
โควิด–19  

จังหวัดนครศร ี
ธรรมราช) 

          

 

140 โครงการส่งเสริม
ความมั่นคงด้าน
อาหารสานพลัง
ครอบครัวยั่งยืน 

จังหวัดพัทลุง กระทรวง 
มหาดไทย 

1,457,500 ด าเนินการ 
รายพืน้ท่ี 

แผนงาน 
3.2 

กลุ่มผูเ้ปราะบาง  3 1 3 

ต่ า (L) 

141 ส่งเสริมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

จังหวัดภูเก็ต กระทรวง 
มหาดไทย 

2,177,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 เกษตรผสมผสาน

โดยจดัระบบ
อนุรักษ์ดินและ

น้ าตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

          

 

142 โครงการส่งเสริม
การผลิตสินค้า

เกษตรทางเลือก
แก่เกษตรกรผู้

ปลูกปาลม์น้ ามัน 
และยางพารา 

จังหวัดกระบี ่ กระทรวง 
มหาดไทย 

16,700,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 2 6 

ปานกลาง 
(M) 

143 เมนูอาหาร
พื้นบ้านจาก

ชุมชนสู่ภัตตาคาร 
“ของหรอยเมือง

กระบี่” 

จังหวัดกระบี ่ กระทรวง 
มหาดไทย 

2,150,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
144 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 
การท่องเที่ยว 

และบริการกลุม่
ธุรกิจโรงแรม 
เพื่อรองรับ 

การท่องเที่ยว
ตามวิถีใหม่ 

(New Normal) 

จังหวัดกระบี ่ กระทรวง 
มหาดไทย 

20,970,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 2 6 

ปานกลาง 
(M) 

145 ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยเข้าสู่
ระบบเกษตร

อินทรีย์เพื่อสร้าง
รายได้แก่
เกษตรกร 

จังหวัดตรัง กระทรวง 
มหาดไทย 

6,471,395 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
146 โรงเรียนต้นแบบ

เกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน 
ในโรงเรียนตาม
แนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จังหวัดตรัง กระทรวง 
มหาดไทย 

2,600,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เยาวชน  3 1 3 

ต่ า (L) 

147 โครงการส่งเสริม
และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การผลิตข้าวไร่
พันธุ์ดอกข่า 50 

สินค้า GI  
จังหวัดพังงา 

สร้างคลังอาหาร
ภายในชุมชน 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

2,232,700 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

148 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่ม 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

1,680,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 มูลค่าและพัฒนา 

บรรจภุัณฑไ์ม้
ผลอัตลักษณ์

ท้องถิ่น (ทุเรียน
สาลิกา, มังคุด
ทิพย์พังงา)  
อ าเภอกะปง 
จังหวัดพังงา 

          

 

149 โครงการหมู่บ้าน
เกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนสุขภาพ 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

2,455,200 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

150 โครงการส่งเสริม
การเลีย้งไก่ไข่
เพื่อใช้บริโภค 
ในครัวเรือน 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

2,745,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
151 โครงการส่งเสริม

การแปรรปู
อาหารทะเล 

และสินค้าเกษตร
จังหวัดพังงา 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

14,400,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ 
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 3 2 6 

ปานกลาง 
(M) 

152 โครงการแปรรูป
กล้วยแปรรูปจาก

พลังงาน
แสงอาทิตย์  

เพื่อสร้างรายได ้
สู่ชุมชน 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

1,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ 
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

153 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ 

การท่องเที่ยว 
โดยชุมชน 

จังหวัดพังงา 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

1,680,100 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ 
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
154 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรสตัว์น้ า 
และแหล่งท าการ

ประมงซั้ง 
ปะการังเทียม

พื้นบ้าน 

จังหวัดระนอง กระทรวง 
มหาดไทย 

1,244,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

155 พัฒนาและ
ยกระดับสถาบัน
เกษตรกร องค์กร
เกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดระนอง 

จังหวัดระนอง กระทรวง 
มหาดไทย 

1,630,400 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

156 โครงการ
จัดระบบอนรุักษ์
ดินและน้ าเพื่อ
ปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน 

จังหวัดยะลา กระทรวง 
มหาดไทย 

14,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 2 6 

ปานกลาง 
(M) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
157 โครงการส่งเสริม

การปลูกพืชอายุ
สั้นเพิ่มรายได้
เร่งด่วนให้

เกษตรกรผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 

จังหวัดยะลา กระทรวง 
มหาดไทย 

920,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

158 โครงการส่งเสริม
การเลีย้งสัตว์น้ า 

เพื่อฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจหลัง 

โควิด-19 

จังหวัดยะลา กระทรวง 
มหาดไทย 

5,859,000 ด าเนินกา 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

159 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ 

จังหวัดนราธิวาส กระทรวง 
มหาดไทย 

12,944,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 2 6 ปานกลาง 
(M) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ผลิตขา้ว

ปลอดภัย 
          

 

160 โครงการส่งเสริม
การรวมกลุ่มเพื่อ

การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

จังหวัดนราธิวาส กระทรวง 
มหาดไทย 

2,496,500 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

161 โครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรสตัว์น้ า
เพื่อเสรมิสร้าง
ความมั่นคง

ทางด้านอาหาร 

จังหวัดนราธิวาส กระทรวง 
มหาดไทย 

26,354,500 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 3 9 

สูง (H) 

162 โครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจ พัฒนา

คุณภาพชีวิต 
ด้วยการผลติด้าน

การเกษตร 
จังหวัดปัตตาน ี

จังหวัดปัตตาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

56,264,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 4 12 

สูง 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
163 โครงการส่งเสริม

อาชีพสร้างรายได้
ตามแนว

พระราชด าริ  
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจาก 
ภัยโควิด-19 

จังหวัดปัตตาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

2,080,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

164 โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ

ระยะสั้น  
ผู้ไดร้ับผลกระทบ
จากสถานการณ์
การระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 

จังหวัดปัตตาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

5,163,850 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 



354 

 

 

3
5
4
 

  

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
165 พัฒนาอัตลักษณ์

น่าน มุ่งสู่เมือง
สร้างสรรค์ 

(Creative City) 
: ยกระดับ
มาตรฐาน 

การอ านวยความ
สะดวกและดูแล
ความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว

และสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

(Amazing Thai 
Host)  

เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวตามวิถี 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว

และกีฬา 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยว 
และกีฬา 

7,105,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 



355 

 

 

3
5
5
 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ใหม่ (New 

Normal) 
          

 

166 เชฟชุมชนเพื่อ
ยกระดับการ
ท่องเที่ยว 

เชิงอาหารจังหวัด
กาญจนบุร ี

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว

และกีฬา 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยว 
และกีฬา 

5,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

167 การฝึกอบรม
ราษฎร (ชาวเล) 

เกาะหลเีป๊ะ 
ม.7,8 ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการประกอบ
อาชีพไลฟ์การ์ด
เพื่อยกระดับ

ความปลอดภัย
เกาะหลเีป๊ะ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว

และกีฬา 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยว 
และกีฬา 

4,957,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
168 พัฒนาและ

ยกระดับ
เกษตรกรสู่

เกษตรกรยุคใหม่
และฟารม์เกษตร

ยุคใหม่เพือ่ 
การท่องเที่ยว 

จังหวัดล าพูน กระทรวง 
มหาดไทย 

4,388,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

169 โครงการ
ฝึกอบรม
มาตรการ

ช่วยเหลือจาก
ผลกระทบโรค
ระบาดไวรสั 

โคโรนา 2019 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 237,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

170 โครงการส่งเสริม
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

309,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 การผลิตและเพิ่ม

มูลค่ามะพร้าว
ตลอดห่วงโซ่

อุปทาน  
อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

          

 

171 โครงการส่งเสริม
การผลิตพืช
สมุนไพร 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

363,670 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

172 โครงการส่งเสริม
การประกอบ

อาชีพในรูปแบบ
วิถีใหม ่

 (New Normal) 

กรมการจดัหา
งาน 

กระทรวงแรงงาน 521,850 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

173 โครงการส่งเสริม
การปลูกผัก
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

844,450 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 เชิงการค้าในกลุ่ม

เกษตรกรรุ่นใหม ่
          

 

174 โครงการส่งเสริม
การผลิตกาแฟ 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

958,415 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

175 โครงการ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ 
คน ชุมชน และ

สังคม เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การเป็นเมือง

อัจฉริยะ (Smart 
City) : พัฒนา
ทักษะฝีมือ

แรงงานรองรับ
สถานการณ์ 
COVID 19 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 1,326,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
176 โครงการ

ยกระดับการ
เลี้ยงนกกระทา 

จังหวัดอ่างทอง กระทรวง 
มหาดไทย 

1,655,360 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

177 โครงการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพ

แก่ผู้ไดร้ับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 1,703,600 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

178 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ

ผลิตผักปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

2,934,500 ด าเนินการราย
พื้นที ่

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

179 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลติ

แพะ 
แบบครบวงจร 

จังหวัดอ่างทอง กระทรวง 
มหาดไทย 

2,992,530 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
180 โครงการส่งเสริม

ฟื้นฟูการผลติ
น้ าตาลมะพร้าว
แท้ เพื่อพัฒนา

เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

3,538,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

181 โครงการพัฒนา
คุณภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

3,848,400 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

182 โครงการส่งเสริม
การเพาะเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามจังหวดั

สุพรรณบุร ี
แบบครบวงจร 

จังหวัด
สุพรรณบุร ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

4,025,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

183 โครงการส่งเสริม
การปลูกผักสวน

ครัวอย่าง 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

4,099,200 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทจุริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ปลอดภัยและ

ส่งเสริมการใช้
สารจาก

ธรรมชาติกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันพืช 

          

 

184 โครงการพัฒนา
ทักษะเพื่อเพ่ิม

โอกาส 
ในการประกอบ
อาชีพสร้างความ

เข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับชุมชน 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 5,090,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

185 โครงการเสรมิ
ศักยภาพกิจกรรม

เครือข่าย
เกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Young Smart 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

5,425,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 Farmer) ต่อยอด

ธุรกิจการเกษตร 
          

 

186 โครงการส่งเสริม
การปลูกผัก

ปลอดสารพิษ 
บนกระเบื้องและ
เกษตรผสมผสาน 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

6,476,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

187 โครงการพัฒนา
และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การผลิตไม้ผล

คุณภาพ 

จังหวัด
สุพรรณบุร ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

6,950,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

188 โครงการส่งเสริม
กลุ่มเกษตรกร 

ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 

จังหวัด
สุพรรณบุร ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

8,400,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย 
          

 

189 โครงการ
ฝึกอบรม เพื่อ

ชะลอการว่างงาน 
ในภาค 

อุตสาหกรรม 
ยานยนต ์

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบายเขต
พัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

186,284,500 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

ประชาชนท่ัวไป  3 4 12 

สูง (H) 

190 โครงการเพิม่
มูลค่าผลติภณัฑ์

แปรรูปจาก
ผลผลติทาง

การเกษตรเพื่อ
ประโยชน์ใน 
เชิงพาณิชย ์

มหาวิทยาลยั 
มหิดล 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

1,200,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
191 โครงการส่งเสริม

การเกษตรต าบล
นาข้าวเสีย  

อ าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง 

จังหวัดตรัง กระทรวง 
มหาดไทย 

3,750,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

ผู้ประกอบการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

192 โครงการทอผา้
ภูมิปัญญา
ปราจีนบุร ี

จังหวัดปราจีนบรุ ี

จังหวัด
ปราจีนบุร ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

620,300 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

193 โครงการพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐาน 

การท่องเที่ยว
คุณภาพจังหวัด

กระบี ่

จังหวัดกระบี ่ กระทรวง 
มหาดไทย 

1,300,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
194 โครงการส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร 

จังหวัด 
นครศร ี

ธรรมราช 

กระทรวง 
มหาดไทย 

500,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 
ต่ า (L) 

195 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน 
ผู้เลีย้งโคเนื้อ
จังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย กระทรวง 
มหาดไทย 

4,900,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

196 โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็ง
กลุ่มสมัมาชีพ

ชุมชน ร่วมฟื้นฟู
เศรษฐกิจฐาน

ราก 
จังหวัดอุตรดติถ ์

จังหวัดอุตรดติถ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

4,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
197 โครงการแปรรูป

ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ประเภทอาหาร

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้
กลุ่มผูผ้ลติ 

ผู้ประกอบการ
ชุมชน 

จังหวัด
มุกดาหาร 

กระทรวง 
มหาดไทย 

2,600,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

198 โครงการพัฒนา
คุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ของโรงเรียน

ผู้สูงอายสุู่ OTOP 
และการส่งเสริม
การตลาดผ่าน

ช่องทางออนไลน์
ของสภาเด็กและ
เยาวชนกาฬสินธุ ์

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

5,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้สูงอาย ุ  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 (Start Up Aged 

and Teens 
Kalasin) 

          
 

199 โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชน
และเพิ่มช่อง

ทางการจ าหน่าย
สินค้าชุมชน

จังหวัดกาฬสินธุ ์

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

457,600 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 

ต่ า (L) 

200 โครงการ
พัฒนาการผลิต 

การแปรรปู
สมุนไพรที่ได้

มาตรฐาน และ
ส่งเสริมการใช้ 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

1,740,320 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 สมุนไพร  

จังหวัดกาฬสินธุ์  
พ.ศ. 2564 

          
 

201 โครงการเพิม่
ทักษะด้านอาชีพ

แก่นักเรียน
ครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรยีนต่อ
หลังจากจบ

การศึกษาภาค
บังคับ 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

2,955,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เยาวชน  3 1 3 

ต่ า (L) 

202 โครงการกินกไ็ด้
ขายก็ดีเลีย้งปลา
ดุกยุคโควดิ - 19 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

128,800 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 
ต่ า (L) 

203 โครงการส่งเสริม
การเลีย้งไก่พันธุ ์

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

200,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

คนพิการ  3 1 3 
ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ไข่เพื่อส่งเสริม

เศรษฐกิจฐาน
ราก 

          
 

204 โครงการส่งเสริม
การทอผ้าซาโอร ิ

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

242,300 ด าเนินการราย
พื้นที ่

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 1 3 
ต่ า (L) 

205 โครงการสร้าง
อาชีพรายได้และ
พัฒนามาตรฐาน
บริการแพทย์

แผนไทยในสถาน
บริการ

สาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปี 2564 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

1,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้สูงอาย ุ  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
206 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ
สร้างรายได้
ผู้สูงอายุด้วย

การแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ปี 2564 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

4,464,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้สูงอาย ุ  3 1 3 

ต่ า (L) 

207 โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้พิการทาง

สายตา 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

4,464,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 
ต่ า (L) 

208 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา

ศักยภาพแรงงาน
นอกระบบ 

แรงงานสูงอายุ 
เพื่อฟ้ืนฟูเยียวยา 

จังหวัด
มหาสารคาม 

กระทรวง 
มหาดไทย 

1,200,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

แรงงานนอก
ระบบ 

 3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ผู้ไดร้ับผลกระทบ

จากโควิด - 19 
ให้มีรายได ้
ที่มั่นคงและ

คุณภาพชีวิตที่ด ี

          

 

209 โครงการพัฒนา
ทักษะฝีมือ

แรงงานรองรับ
ความต้องการ

ของ
ตลาดแรงงาน 

ในอนาคต 

จังหวัด
มหาสารคาม 

กระทรวง 
มหาดไทย 

854,600 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 

ต่ า (L) 

210 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ 
การผลิตกาแฟ 
โรบัสต้า พืชอัต
ลักษณ์ประจ าถิ่น 

จังหวัดสงขลา กระทรวง 
มหาดไทย 

2,438,500 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 อ าเภอ 

สะบ้าย้อย 
          

 

211 โครงการพัฒนา
อาชีพเสริมสร้าง
รายได้เกษตรกร 
องค์กรเกษตรกร 
อ าเภอคลองหอย

โข่ง 

จังหวัดสงขลา กระทรวง 
มหาดไทย 

1,432,319 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

212 โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบ
ผสมผสานเพื่อ

การพึ่งพาตนเอง
ในพื้นที่จัดที่ดิน
ให้ชุมชนตาม

นโยบายรัฐบาล 
(คทช.) ในพื้นที่
เขตปฏริูปที่ดิน 

จังหวัดสงขลา กระทรวง 
มหาดไทย 

885,200 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ท้องที่ต าบล

สะพานไม้แก่น 
อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 

          

 

213 OTOP ไทย สู้ภยั
โควิด 19 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

95,000,000 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 3 4 12 
สูง (H) 

214 โครงการพลิก
วิกฤต COVID-19 

สู่การสร้าง
เศรษฐกิจจาก 

OTOP สมุนไพร
ในชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

กระทรวง
สาธารณสุข 

8,321,100 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  4 1 4 

ต่ า (L) 

215 โครงการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 
ด้วยการนวดไทย 

กรมการแพทย์
แผนไทยและ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

9,198,100 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

ประชาชนท่ัวไป  3 1 3 
ต่ า (L) 



374 

 

 

3
7
4
 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 ในสถานการณ์

โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 

การแพทย์
ทางเลือก 

         
 

216 โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบ
ผสมผสานโดย

จัดระบบอนรุักษ์
ดินและน้ าในไร่

นา 

จังหวัด
นครสวรรค ์

กระทรวง 
มหาดไทย 

3,091,100 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

217 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ

ผลิต 
การแปรรปู 

“แพะเมืองสิงห์” 

จังหวัดสิงห์บุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

2,340,520 ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.2 

เกษตรกร  3 1 3 

ต่ า (L) 

218 โครงการเพิม่
ศักยภาพและ

ปรับปรุง 

กรมการข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

1,601,430,40
0 

ด าเนินการ 
รายพื้นท่ี 

แผนงาน 
3.1 

เกษตรกร  3 4 12 
สูง (H) 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง งบประมาณ 
พื้นที่ด าเนิน 

การ 
แผนงาน 

กลุ่มเป้า 
หมายหลัก 

เกณฑ์ที่ 1 
(A) 

เกณฑ์ที่ 2 
(B) 

เกณฑ์ที่ 
3 (C) 

คะแนน
ความเสีย่ง 
(B)x(C) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ในการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

สอดคล้อง
กับนิยาม
การทุจริต

เชิงนโยบาย 

ระดับ
โอกาสที่

จะเกิดการ
ทุจริต 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
 เครื่องจักร

อุปกรณ์ปรบัปรุง
สภาพเมลด็พันธ์ุ
ของศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าว 

          

 

219 โครงการกระตุ้น
และส่งเสรมิ
เศรษฐกิจ 

ฐานรากด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
วัฒนธรรมชุมชน

ไทย 
(Community 

Cultural 
Product of 
Thailand) 

(CCPOT) สูส่ากล 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

176,579,530 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

แผนงาน 
3.2 

ผู้ประกอบการ
ในชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน 

 4 4 16 

สูง (H) 
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ตารางท่ี 5- 15 โครงการที่มีคะแนนความเสี่ยงสูงมากท่ีสุด และก าหนดวงเงินงบประมาณสูงสุด 6 อันดับแรก  
    (คะแนน 16 คะแนน) 

ล าดับ แผนงาน โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 แผนงานที่ 3.3 แผนงานกระตุ้น

อุปโภค บริ โภค และกระตุ้ น 
การท่องเที่ยว 

โครงการคนละครึ่ง 30,000,000,000 

2 แผนงานที่ 3.3 แผนงานกระตุ้น
อุปโภค บริ โภค และกระตุ้ น 
การท่องเที่ยว  

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” 20,000,000,000 

3 แผนงานที่ 3.3 แผนงานกระตุ้น
อุปโภค บริโภค และกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่ง เสริมการจ้างงานใหม่
ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ
และเอกชน 

19,462,001,700 

4 แผน ง านที่  3.1 แ ผน ง านที่ มี
วั ตถุประสงค์ เ พ่ือสร้ า งความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้ วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 

13,904,500,000 

5 แผนงานที่  3.2 แผนงานสร้าง
ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล  
1 มหาวิทยาลัย) 

10,629,600,000 

6 แผนงานที่  3.2 แผนงานสร้าง
ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

9,805,707,480 

 
 ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการต่าง ๆ2 อาทิ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ช  
 

 

 

 

                                                 
2 คณะผู้วิจัยได้สืบค้นจากมติคณะรัฐมนตรี และประสานงานเพ่ือขอข้อมูลกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและน าเสนอโครงการ โดยได้รับข้อมูลว่าการน าเสนอโครงการ 

ที่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติให้เห็นชอบ ไม่ได้น าเสนอโครงการในรูปแบบเหตุผลสมัพันธ์ (Logical framework) โดยหน่วยงานที่

เสนอโครงการ จะต้องด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และน าเสนอผ่านฐานข้อมูล ThaiME ซึ่งเป็นฐานข้อมลูโครงการโครงการภายใต้ 
พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาทของส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกน าเสนอข้อมูลรายละเอียด
โครงการทั้งหมดที่เลือกเป็นกรณีศึกษาดังปรากฏในภาคผนวก ช เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
โครงการต่อไป 
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  5.5.2 การคัดเลือกกรณีศึกษา 
จากการพิจารณาผลการกลั่นกรองโครงการโดยเกณฑ์ต่าง ๆ ข้างต้น คณะวิจัยจึงได้ตัวอย่างโครงการ  

ที่จะใช้เลือกเป็นกรณีศึกษา เพ่ือน าไปวิเคราะห์ขอบเขตความเสียหาย เพ่ือพิจารณาความรุนแรง  
ที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศจ านวน 6 โครงการ ทั้งนี้คณะวิจัยจะน ารายละเอียดโครงการ   
ทั้ง 6 โครงการส่งมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการเลือกโครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา เพ่ือน ามาสู่การคัดเลือกโครงการ  
ที่เหมาะสมจ านวน 2 โครงการต่อไป ทั้งนี้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ด าเนินการสัมภาษณ์มี 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
2. คุณรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
3. ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
 
5.5.2.1 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ 

 หลังจากที่ผู้วิจัยได้มีการกลั่นกรองโครงการเบื้องต้นจ านวน 6 โครงการ คณะผู้วิจัยจึงได้น าโครงการ
ดังกล่าวเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1) แนวทางการประเมินความเสี่ยง 

ก่อนมีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบาย คณะผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าความเข้าใจ
ให้ตรงกัน โดยเฉพาะมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ ในเบื้องตันผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าถ้าเลือกตามมูลค่า 219 โครงการ 
ถ้ายังไม่ได้มองงบประมาณ ดูทีละโครงการแล้วมีเกณฑ์ (criteria) ให้สามารถท าให้เห็นภาพใหญ่ได้ว่าเสี่ยง 
แค่ไหน โดยเกณฑ์อาจจะไม่ต้องซับซ้อนมาก เช่น เรื่องกระบวนการ (process) ในการอนุมัติ 6 โครงการ 
ลักษณะการโอนเงินไปที่ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงคือประชาชนผ่าน App วิธีการในการจ่ายเงินออกไป  
ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ถึงมือคนโดยตรงเข้าบัญชี ความเสี่ยงต่ า แต่ถ้าต้องผ่านหน่วยงานราชการ แล้วลงไปถึงคน
ที่ได้รับประโยชน์ ถ้ายาวหรือสายพานยาว ความเสี่ยงสูงมากขึ้น เพราะฉะนั้น 219 โครงการ จะมีโครงการอีก
จ านวนมาก ที่ เป็นลักษณะแบบที่ 2 ที่ พูดถึง จึงต้องแกะกระบวนการว่า  วิธีการเริ่มต้นตั้งแต่อนุมัติ   
การประเมินที่มาที่ไปของโครงการอย่างไร 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีหลักเกณฑ์ที่ไม่ซับซ้อน แต่สอดคล้องกับหลักการประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบาย เช่น 
กระบวนการในการอนุมัติว่าจ านวนระยะเวลาในการจัดท าโครงการ  เสนอโครงการ ที่มาที่ไปสอดคล้องกับ
เป้าหมายไหม กระบวนการในการจ่ายเงินและเบิกเงิน เป็นจุดที่ท าให้เกิดความเสี่ยงสูงมาก ส่วนเรื่องที่พูดถึง
การจ่ายเงินไปแล้วจะพูดถึงความเสียหาย ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเข้าใจในการใช้ Framework ในการประเมิน
ความเสี่ยงกล่าวคือดูในมิติของความเป็นไปได้ (likelihood) ว่าโอกาสจะเกิดมากน้อยแค่ไหน ก็จะเป็น risk 
matrix ว่า ความเป็นไปได ้คูณกับผลกระทบ (impack) น าไปสู่ระดับความเสี่ยง 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า กระบวนการ (process) จะบอกความเป็นไปได้ในการเกิดการทุจริต ว่าเกิดขึ้นได้
มากแค่ ไหน  ตัวมูลค่า  (งบประมาณ ) จะบอก  Consequence (ผลกระทบ) ตัวผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสีย 
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(stakeholder) ที่เกี่ยวข้องจะบอกความเป็นไปได้ โดยเห็นว่าถ้าผ่านมือคนน้อย หมายถึงกระบวนการในการ
จ่ายเงินมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องน้อย ออกจากคลังก็วิ่งเข้าบัญชีอันนี้เสี่ยงต่ า (low risk) แต่ถ้าหลาย ๆ ทอด  
จะมีความเสี่ยงสูง (high risk) อันนี้เป็นกรอบ (framework) ที่จะใช้ นอกจากนี้การทุจริตขึ้นอยู่กับโครงการ
และขั้นตอนที่จะซับซ้อนขนาดไหน ถ้าซับซ้อนมากแสดงว่าการก่อให้เกิดทุจริตก็เป็นไปได้ง่าย ถ้าสายพานยาว
มากโอกาสก็จะเกิดสูง ถ้าเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการซับซ้อนหรือกว้างโอกาสเกิดสูง ส่วนผลกระทบสูงหรือ
ต่ าหรืออยู่กับงบประมาณ ถ้างบประมาณสูงผลกระทบก็จะสูงตาม ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าทั้ง 6 โครงการ 
มีผลกระทบสูงเพราะงบประมาณสูง 

อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิมองว่า 6 โครงการ มีทั้งโครงการที่เข้าข่ายในการใช้เงินกู้และงบปกติ  
โดยเห็นว่า มีหลายโครงการที่ควรจะเป็นโครงการที่อยู่ในระบบของงบประมาณแผ่นดินทั่วไป ไม่ควรที่จะเข้า
มาอยู่ในลักษณะของโครงการเร่งด่วนที่เป็นการกู้เงินเข้ามา อย่างกรณีเรื่องของ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัยควร
จะเป็นงานระยะยาวมากกว่าการที่จะมาเอาเงินงบประมาณเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ซึ่งมีลักษณะหลายโครงการ
ท าให้วงเงินที่เข้ามาเกินกว่างบประมาณด้วย เช่น กู้มา 4 แสนล้าน โดยขอมาประมาณ 8 แสนล้านบาท  
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าหลายโครงการเหมือนถูกปัดฝุ่นมาจากโครงการเดิม ที่จะของบประมาณตามปกติอยู่แล้ว 
แต่ก็ถูกน าเข้ามาในงานพวกนี้ ซึ่งหากว่ามีการอนุมัติโครงการเหล่านี้ เป็นข้อน่าสงสัยว่าเป็นการใช้เงินที่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีการคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าการที่จะพูด
ขนาดนั้นต้องมขี้อมูลให้ศึกษา แต่เท่าท่ีเปิดมาไม่มีใครสามารถเจาะไปในข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ได้เลย  

นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า บางโครงการอาจผิดวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่มุ่งการกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยถ้ามองเป็นแนวคิดกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า โครงการ 1 โครงการ 
2 และโครงการ 3 เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการ 4 โครงการ 5 และโครงการ 6 เห็นว่าผิดหลักการ 
(misconcept) เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นการยกระดับเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ท ามาอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องใช้งบเร่งด่วน แล้วผลก็ไม่ได้เร่งด่วนอยู่แล้ว เป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องท ามาต่อเนื่อง 
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า โครงการ 1 โครงการ 2 และโครงการ 3 เป็นการจ่ายเงินโดยตรง ลงไปถึงเศรษฐกิจฐาน
รากโดยตรง เป็นหลักการที่เหมาะที่จะใช้ และไม่ได้ท าบ่อย ๆ ท าเฉพาะตอนที่เศรษฐกิจตกต่ า แล้วต้องการ
กระตุ้นจริง ๆ แล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าไปถึงเศรษฐกิจฐานรากจริง ๆ แล้วต้องเร่งด่วนจริง ๆ เร่งด่วนได้  
และเสี่ยงต่ าที่จะทุจริต เพราะว่าเส้นทางของเงินกระชับ สั้น เร่งได้เร็ว แล้วก็เสี่ยงต่ า ทุจริตได้ยาก เพราะรู้ว่า
เงินไปหาใคร โครงการ 3 ก็เช่นเดียวกัน แต่อาจจะเสี่ยงสูงขึ้นมานิดหนึ่ง แต่โครงการ 4 โครงการ 5  
และโครงการ 6 หลักการไม่ได้ มันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจ ความเสี่ยงสูงมาก เพราะว่าเส้นทางของเงินยาว 
  แนวทางการมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือไม่ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตั้งค าถามส าคัญ
คือหลักการ (concept) ได้หรือเปล่ากับความเร่งด่วน (urgently project) เป็นค าถามใหญ่ เช่น ถ้าไม่ท า
ภายใน 6 เดือน หรือ 1 ปี เศรษฐกิจจะแย่และเร่งด่วนในความหมายที่ว่าเราจะเห็นผลเร็วไหม  เช่น  
ถ้าเป้าหมายคือให้เกิดการใช้จ่าย โครงการคนละครึ่งกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันมีความชัดเจน เกิดการใช้จ่าย
แน่นอน แต่ถ้าบอกว่าจะยกระดับเกษตรกรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาดมันไม่ใช่แค่  1 ปี ที่จะท าส าเร็จ มันก็ไม่
เร่งด่วน ก็รอได้ ก็ใช้งบประมาณของรัฐประจ าปี ก็เข้าสภาไป เนื่องจาก พรก.เงินกู้ เป็นกระบวนการลัด  
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(by – pass process) หลายอย่าง ท าให้เกิดความรวดเร็วในการน างบประมาณไปใช้ แต่ท าให้มีโอกาสเกิด 
การทุจริตเพราะไม่ผ่านสภาฯ ท าให้ขาดการตรวจสอบโดยสภาฯ อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า
หากรัฐบาลอธิบายได้ว่าท าไมต้องมาใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาทก็สามารถยอมรับได้ 

2) วิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละโครงการ 
  2.1) โครงการคนละครึ่ง                              

ในเบื้องต้นผู้ทรงคุณวุฒิมองว่า ไม่มีคอร์รัปชันในภาครัฐ หมายถึง คอร์รัปชันที่หมายถึงเรื่องของตัวเงิน 
เรื่องของผลประโยชน์โดยตรง แต่ชัดเจนว่ามีการคอร์รัปชันในส่วนปลายทาง คือ ประชาชนและพ่อค้าท่ีเข้าร่วม
โครงการ อันนี้มีความชัดเจน สาเหตุที่สรุปคือ การกระจายเงิน การดักเงินโดยบุคลากรของรัฐท าได้ยาก แต่ถ้า
มีเจ้าหน้าที่คนไหนไปทุจริตได้ เขาก็จะทุจริตในฐานะเป็นผู้รับ ซึ่งเราต้องตีความตรงนั้นว่าเป็นประชาชน  
ถ้าพิจารณาปลายน้ า ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับเล็กน้อยมาก ต่ ามาก คือ ถ้าดูจากที่มีการแจ้งความ
ด าเนินคดีกันแล้ว ถ้าคิดเป็น % ของวงเงินที่เสียหาย เป็น % ของจ านวนคนที่ได้รับประโยชน์ จะเห็นว่ามันเป็น
เพียงแค่ 0.001 หรือ 0.002 ประมาณนี้ หรือต่อให้มีจ านวนคดีมาก เช่น 900 คดี 900 คน แต่จ านวนคนที่รับ
ไปเท่าไหร่ กี่ล้านคน คิดแล้วน้อยมาก ปริมาณที่เสียหายก็น้อย  

โครงการคนละครึ่ง ขั้นตอนการเบิกจากคลังไปถึงคนใช้ ถึงประชาชน วิ่งเข้าธนาคาร เงินออกจาก
ธนาคารเข้า App คนละครึ่ง คนที่จะทุจริต คือ คนได้เงิน ลักษณะของความเสี่ยง วิธีการอย่างที่รู้ คือ ไปซื้อ
ของก็จะมี Stakeholder ที่จะรู้เรื่อง คือ ร้านค้าและคนรับเงินที่จะทุจริต ซึ่งบางทีอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 
โอกาสจะเกิดมีน้อย เพราะ Likelihood ต่ าใช้กี่ Scale ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่  2 ตัว Consequence  
ก็น้อย ก็ 2 เท่ากัน คูณกันได้ 4 ก็ยังถือว่าเสี่ยงต่ า อันนี้เหตุผลเพราะว่าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โอนเงินโดยตรง 

โครงการคนละครึ่งหลายคนมองว่าอย่างน้อยท าให้ประชาชนได้ประโยชน์ ถ้าจะมองในเชิงของว่าจะ
ทุจริตหรือไม่ทุจริต ถ้าเรามองในมุมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียง ซึ่งคิดว่ารัฐบาลก็ประสบความส าเร็จ 
เพราะเป็นโครงการที่ท าให้คนเกิดความสนใจค่อนข้างมาก และถือเป็นโครงการหาเสียงให้แก่รัฐบาลได้ แต่ส่วน
ที่ประโยชน์ได้ทั่วถึงหรือไม่อย่างไร ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือจะมีการทุจริตหรือไม่ก็ประเมินล าบาก แต่ที่ตั้ง
ข้อสังเกตคือว่าโครงการทั้งหลาย ใช้จ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ซึ่งธนาคารกรุงไทยจากกระบวนการแก้ไข
กฎหมายของรัฐบาลชุดนี้ มันท าให้กรุงไทยกลายเป็นบริษัท เป็นธนาคารเอกชน ไม่ถือเป็นรัฐวิสาหกิจ  
แต่ปรากฏว่ากรุงไทยเคยอยู่ในสภาพของรัฐวิสาหกิจ เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็น Black Bone เป็น Black 
bone ที่ส าคัญในแง่ที่ว่าเขาจะรู้เรื่องทั้งหมดในโครงการงบประมาณต่าง ๆ ของรัฐบาล  แต่ตอนนี้มีฐานะเป็น
เอกชน ซึ่งสถานะเอกชนเหล่านี้มันท าให้เขามีโอกาสได้ประโยชน์แทนที่จะเป็นรัฐวิสาหกิจ 
  ถ้าจะมองจากมุมมองนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าเงิน 3 หมื่นล้าน ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้ตั้งข้อสังเกตคือ
ว่าโครงการใหญ่ ๆ เหล่านี้ทั้งหมดที่จ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นของเอกชนไป
แล้ว อันนี้เป็นการเอ้ือประโยชน์ธนาคารไหม ประเด็นที่สอง คือ โครงการนี้ ประชาชนให้ความสนใจ เขาก็จะได้
เสียงจากโครงการแบบนี้ เพียงแต่ว่าโครงการแบบนี้มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะชั่วคราว  
แต่ลงทุนมหาศาล 3 หมื่นล้านไป ถ้ามีเฟส 3 รวมแล้วอาจจะ 5 หมื่นล้าน 5 หมื่นล้าน 4 แสนล้าน ตั้งกี่ %  
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เป็นก้อนใหญ่มาก ถ้ามองในแง่ของความพอใจของประชาชน ก็จะได้ความพอใจสูง แต่ปัญหาคือเงินกู้เหล่านี้
เป็นภาระของประชาชนในอนาคต แต่รัฐบาลได้เสียงจากเงินที่เป็นภาระของประชาชนในอนาคตแล้ว 
ก็เป็นกระบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเท่านั้น ไม่มีความยั่งยืน  

โครงการคนละครึ่งผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านมีความคิดเห็นว่าอาจจะมีความเสี่ยงไม่มาก เนื่องจากว่าเงิน
ลงที่ประชาชนโดยตรง เพียงแต่ที่มองในประเด็นของความรั่วไหล หรือประโยชน์ที่มันจะได้จากการลงเงินไปถึง 
3 หมื่นล้าน เห็นว่ามันเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ชั่วคราว แต่ได้ประโยชน์ในการหาเสียงมากกว่าเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับธนาคารกรุงไทยมากกว่า 

2.2) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 
โครงการนี้ผู้ทรงเห็นว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันกับโครงการคนละครึ่ง กล่าวคือไม่มีคอร์รัปชันในภาครัฐ 

คอร์รัปชันที่หมายถึงเรื่องของตัวเงินเรื่องของผลประโยชน์โดยตรง แต่การคอร์รัปชันในส่วนปลายทางคือ 
ประชาชนและพ่อค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ ความเสี่ยงและความเสียหายถือว่าน้อยมาก  

ในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่าโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน คนที่จะทุจริตจะมีโรงแรม  
สถานประกอบการที่ข้ึนกับผู้รับ โอกาสการเกิดการทุจริตพอ ๆ กับโครงการคนละครึ่งหรืออาจต่ าแต่ผลกระทบ 
เท่ากัน เพราะมันไม่มีแรงจูงใจที่จะคิดหาส่วนต่างหรือเงินทอนออก ไม่ใช่คนละครึ่งที่มาซื้อของกิน แต่เที่ยว
ด้วยกันเป็นบริการจึงยาก อาจจะมีโรงแรมหรือสถานประกอบการที่จะเป็นคนที่ทุจริต  อันนี้อาจะมี 
กระบวนการ เรื่องการอนุมัติสถานประกอบการที่จะรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ ต้องมีรายการ (list) ว่าเข้า
ระบบจะต้องพิจารณาพิจารณาให้ดีว่าโอกาสของความเป็นไปได้ในการเกิดจะเพ่ิมขึ้นในส่วนที่จะมีเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นคน Approve สถานประกอบการ  

อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านมีความเห็นที่ต่างจากสองท่านกล่าวคือ เห็นว่าโครงการนี้อาจจะ 
ส่อว่าจะสามารถที่จะเอ้ือประโยชน์กันได้มากขึ้น เวลาเที่ยวด้วยกันบรรดาบริษัททัวร์ บริษัทโรงแรมจะต้องขึ้น
ทะเบียน ซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่มีโอกาสที่จะเอ้ือพรรคพวกของผู้มีอ านาจทั้งหลาย ทั้งคนที่อยู่ในระบบราชการ
หรอืพรรคการเมือง นักการเมือง มีโอกาสที่จะท าได้ประโยชน์จากโครงการพวกนี้ ไม่ใช่ว่าเพียงแค่ว่าจะได้เสียง 
แต่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยการมุ่งไปที่กลุ่มของคนเหล่านี้ที่มีโอกาสที่จะเข้ามารับเงิน และเห็นว่าโครงการนี้  
มีโอกาสมากในการทุจริต 

จากการวิเคราะห์ความหมายของการสนทนาจากผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าในโครงการที่ 1 (คนละครึ่ง)  
และ 2 (เท่ียวด้วยกัน) บางท่านเห็นว่าไม่อาจเข้าข่ายการทุจริตเนื่องจากสามารถตัดเจ้าหน้าที่รัฐออกจากระบบ  
แต่สามารถเกิดการทุจริตหลายทางได้ ซึ่งหมายถึงประชาชนหรือผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริหาร ซึ่งนิยามนี้จะเป็น
การทุจริตจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นนิยามที่เป็นความเข้าใจในรูปแบบเดิม ซึ่งต่างจาก
การนิยามการทุจริตเชิงนโยบายที่ผู้ ได้ประโยชน์อาจหมายถึง พวกพ้องหรือกลุ่มทุนที่มีความใกล้ชิด  
กับนักการเมือง อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเกิดความเสี่ยงในแต่ละ
โครงการอย่างมีหลักเกณฑ์และมีความรอบรู้ทั้งเชิงลึกและกว้าง แม้จะมีมุมมองต่างกันบ้างก็ตาม 
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2.3) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน 
โอกาสเกิดยังไม่ค่อยมาก หรือโอกาสเกิดการทุจริตต่ า แต่ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง (3 คะแนน) 

อาจจะเป็นอีกดุลพินิจหนึ่ง ผู้ทรงได้อธิบายว่าสาเหตุเพราะเรื่องเงินโอนโดยตรง แต่ถ้าจะทุจริต ทุจริตตั้งแต่ 
การคัดเลือกคน เช่น อาจจะมีการจ่ายใต้โต๊ะเพ่ือให้ได้รับเข้ามาอยู่ในโครงการ เกี่ยวข้องกับองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีจ านวนมาก มาตรฐานการควบคุมเรื่องคุณภาพก็อาจจะท าได้ยาก เช่น กระทรวง
แรงงาน กระทรวงมหาดไทย อาจจะตรวจว่าท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมีมาตรฐานพิจารณาอย่างไร  ผู้ทรงเห็นว่า
ต้องให้เป็นระดับกลาง ๆ consequence (หมายถึงผลกระทบ) 3 เมื่อคูณกันได้ 9 ก็จะเป็นกลาง ๆ ซึ่งต้องใช้
ดุลพินิจ อธิบายว่า Likelihood สูงเพราะเกี่ยวกับ อปท. เยอะ และถ้าเกิดทุจริตก็จะทุจริตตั้งแต่คัดคนเข้ามา 
ก็ต้องมีการเรียกกันบ้าง อย่างไรก็ตามบางท่านเห็นว่าโครงการนี้ไม่เสี่ยง แต่บัณฑิตอาจจะเอาเงินมาจ่ายใต้โต๊ะ 
มองในมุมของการประเมินความเสี่ยง จะเกิดจริงอย่างไรยังมองไม่ออก ต้องดูกระบวนการว่าเขาคัดเลือกมา 
เพ่ิงจบมาแล้วสามารถเอาได้เลยหรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนั้นยิ่งง่าย ยิ่งเรียกใต้โต๊ะง่าย เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ
เท่ากัน ถ้าเทียบกับโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันจะเป็นเหมือนปลายน้ า  คือได้เงินแล้ว แล้วเอาไป 
ท าอะไร โครงการนี้จะเหมือนกับโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย กล่าวคือหลักการเหมือนกัน โครงการนี้ 
มีความเสี่ยงต่ า  

ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่าโครงการนี่ เป็นสิ่งที่ดี เป็นโครงการที่ดี แต่ขึ้นอยู่กับว่าสามารถ 
ที่จะตอบสนองในเรื่องของการจ้างงาน อย่างน้อยในช่วงโควิดที่คนจะเลิกจ้าง ช่วยในแง่ของการที่จะมีการจ้าง
คนเหล่านี้ต่อหรือจ้างคนใหม่เข้ามา ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า ประเด็นที่ส าคัญที่สุด คือว่า นักศึกษาที่จบใหม่  
จะกลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่าล็อกดาวน์เจเนอเรชัน (lock down generation) หมายความว่าพอเกิดโควิดขึ้นมา  
มีการล็อกดาวน์ ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ หยุดชะงักไปหมด นักศึกษาจบใหม่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานได้ หากว่า 
โควิดยืดเยื้อต่อไปยาวนานมากขึ้น มีโอกาสที่จะท าให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าล็อกดาวน์เจเนอเรชัน 
เป็นการพูดของคนในต่างประเทศ จะเข้าสู่การจ้างงานไม่ได้ การที่ภาครัฐท าโครงการนี้ เป็นโครงการที่ดี 
เพียงแต่ว่าในกระบวนการสามารถที่จะท าให้เกิดการจ้างงานได้มากน้อยแท้จริงขนาดไหน  ก็ต้องไปดูว่าไม่ใช่ 
จะเอ้ือเฉพาะบริษัทกลุ่มพรรคพวกของตัวเอง ซึ่งบางทีบริษัทเหล่านี้อาจจะมีความสามารถในการจ้างอยู่แล้ว 
รัฐจะช่วยเสริม แทนที่จะไปเสริมบริษัทที่เล็ก แต่เขาสามารถที่จะจ้างงานได้ยาวนานมากกว่า ผู้ทรงคุณวุฒิได้
น าโครงการนี้ไปเปรียบเทียบสมัยปี พ.ศ. 2554 ที่น้ าท่วมแล้วรัฐก็ชดเชยเงิน ถ้าหากบริษัทไหนไม่ปลดคนงาน
ออก รัฐจะช่วยเงินครึ่งหนึ่ง ปรากฏว่าแทนที่จะจ่ายให้กับคนงาน พอจ่ายกับบริษัท บริษัทก็เอาเงินของรัฐ  
ส่วนใหญ่ ไปจ่ายไม่เต็ม ซึ่งอันนี้ก็ท าให้เกิดปัญหาว่าแทนที่คนงานที่เขาได้รับความเดือดร้อน  เขาจะได้เงิน
ช่วยเหลือจากรัฐ ปรากฏว่าเงินไปช่วยเหลือบริษัทมากกว่าที่จะช่วยคนที่เขาเดือดร้อน  ในแง่ของการปฏิบัติ 
ต้องมีกระบวนการลงไปดูอย่างจริงจัง ว่ากติกาในเรื่องของการช่วยเหลือเพ่ือมีการจ้างงานเหล่านี้ มีวิธีการ
ก ากับควบคุมอย่างไรที่จะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นฉากหน้าว่าช่วยเหลือในการจ้างงาน  แล้วเอาเงินไปให้เอกชน 
ไปช่วยบริษัทเอกชนมากกว่าที่จะช่วยให้เกิดการจ้างงานอย่างจริงจัง  ซึ่งตรงนี้การทุจริตพวกนี้มีโอกาส 
ที่จะเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่ดู เหมือนว่าจะดีมาก  แต่โอกาสที่จะทุจริตก็มีว่าถ้าหากว่า 
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เป็นกระบวนการที่ไปเอ้ือบริษัทที่ช่วยไม่ให้เขาขาดทุนมาก แต่จริง ๆ แล้วเงินจะลงไปที่บริษัทมากกว่าที่จะช่วย
ให้บริษัทจ้างงานคนจบใหม่หรือคนตกงานให้สามารถท างานได้ยืนยาวมากขึ้น เป็นเรื่องที่มีโอกาส 

2.4) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
โครงการไม่มีความชัดเจนและส่อไปในทางทุจริตในรูปแบบเดิม ๆ ที่เคยมีมาอยู่แล้ว เป็นนโยบาย 

ของกระทรวงเกษตรที่มีการยกระดับ คือ ใครมีผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มสมาชิก เช่น 
ทุเรียน ชุมชนไหนที่มีทุเรียนร่วมกัน ก็สามารถที่จะมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ในลักษณะจากที่ปลูก 1 ไร่  
พอรวมก็เป็น 10 ไร่ 20 ไร่ เพ่ือที่จะหาทางในการที่จะต่อรอง เกี่ยวกับเรื่องของการก าหนดราคาของทุเรียน 
การก าหนดราคาก็จะมีในเรื่องของเกษตร  การควบคุม ควบคุมในเรื่องของคุณภาพ  ควบคุมในเรื่อง 
ของการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ว่ามันเป็นในลักษณะแบบไหน มีความต้องการของตลาดไหน มันเหมือน
ต้องการที่จะควบคุมราคาของสินค้าเกษตรในแต่ละชนิด โดยใช้ปริมาณเป็นตัวก ากับในการที่จะต่อรองกับ 
ทางตลาดว่าคนที่เข้ามาติดต่อกับเรา สามารถที่จะได้ปริมาณในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร ได้ปริมาณ 
ที่มากและมีคุณภาพ โดยก ากับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวจับคุณภาพต่าง ๆ ก็จะมีในเรื่อง  
ของเทคโนโลยี เรื่องของเกษตรสมัยใหม่ มีการบ ารุงต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ถูกควบคุมกระบวนการทั้งหมดถ้าเข้าร่วม
สมาชิกในการเข้าร่วม ก็จะมีในเรื่องของเงินสนับสนุนในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร บางรายที่เข้ามารวมกลุ่ม
ว่าจะสามารถที่จะผลิต ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่ในระดับไหน  
ให้อยู่ในระดับดี ถ้าเกษตรอยู่ ในระดับนี้ก็จะได้ราคานี้ ซึ่งเอาตัวของคุณภาพในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ของทางการเกษตรเป็นตัวหลัก ในการก ากับราคา อันนี้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ที่เขาท ามา แต่ในรายละเอียดลึก 
ๆ ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร ลักษณะแบบไหน แต่ที่ท ามาและที่เขาเสนอเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ เป็นนโยบาย 
ที่เขาท ากันอยู่แล้ว แต่ยกระดับให้เกิดการขับเคลื่อนมากขึ้น ในการที่จะสามารถเพ่ิมรายได้หรือเพ่ิมในเรื่อง 
ของราคาผลผลิตให้กับเกษตรกร 
  ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีประเด็นตั้งข้อสังเกต เช่น เมื่อกรมได้เงินมาแล้ว  คนที่จะเสนอขอโครงการเป็นใคร 
ในพ้ืนที่ มีเกณฑ์หรือไม่ว่าเครือข่ายเกษตรกรที่ว่าต้องเป็นเครือข่ายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องเป็นสหกรณ์ 
ต้องเป็นนิติบุคคลหรือต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือแค่แสดง (declare) ว่าปลูกพืชชนิดเดียวกันก็ถือว่าเป็นกลุ่ม
เกษตรกรได้แล้วใช่ไหม เวลาจะรวมกลุ่มกันแล้วบอกว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ แล้วไปหาเกษตรจังหวัด
เพ่ือเขียนโครงการเสนอไปที่กรม ตรงนี้มีกระบวนการอะไรที่รับรองได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีตัวตนจริง ปลูกพืชจริง 
รวมตัวกันแล้วเป็นแปลงใหญ่จริง ตอนที่ได้เงินมา เงินได้เท่ากันไหม หรือแล้วแต่ว่าเครือข่ายใหญ่ เครือข่ายเล็ก 
เกษตรกรแปลงใหญ่มันมีลิสต์ของผลผลิตพืชใช่ไหมที่จะส่งเสริม  มีลิสต์อยู่แล้วใช่ไหม ในระหว่างที่ได้เงินมา
ด าเนินโครงการ เงินถูกใช้ไปท าอะไรบ้าง และสาระส าคัญอยู่ตรงนี้เลย การโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรไม่ใช่
บัญชีกลุ่มเป็นบัญชีของบุคคลนั้นเลยใช่ไหม 

โครงการนี้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูง บางท่านเห็นว่า
“อันนี้เสี่ยงสูงที่สุด ระดับ 5 Likelihood ระดับ 5 Impact ระดับ 5 เพราะ Criteria ไม่ชัด…” โดยมีประเด็น
ค าถาม เช่น กลุ่มเกษตรกรต้องได้รับรอง (endorse) จากใคร มีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรหลายแบบวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งจะมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรไหม 



383 

 

 

อันนี้ก็ถือว่าแปลกเหมือนกัน มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหลายที่ แต่มีเครือข่ายที่หลวม ๆ ไม่เป็นทางการ 
ซึ่งก็มีประโยชน์ แล้วก็มีการท าจริงจัง ด้วยความเป็นกลุ่มเกษตรกรแบบจริงจังที่จะยกระดับอะไรสักอย่าง  
ก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นทางการ แต่ในความที่เป็น Informal ก็ไม่รู้ว่าคือใคร อาจจะเป็นคน ๆ เดียว แล้วไปเอา
เพ่ือนมารวมกัน แล้วตอนรับเงินรับคนเดียวก็ได้ ฉะนั้นเรื่องขอเสนอโครงการมีความเสี่ยงสูง เพราะไม่รู้ว่ากลุ่ม
เกษตรกรคือใคร กระบวนการในการจ่ายเงินหลายทอด ไม่ใช่เงินที่ส่งเข้ามาจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว 
เข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ต่อให้เข้าบัญชีโดยตรงเป้าหมายการใช้เงินไม่ชัด มันใช้ค าว่าเกษตรกรสมัยใหม่ 
ซึ่งตอนนี้ยังกว้างมาก สมัยใหม่แปลว่าอะไร แล้วจ าเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือไฮเทคหรือเปล่า ก็อาจจะไม่ใช่ 
อันนี้ไม่ชัดว่าเอาเงินไปท าอะไร ไม่ชัดเจน ต่างจากการนึกถึงภาพของเวลาที่เขาชดเชยให้โค่นสวนยาง โค่นเสร็จ
ก็รู้เลยว่าจะมี ธกส. มาดูว่าโค่นจริงไหม แล้วก็จ่ายเงิน วัดพ้ืนที่ จ านวนต้นยาง แล้วก็ให้โค่น แล้วก็จ่ายเงิน
ชดเชย เป็นนโยบายไม่ให้ปลูกยางเยอะ แต่ตัวนี้ไม่ชัดว่าท าไปเพ่ืออะไร แล้วการประเมินผลไม่ชัด ไกลมากว่า
ยกระดับภายในปีเดียวจะเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ไหม แล้วจะคุมโควตาคุมปริมาณสินค้าอย่างที่เคยพูดได้ไหม 
กลไกตลาดซับซ้อน อาจจะมีพลังมากกว่าการรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วมันจะไปต่อรองกับตลาด   
ราคาไม่พุ่งขึ้นง่าย ๆ การรวมกลุ่มกันอาจจะเล็กเกินไป ฉะนั้นโครงการนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมาก 

โครงการเกษตรแปลงใหญ่ มีข้อน่าสงสัยว่าจะเป็นการเอ้ือประโยชน์ได้ เพราะโครงการแปลงใหญ่ 
ก็เป็นโครงการของเอกชนที่ต้องการท าในลักษณะที่เป็น  Contract Farming ซึ่งมองไม่เห็นว่าเกษตรกร 
รายย่อยจะได้ประโยชน์อะไร  เพราะฉะนั้นถ้ามองว่าการใช้เงิน  13,000 กว่าล้าน เพ่ือที่จะไปส่งเสริม  
เป็นความรู้สึกว่าจะเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน โครงการเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลไปถึงเกษตรกรรายย่อย  
ซึ่งถ้ากรณีนี้น่าจะเข้าข่ายที่เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย  เพราะในความหมายคือการทุจริตเชิงนโยบายคือ 
การที่คุณท าโครงการบางอย่างที่ ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชน  แต่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับพวกพ้อง กลุ่มทุน หรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นฐานเสียงของนักการเมืองด้วยซ้ า เพราะฉะนั้น 
ในกรณีนี้แผนงานที่มาใช้ในการอ้างว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก แล้วเป็นโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรรมสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ไม่มีรายละเอียดพอที่จะท าให้เห็นว่าจะท าอะไรบ้าง 
โครงการแบบนี้เป็นโครงการที่รัฐไม่ควรมาส่งเสริม เอกชนท าอยู่แล้ว อันนี้เป็นประเด็นที่คิดว่าถ้าจะส่อว่า 
จะเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใหญ่ อันนี้จะมีในลักษณะที่เห็นว่าเข้าข่าย
และเสี่ยงสูง 

2.5) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
โครงการนี้ความเสี่ ยงต้นทางน้อย  ไปเสี่ ยงที่ปลายทางเหมือนกัน  ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น 

โดยทางมหาวิทยาลัย แยกเป็น โครงการที่ 1 – 2 เป็นกลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีประเด็นค าถาม เช่น อาจารย ์
ที่เสนอโครงการให้มหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมไปจะต้องไปหาต าบล  Partner ใช่ไหม มีเกณฑ์ไหมว่าการไป 
หา Partner ต้องท าอย่างไร มีก าหนดประเภทของโครงการไหม จะต้องเป็นในลักษณะไหน สป.อว. มีเกณฑ์ 
ในการคัดเลือกแต่ละมหาวิทยาลัยไหม จะไม่ตรงไปตรงมาเหมือน 3 คือตอนโอนเงิน คนที่ได้รับเงินเป็นใคร 
มหาวิทยาลัยจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มารับเงินเป็นคนที่ท างานจริง ๆ รับจ้างจริง ๆ  
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ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่าโครงการนี้ มีความเสี่ ยงสูง  โอกาสเกิดสูง เพราะสายพานยาว  
เกณฑ์ (criteria) ในการเลือกซับซ้อน แต่ละพ้ืนที่มีเกณฑ์ต่างกัน รูปแบบของโครงการ ค าว่านวัตกรรมแปลว่า
อะไร คนที่สองคือคนที่มารับเงิน ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดว่าจะต้องเป็นคนแบบไหน ไม่เหมือนโครงการจ้างนักศึกษา 
ที่รู้ว่าเอาใบปริญญามาจบปีไหนอันนั้นจะชัด แต่นี่ไม่รู้ว่าคนที่มารับเงินเป็นใคร แล้วการจ่ายเงินไปหลายทอด
มาก ๆ ไม่ใช่การโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง แล้วก็ในแง่ของคนที่ไปตรวจผู้จัดการประจ าต าบลกับท้องถิ่น เราไม่รู้
ว่าคนที่เป็นผู้จัดการประจ าต าบล รู้จักกับคนที่มารับเงินหรือเปล่าหรือท้องถิ่นก็ต้องรู้จักกับคนที่มารับเงิน  
สรุปคือว่าเกณฑ์ไม่มีมาตรฐานเดียวกันในทุก ๆ พ้ืนที่ Definitionของนวัตกรรมหรือค าว่าการยกระดับ 
มันกว้าง กระบวนในการจ่ายเงินยาวหลายทอดการตรวจสอบ (audit) ล าบากต้องลงพ้ืนที่ต่อให้ลงพ้ืนที่ 
ก็ไม่รู้ ก็ประเมินไม่ได้อีกว่าที่เขาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเงินสนับสนุนตรงนี้ มันเป็นสิ่งที่เขามีอยู่แล้วโดยที่เรา
ไม่ต้องช่วยหรือว่ามันเกิดจากเงินที่จะช่วยจริง ๆ อาจจะเอาของที่มีอยู่แล้ว รัฐไม่ต้องให้เงิน เขาก็ท าได้อยู่แล้ว 
หรือในตอนนั้นอาจจะมีโครงการที่ “เจ๋ง” มาก ๆ แต่ไม่ได้เงิน แต่อีกโครงการหนึ่งได้เงิน เราเห็นคนที่ได้เงิน 
แต่เราไม่รู้ว่าอีกคนที่ “เจ๋ง” กว่าคือใคร 
  อย่างไรก็ตามบางท่านเห็นว่าโครงการนี้เสี่ยงปานกลาง และเห็นว่าไม่ควรที่จะเข้ามาอยู่ในลักษณะ 
ของโครงการเร่งด่วนที่เป็นการกู้เงินเข้ามา น่าจะเป็นงานระยะยาวมากกว่าการที่จะมาเอาเงินงบประมาณ  
4 แสนล้านบาทมาใช้กับโครงการนี้ ซึ่งหากว่ามีการอนุมัติโครงการเหล่านี้ มันก็เป็นข้อน่าสงสัยว่าเป็นการใช้
เงินที่มันมีประสิทธิภาพไหม อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีการคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าการที่จะ
พูดขนาดนั้นต้องมีข้อมูลให้ศึกษา แต่เท่าที่เปิดมาไม่มีใครสามารถเจาะไปในข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ได้เลย  
ถ้าพูดในเชิงของความเหมาะสม เห็นว่ากรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยอันนี้ เป็นโครงการ  
ที่ไม่ค่อยสมควรสักเท่าไหร่  ซึ่งสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านที่เห็นว่าโครงการนี้ ไม่น่าจะเกี่ยวเลย  
ควรจะเป็นโครงการปกติ ซึ่งอันนี้คิดว่าถ้าจะส่อว่าทุจริตอะไรยังไง บางครั้งการใช้เงินแบบรั่วไหล ใช้เงินแบบ 
ไม่เป็นไปตามวัตถุระสงค์ แต่เป็นความต้องการของกลุ่มและพรรคพวกที่เป็นข้าราชการ  อันนี้ถ้าตีความ 
การทุจริตในลักษณะแบบนี้ โครงการพวกนี้เ อ้ือประโยชน์ให้กลุ่มข้าราชการที่อยากจะท าอะไรกันเอง  
โดยที่ผลประโยชน์นั้นอาจจะไม่ถึงประชาชนเลย จะวัดผลอย่างไรในโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย  
 2.6) โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิมองว่าควรเป็นโครงการที่ควรจะอยู่ในระบบ ไม่ควรจะ
เอามาเพ่ือของบที่เป็นงบจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึ่งอันนี้มันอาจจะส่อไปในแง่ว่าถ้าให้งบปกติมีอยู่ด้วยไหม  
เข้าไปแล้วบริหารงานอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรจริง ๆ  เพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนในเรื่อง 
ของรายละเอียดว่าคุณจะส่งเสริมกลุ่มเกษตรแล้วจะท าให้กลุ่มเกษตรเหล่านี้  ต้องบอกว่าโครงการพวกนี้ 
เป็นโครงการที่ควรจะต้องไปจับปัญหาที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าจริง ๆ ถ้าต้องการที่จะกระตุ้นในเรื่อง 
ของเศรษฐกิจหรือเป็นการวางฐานที่จะให้เกษตรเหล่านี้มีอาชีพที่ยั่งยืน  โครงการนี้ควรจะเป็นโครงการปกติ 
ส่วนในแง่ว่าจะมีการทุจริตหรือไม่ อยู่ในระบบภายในของการบริหาร ซึ่งเป็นการบริหารโดยข้าราชการ 
โดยส่วนใหญ่ ซึ่งเข้าไปไม่ถึงถ้าเรามองจากพ้ืนฐานว่าโครงการนี้ไม่ควรที่จะมาอยู่ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 4 แสนล้าน 
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นอกจากนี้ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าจะเป็นแบบเดียวกับ 
โคกหนองนาถูกไหม กลุ่มงานเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนา แล้วเกษตรแปลงใหญ่ เป็นโครงการที่ได้รับข้อมูล
มาจากเจ้าหน้าที่เองว่ามีการวางแผนทุจริตไว้จ านวนมาก ตั้งแต่การท าโครงการที่ไม่มีความชัดเจนและส่อไป
ในทางทุจริตในรูปแบบเดิม ๆ ที่เคยมีมาอยู่แล้ว โครงการนี้เป็นโครงการที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง  
ที่จะทุจริต มีประเด็นเกี่ยวกับโครงการนี้คือการใช้ดุลพินิจ เช่น ทฤษฎีใหม่แปลว่าอะไร หรือแปลว่าใคร ๆ  
ก็เข้ามาได ้

5.5.2.2 ผลการประเมินความเสี่ยงโครงการ 
มีข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ความหมายของการสนทนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  พบว่าในโครงการที่ 1  

(คนละครึ่ง) และ 2 (เที่ยวด้วยกัน) บางท่านเห็นว่าไม่อาจเข้าข่ายการทุจริตเนื่องจากสามารถตัดเจ้าหน้าที่รัฐ
ออกจากระบบหรือกระบวนการ แต่สามารถเกิดการทุจริตปลายทางได้ซึ่ งหมายถึงประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริหาร ซึ่งนิยามนี้จะเป็นการทุจริตจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นนิยาม  
ที่เป็นความเข้าใจในรูปแบบเดิม ซึ่งต่างจากการนิยามการทุจริตเชิงนโยบายที่ผู้ได้ประโยชน์อาจหมายพวกพ้อง
หรือกลุ่มทุนที่มีความใกล้ชิดกับนักการเมืองซึ่งเป็นปลายทาง อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการพิจารณา  
ความเป็นไปได้ในการเกิดความเสี่ยงในแต่ละโครงการอย่างมีหลักเกณฑ์ และมีความรอบรู้ทั้งเชิงลึกและกว้าง 
แม้จะมมีุมมองต่างกันบ้างก็ตาม  
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดเอาไว้ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านแรกใช้แนวทางการประเมินตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้  ระบบการให้ 
โดยให้คะแนนความเป็นไปได้ (likelihood) และผลกระทบ (impact) แล้วน าทั้งสองมิติมาคูณกันเพ่ือก าหนด
ระดับความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของโครงการ อย่างไรก็ตามพบว่ามีสองท่าน (คนที่  2 และ 3) ใช้วิธีการ
ประเมินจากภาพรวมของโครงการ โดยท่านที่สองประเมินในลักษณะการให้ค่าร้อยละของโอกาสในการเกิด 
โดยถ้า < 50 % -โอกาสต่ า, 50 % ปานกลาง และ > 50 % -สูง ในขณะที่ท่านที่สามจะให้โดยก าหนดสี  
โดยสีแดง หมายถึงสูง, ส้มหมายถึงปานกลาง และเหลืองหมายถึงต่ า ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
จากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการทุจริตเชิงนโยบาย แม้จะมีวิธีการต่างกันแต่สามารถ
น ามาเทียบเคียงได้ เพราะวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดล าดับและระดับความเสี่ยง เพ่ือน าไปวิเคราะห์ความเสียหาย
ขอบเขตความเสียหาย  
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ตารางท่ี 5- 16 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิและโครงการที่เลือก 
    เพ่ือวิเคราะห์ความเสียหาย 

โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

จ าแนกตามผู้ทรงคุณวุฒิ 
โครงการ
ที่เลือก 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1. คนละครึ่ง   ไม่

ประเมิน* 
 

2. เราเที่ยวด้วยกัน   ไม่
ประเมิน* 

 

3. ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดย
ภาครัฐและเอกชน 

    

4. ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด 

    

5. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

    

6. 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่     
*ไม่ประเมินเนื่องจากเห็นว่าได้ตัดเจ้าหน้าที่รัฐออกจากระบบจึงไม่เข้าข่ายการทุจริต 

 
ผลการประเมินความเสี่ยงพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิในความเห็นสอดคล้องกันทั้งสามคนว่าโครงการที่มี

ความเสี่ยงสูงคือโครงการที่  4 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  
และโครงการที่ 6 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รองลงมาที่เห็นสอดคล้องกันคือโครงการที่ 5 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งสอดคล้องกับ 
การวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละโครงการ ดังได้กล่าวไปแล้ว  
  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากเว็บไซต์ https://covid19.actai.co/survey ขององค์กรต่อต้าน 
คอร์รับชันแห่งประเทศไทย ซึ่งมีระบบการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยการตอบค าถามเกี่ยวกับโครงการและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของโครงการ แล้วน าผล  
มาประมวลสถานะความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งพบว่าโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่เป็นโครงการ 
ที่มีความเสี่ยงสูง พอกับโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน 
ในขณะที่โครงการอ่ืน ๆ ไม่มีข้อมูล 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกโครงการ โครงการที่ 4 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 
และเชื่อมโยงตลาด และโครงการที่ 6 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะน าไปวิเคราะห์ 
ความเสียหายและขอบเขตความเสียหายต่อไป 

https://covid19.actai.co/survey
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5.6 ผลการวิเคราะห์ความเสียหายและขอบเขตความเสียหาย 

วิเคราะห์นโยบายมาตรการ หรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ ในปัจจุบัน และวิเคราะห์โอกาส  
และความเสี่ยงต่อการทุจริตของการด าเนินนโยบายมาตรการหรือโครงการนั้น ๆ รวมถึงรูปแบบ 
และกระบวนการทุจริตที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยได้น าโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันท าการประเมินความเสี่ยง
ของโครงการดังหัวข้อ 5.5 ผู้ทรงคุณวุฒิในความเห็นสอดคล้องกันทั้งสามคนว่าโครงการที่มีความเสี่ยงสูงคือ 
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ คณะผู้วิจัยจึงเลือกโครงการ โครงการที่ 4 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 
และเชื่อมโยงตลาด และโครงการที่ 6 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะน ามาวิเคราะห์ 
ความเสียหายและขอบเขตความเสียหายตามแนวทางที่ออกแบบไว้ ดังนี้ 

 5.6.1 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
 จากการประเมินความน่าจะเป็นและขนาดความเสียหาเพ่ือน าไปค านวนหาความเสี่ยงที่ฝังอยู่  
ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
พบว่าจาก 5 ท่านให้ผลการประเมินในลักาณะตัวเลขจ านวน 4 ท่าน อีก 1 ท่านให้ความเห็นโดยรวมต่อโอกาส
และขนาดความเสียหาย 
 
ตารางท่ี 5- 17 ตัวอย่างการค านวณค่าเฉลี่ยความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในโครงการ 

ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความน่าจะเป็น (%) 
ขนาดความเสียหาย 

(ต่อร้อยบาท) 
ความเสี่ยงที่ฝังอยู่  

(ต่อร้อยบาท) 

1 50 30 15 
2 50 20 10 
3 50 25 12.5 
4 40 30 12 

mean 47.50 26.25 16.5 
SD 5.0 4.787 2.056 

 
ผลการประเมินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยความเสียหายที่ฝังอยู่เท่ากับ 16.50 บาท (ต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ) และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.056 (ต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ) จากข้อมูลนี้จึงน าไปใช้ในการวิเคราะห์ ขนาด 
ความเสียหายและขอบเขตความเสียหายโดยท าการจ าลอง (Simulation) จ านวน 100 ,000 รอบ  
เพ่ือหาขอบเขตสูงสุดและต่ าสุดที่เป็นไปได้ของความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งผลการท า Simulation สามารถแสดง 
ได้ดังภาพที่ 5-15 
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ภาพที่ 5- 15 ผลการ Simulation โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 

 
 ภาพที่ 5-15 แสดงผลการท า Simulation ขนาดของความเสี่ยงที่ฝังอยู่ โดยท าการ Simulation 
ตัวเลขขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (และ SD) ตามทัศนะของผู้เชี่ยวฃาญ ผลการ Simulation 
ตัวอย่าง ทั้ง 100,000 กรณี ค่าที่ได้มีการกระจายอย่างสม่ าเสมอรอบแกนที่เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้ เมื่อน าข้อมูล 
สร้างแผนภาพ Histogram และเส้นความถี่สะสมด้านล่าง 
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ภาพที่ 5- 16 Histogram ของผลการ Simulation โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 

และเชื่อมโยงตลาด 

 ภาพที่ 5-16 แสดงการแจกแจงความถี่มูลค่าขนาดความเสี่ยง (บาทต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ) 
ที่ท าการ Simulate ได้ จากที่ได้อธิบายข้างต้น จ านวนรวม 100 ,000 กรณี โดยแสดงการแจกแจงความถี่ 
ผลการ Simulation ดังกล่าวเป็นอันตรภาคชั้น (Interval) แบ่งอันตรภาคชั้นของขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่  
เป็นชั้น ๆ ที่มีความห่างในแต่ชั้นละเท่ากันคือชั้นละ 1 บาทต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ (กล่าวคือจาก 1 
บาท ไป 2 บาท ไป 3 บาท ...) เพ่ือแสดงความถี่และโค้งความถี่สะสม ประกอบการพิจารณาค่าเฉลี่ยที่ได้  
ทั้งนี้ จากภาพดังกล่าว เห็นได้ว่า อันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดอยู่ในช่วง 16-17 บาทต่อ 100 บาทของมูลค่า
โครงการ ท าให้ได้ข้อสังเกตว่า จากกรณีตัวอย่างขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในโครงการน่าจะอยู่ที่ราว 16-17 บาท 
และโค้งความถี่สะสม แสดงความถี่สะสมใกล้ 100% ที่ราวช่วง 26 บาท นั่นแสดงว่าเมื่อพิจารณาความ 
น่าจะเป็นประกอบขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่สูงสุด จะอยู่ในช่วงประมาณ 26 บาทต่อ 100 บาทของมูลค่า
โครงการ  
 จากผลการท า Simulation โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
สามารถประเมินขอบเขตความเสียหายของโครงการได้ ดังค่าสูงสุดและค่าต่ าสุ ดของผลการ Simulation  
ที่ได้แสดงดังตารางที่ 5-18 
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ตารางท่ี 5- 18 ตัวอย่างสรุปผลการ Simulation 100,000 รอบเพ่ือประเมินขอบเขตความเสียหาย  
    (ต่อร้อยบาท ของมูลค่าโครงการ) 

Simulation Result 
Max 25.84  
Min 7.27 

mean 16.498  
SD 2.054  
SE 0.0065 

 *SE หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (standard error of mean) 
 
  จากกรณีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่  และเชื่อมโยงตลาดที่เป็นกรณีศึกษา  
สรุปได้ว่า จากผลการสอบถามและประมวลความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และการท า Simulation ของที่ปรึกษา 
บนฐานการกระจายข้อมูลที่ได้จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ท าให้ประมาณการขอบเขตความเสียหาย 
ของโครงการตัวอย่างนี้ โดยคาดว่า ระดับความเสียหายเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว 16.498 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่า 
โครงการ) และขอบบนหรือมูลค่าสูงสุดของความเสียหายน่าจะไม่เกิน 25.84 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่า 
โครงการ) และขอบล่างหรือมูลค่าต่ าสุดของความเสียหายไม่น่าที่จะต่ ากว่า 7.27 บาท (ต่อร้อยบาทของมูลค่า 
โครงการ) เนื่องจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้รับการจัดสรร  
งบประมาณจ านวน 13,904,500,000 บาท ดังนั้นขนาดความเสียหายจึงอยู่ที่  2,293,964,410 บาท  
โดยมีขอบเขตความเสียหายสู งสุด ไม่ เกิน  3,592,922,800 บาท  และความเสียหายอย่างต่ าอยู่ ที่ 
 1,010,857,150 บาท ซึ่ งมูลค่าทางการเงินที่ประเมินได้ดั งกล่ าวท า ให้ผู้ ด า เนินนโยบายสามารถ 
จัดสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณในการเฝ้าระวังและก ากับดูแลนโยบายหรือโครงการอยู่ระหว่าง 1,000-
3,600 ล้านบาท 

5.6.2 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 จากการประเมินความน่าจะเป็นและขนาดความเสียหายโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
เพ่ือน าไปค านวณหาความเสี่ยงที่ฝังอยู่ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าจาก 5 ท่าน ให้ผลการประเมินในลักาณะตัวเลขจ านวน 4 ท่าน  
อีก 1 ท่าน ให้ความเห็นโดยรวมต่อโอกาสและขนาดความเสียหาย 
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ตารางท่ี 5- 19 ตัวอย่างการค านวณค่าเฉลี่ยความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในโครงการ 

ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความน่าจะเป็น (%) 
ขนาดความเสียหาย 

(ต่อร้อยบาท) 
ความเสี่ยงที่ฝังอยู่ (ต่อร้อย

บาท) 

1 50 40 20 
2 50 30 15 
3 50 30 15 
4 40 40 16 

mean 50.0 35.00 16.5 
SD 5.0 5.774 2.380 

  
 จากตารางที่ 5-19 ผลการประเมินโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยความเสียหายที่ฝังอยู่เท่ากับ 16.50 บาท (ต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ) และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.380 (ต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ) จากข้อมูลนี้จึงน าไปใช้ในการวิเ คราะห์ขนาด 
ความเสียหายและขอบเขตความเสียหายโดยท าการจ าลอง (Simulation) จ านวน 100 ,000 รอบ  
เพ่ือหาขอบเขตสูงสุดและต่ าสุดที่เป็นไปได้ของความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งผลการท า Simulation สามารถแสดงได้
ดังภาพที่ 5-17 

 

 
ภาพที่ 5- 17 ผลการ Simulation โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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ภาพที่ 5-17 แสดงผลการท า Simulation ขนาดของความเสี่ยงที่ฝังอยู่ โดยท าการ Simulation 

ตัวเลขขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (และ SD) ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ ผลการ Simulation 
ตัวอย่าง ทั้ง 100,000 กรณี ค่าที่ได้มีการประจายอย่างสม่ าเสมอรอบแกนที่เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้ เมื่อน าข้อมูลสร้าง
แผนภาพ Histogram และเส้นความถี่สะสมด้านล่าง  

 
ภาพที่ 5- 18 Histogram ของผลการ Simulation โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 
ภาพที่ 5-18 แสดงการแจกแจงความถี่ (100,000 กรณี) มูลค่าขนาดความเสี่ยง (บาทต่อ 100 บาท

ของมูลค่าโครงการ) ที่ท าการ Simulate ได้ โดยแสดงการแจกแจงความถี่ผลการ Simulation ดังกล่าว 
เป็นอันตรภาคชั้น (Interval) แบ่งอันตรภาคชั้นของขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่ เป็นชั้น ๆ ที่มีความห่างในแต่ชั้น
ละเท่ากันคือชั้นละ 1 บาทต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการจากภาพดังกล่าวเห็นได้ว่าอันตรภาคชั้นที่มีความถ่ี
สูงสุดอยู่ในช่วง 16-17 บาทต่อ 100 บาทของมูลค่า จากกรณีตัวอย่างขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในโครงการ
น่าจะอยู่ที่ราว 16-17 บาท และโค้งความถี่สะสมแสดงความถี่สะสมใกล้ 100% ที่ราวช่วง 27 บาท แสดงว่า
เมื่อพิจารณาความน่าจะเป็นประกอบขนาดความเสี่ยงที่ฝังอยู่สูงสุด ความน่าที่จะเป็นที่ขนาดความเสียหาย
สูงสุดอยู่ในประมาณ 27 บาทต่อ 100 บาทของมูลค่าโครงการ  
 จากผลการท า Simulation ของโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถประเมินขอบเขต
ความเสียหายของโครงการตัวอย่างได้ ดังค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของผลการ Simulation ที่ได้ แสดงดังตาราง 
ที่ 5-20 
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ตารางท่ี 5- 20 ตัวอย่างสรุปผลการ Simulation 100,000 รอบเพ่ือประเมินขอบเขตความเสียหาย  
    (ต่อร้อยบาท ของมูลค่าโครงการ) 

Simulation Result 
Max 26.842 
Min 5.945 

mean 16.506 
SD 2.385 
SE 0.0075 

 
 จาก ตารางที่ 5-20 ผลการสอบถามและประมวลความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และการท า Simulation 
ของนักวิจัยบนฐานการกระจายข้อมูลที่ได้จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ท าให้ประมาณการขอบเขต
ความเสียหายของโครงการตัวอย่างนี้ โดยคาดว่า ระดับความเสียหายเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว 16.506 บาท  
(ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) และขอบบนหรือมูลค่าสูงสุดของความเสียหายน่าจะไม่เกิน 26.842 บาท  
(ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) และขอบล่างหรือมูลค่าต่ าสุดของความเสียหายไม่น่าที่จะต่ ากว่า 5.945 บาท 
(ต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการ) เนื่องจากโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจ านวน 9,805,707,480 บาท ดังนั้นขนาดความเสียหายจึงอยู่ที่ 1,618,530,077 บาท โดยมี
ขอบเขตความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 2,632,048,002 บาท และความเสียหายอย่างต่ าอยู่ที่ 582,949,310 บาท 
ซึ่งมูลค่าทางการเงินที่ประเมินได้ดังกล่าวท าให้ผู้ด าเนินนโยบายสามารถจัดสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณ  
ในการเฝ้าระวังและก ากับดูแลนโยบายหรือโครงการอยู่ระหว่าง 600-2,600 ล้านบาท 
 
5.7 โครงการกรณีศึกษากับธรรมาภิบาล 

หากพิจารณาโครงการทั้งสองกรณีศึกษาโดยใช้แนวทางธรรมาภิบาลเป็นกรอบการวิเคราะห์จะพบว่า
ทั้งสองโครงการมีปัญหาในแง่ของธรรมาภิบาล ดังนี้ 

เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) เนื่องจากทั้งสองโครงการมีหลายประเด็นที่ขาดความชัดเจน 
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ที่มีประเด็นความไม่ชัดเจน ในกรณีคนที่จะเสนอขอโครงการเป็นใคร  
มีหลักเกณฑ์อย่างไร เป็นเครือข่ายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องเป็นสหกรณ์ต้องเป็นนิติบุคคลหรือ  
ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือแค่แสดง (declare) ว่าปลูกพืชชนิดเดียวกันก็ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร กระบวนการ
อะไรที่รับรองการเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างไร เป็นต้น  

ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) จากรณีสองโครงการพบว่าในทางปฏิบัติ
ผู้เกี่ยวข้องในระบบราชการไม่สามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งขาดความชัดเจน  
การจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ที่ก า หนดไว้ต่อสาธารณะ 
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เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

ความเสมอภาค (Equity) และการควบคุมการทุจริต (Control of Corruption) จากการวิเคราะห์ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ มีข้อน่าสงสัยว่าจะเป็นการเอ้ือประโยชน์ได้ เพราะโครงการ 
แปลงใหญ่ก็เป็นโครงการของเอกชนที่ต้องการท าในลักษณะที่เป็น  Contract Farming ซึ่งมองไม่เห็นว่า
เกษตรกรรายย่อยจะได้ประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นถ้ามองว่าการใช้เงิน 13,000 กว่าล้าน เพ่ือที่จะไปส่งเสริม 
เป็นความรู้สึกว่าจะเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน โครงการเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลไปถึงเกษตรกรรายย่อย  
และขาดความชัดเจนในแนวทางของภาครัฐ ในการควบคุมไม่ให้ใช้อ านาจของภาครัฐเพ่ือสร้างผลประโยชน์  
ให้แก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อมของชนชั้นน าทางการเมือง และนักธุรกิจเอกชนที่มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์  

การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  (Participation/Consensus Oriented) ทั้งสอง
โครงการที่เป็นกรณีศึกษาเป็นโครงการที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์ 
COVID-19 ท าให้ขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
โครงการเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง 

 
5.8 แนวทางในการป้องกันหรือลดช่องทางในการทุจริต 
  ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตของโครงการที่เป็นกรณีศึกษา ที่มีการประเมินความเสี่ยง
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณหรือประเมินขนาดความเสียหาย ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากการศึกษาโครงการ
กรณีศึกษาทั้งสองโครงการ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในขณะด ารงต าแหน่งการทางการเมือง ซึ่งจากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (เช่นงานของ พัชรวรรณ นุชประยูร และคณะ 2563; สุนทร คงชัยมัง, 2562; 
ชัญญณัท พรโพธิ์และฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล , 2563) และความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ (หัวข้อ 5.4, 5.5  
และ 5.6) จึงประมวลข้อเสนอแนะแนวทางการป้องการ  ลดช่องทางการทุจริตหรือการเฝ้าระวั ง 
ตามกระบวนการนโยบาย ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการก าหนดนโยบายและโครงการ ควรก าหนดให้การแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีการลงมติ 
ในรายประเด็น เพ่ือใช้กลไกทางรัฐสภาในการตรวจสอบการก าหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร และก าหนดให้
ส านักงบประมาณของรัฐสภาท าหน้าที่ในการวิเคราะห์นโยบาย โดยเฉพาะความคุ้มค่าของงบประมาณ 
กับผลลัพธ์ที่ได้ 

2) ขั้นตอนการตัดสินใจนโยบาย รัฐสภาควรรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดท าโครงการ 
ของรัฐ โดยให้ส านักงบประมาณท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่อรัฐสภาในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
และการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ โดยมีภาคประชาสังคมมีส่ วนร่วมในการให้ข้อมูลจัดท าโครงการ 
ที่ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือให้ฝ่ายบริหารมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ  
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ป.ป.ช. ออกแบบ หรือสร้างกลไกให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส ความผิดปกติของนโยบาย 
และโครงการที่ส่อการทุจริตเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต  

3) การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ควรก าหนดให้มีการใช้กลไกทางรัฐสภาในการถ่วงดุลอ านาจ 
ในการตรวจสอบการด าเนินการตามนโยบาย รวมถึงองค์กรตรวจสอบควรท าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนเมื่อพบโอกาสในการน านโยบายไปก่อให้เกิดการทุจริต และที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ ภาคประชาสังคม 
ควรมีบทบาทในการสอดส่อง ตรวจสอบ และน าเสนอต่อสาธารณะถึงการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต 
เชิงนโยบาย  

รัฐสภาควรมีการควบคุม ก ากับการตรากฎหมาย ออกกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีให้เป็นไป
ตามหลักนิติธรรม และตรวจสอบการแทรกแซงฝ่ายข้าราชการประจ า มีมาตรการป้องกันการครอบง า  
ฝ่ายนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารรวมทั้งมีมาตรการทางกฎหมาย เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในทุกขั้นตอน 
พร้อม มาตรการทางสังคม เพ่ือป้องกันการแทรกแซง และครอบง า องค์กรตรวจสอบทางการเมือง  
สร้างความเข็มแข็งเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริตของภาคประชาสังคม ที่ครอบคลุมไปถึงสื่อมวลชน กลุ่ม NGOs  

ป.ป.ช. ออกแบบ หรือสร้างกลไกให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง  
และมีมาตรการที่สร้างความม่ันใจในความปลอดภัยและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

4) การประเมินนโยบาย ใช้กลไกรัฐสภาในการติดตามและประเมินผลการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีการประเมินการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นช่วงเวลา โดยก าหนดให้มีการประเมิน
ระหว่างด าเนินการเป็นรายไตรมาส หรือตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ให้ส านักงบประมาณน าผลการประเมิน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ในการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป  
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บทท่ี 6 
ร ปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

 
 ผลการศึกษาทั้งที่ได้จากการวิจัยเอกสาร และวิจัยสนามโดยการสนทนากลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ผู้วิจัยจึงได้น ามาออกแบบรูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะต่อ ป.ป.ช.  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

6.1 กรอบคิดกระบวนการการทุจริตเชิงนโยบาย 
 เพ่ือให้การออกแบบการเฝ้าระวังและการป้องกันเกิดความชัดเจนมากขึ้น คณะผู้วิจัยได้ทบทวนกรอบ

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ ป.ป.ช. เคยมีการศึกษาเอาไว้ (คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (2554) ซึ่งให้วิเคราะห์กระบวนการและเงื่อนไขการน าไปสู่การทุจริตเชิงนโยบายไว้  
โดยละเอียดทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง แต่ยังมีจุดที่ต้องเพ่ิมในการเสนอมาตรการ การเฝ้าระวังและป้องกัน
การทุจริตเชิงนโยบาย ในส่วนที่เป็นมาตรการทางสังคมและการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
จะครอบคลุมมาตรการทางสังคมและกระบวนการนโยบายตั้งแต่การก่อตัวนโยบายถึงการน านโยบาย  
สู่การปฏิบัติ โดยอิงแนวทางจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 

จากภาพประกอบ 6-1 จะพบว่ากระบวนการทุจริตจะเริ่มจากบริบททางสังคมและการเมือง บริบทนี้
มาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระบบสังคมอุปถัมภ์  ซึ่งมีการยอมรับอ านาจนิยม การมีค่านิยมยอมรับ 
การทุจริต บริบททางการเมืองที่นักการเมือง นักธุรกิจ และนักเลือกตั้งมีการทุจริตการเลือกตั้ง  นอกจากนี ้
จะพบว่า กลุ่มเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยรวมจาการถือครองที่ดินสาธารณะประโยชน์  
การท าลายธรรมชาติ รวมทั้งปัจจัยอื่นเช่น โลกาภิวัฒน์ และระบบทุนนิยม  

สถานะทางการเมืองจะเริ่มจากขั้นตอนก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตเชิงนโยบาย 
ที่ส าคัญ จุดส าคัญของขั้นตอนนี้จะเกิดจาการที่นักการเมือง นักธุรกิจ และข้าราชการร่วมมือกันในลักษณะ
สมคบคิดส่งตัวแทนของกลุ่มทุนธุรกิจเข้าสู่การเลือกตั้ง โดยการซื้อเสียงเลือกตั้ง และผลักดันตัวแทน 
ทางการเมืองให้ได้รับต าแหน่งรัฐมนตรี ในระยะหลังเลือกตั้งนักการเมืองเหล่านี้ จะด าเนินการเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ตนเอง กลุ่มทุนธุรกิจและพวกพ้องของตนเอง และมักจะมีคุณธรรมและจริยธรรมต่ ากว่ามาตรฐาน 
มีการครอบง าฝ่ายนิติบัญญัติและแทรกแซงฝ่ายตรวจสอบ มีการก าหนดนโยบายสาธารณะที่น าไปสู่การทุจริต
เชิงนโยบาย  
 จากสภาวะดังกล่าวการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย จึงมีขอบเขตตั้งแต่จุดก่อนการเลือกตั้ง
เนื่องจากเป็นขั้นตอนของการก่อตัวเชิงนโยบาย ครอบคลุมไปถึงหลังการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นกระบวนการ
นโยบายตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การตัดสินนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินนโยบาย  
ในขณะที่การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย จ าเป็นที่ต้องมีทั้งมาตรการระยะยาว ซึ่งเป็นมาตรการสังคม  
การปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ และมาตรการทางกฎหมายที่จะมีผลในทันที รูปแบบการป้องกันการทุจริต  
เชิงนโยบายจึงควรเริ่มตั้งแต่บริบททางสังคมและการเมือง ไปจนถึงหลังการเลือกตั้ง โดยเน้นไปที่นักการเมือง
ระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  การน าเสนอจะแยกการป้องกันและการเฝ้าระวังออกจา กกัน  
ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 
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6.2 ร ปแบบการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ผลการศึกษาทั้งจากเอกสาร กรณีศึกษาต่างประเทศ กรณีศึกษา 2 โครงการ ท าให้เห็นว่ากระบวนการ
ทุจริตเชิงนโยบายมีความเกี่ยวข้องกับการทางกฎหมาย โดยพบว่า รูปแบบและวิธีการทุจริตเชิงนโยบาย 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (ซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ) เป็นการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในการตรากฎหมาย ยกเลิกหรือเพ่ิมเติมกฎหมาย ออกกฎหมาย ข้อบังคับ  
หรือมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้แก่ตนเอง  
กลุ่มทุนธุรกิจ เครือญาติและพวกพ้อง 
  จากกรอบกระบวนการ การทุจริตเชิงนโยบายและนิยามดังกล่าวสามารถก าหนดแนวทางการป้องกัน
ตั้งแต่ข้ันตอนก่อนที่นักการเมืองเข้าสู่ต าแหน่งผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี และหลังการเลือกตั้ง 
คือ  
 1) กลุ่มมาตรการป้องกันการทุจริต โดยปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมทัศนคติ เพ่ือการต่อการทุจริต 
ทุกรูปแบบซึ่งเป็นมาตรการระยาว  

  2) กลุ่มมาตรการป้องกันการร่วมมือของข้าราชการ กลุ่มทุนธุรกิจมิให้ร่วมมือกับนักการเมืองทุจริต
การเลือกตั้ง การก าจัดนักการเมืองที่ไม่ดีเข้าสู่ต าแหน่งและการป้องกันนโยบายที่น าไปสู่การทุจริตเชิงนโยบาย  
 3) กลุ่มมาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี มิให้มีการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มทุนธุรกิจ 
และพวกพ้อง  
 4) กลุ่มมาตรการป้องกันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีคุณธรรมจริยธรรมต่ ากว่ามาตรฐาน เพ่ือป้องกัน
การแทรกแซงและครอบง าระบบตรวจสอบ มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ  
 5) มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ  
 6) มาตรการด้านโนยบาย 
 

6.2.1 กลุ่มมาตรการป้องกันการทุจริตโดยปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคม ทัศนคติต่อการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 

เน้นปรับเปลี่ยน แก้ไขทัศนคติ ค่านิยมของคนในสังคมต่อการทุจริตเชิงนโยบาย และปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรตรวจสอบการทุจริต 

1) มาตรการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาลเพ่ือปฏิรูประบบและองค์กร  เพ่ือสร้างธรรมาภิบาล 
ในทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริตเสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม เช่น 
ภาคการเมืองเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นิติรัฐ ความรับผิดรับชอบ ส่วนภาครัฐเน้นความโปร่งใส  
และตรวจสอบ และก ากับดูแลได้ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชน เน้นหลักเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  

2) มาตรการปลูกฝังให้ยกเลิกและต่อค่านิยม “ระบบสังคมอุปถัมภ์” ที่เป็นต้นตอของการทุจริต 
ในทุกระดับ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ สร้างคนไทยให้มีจิตส านึกและสร้างพลังร่วม  เพ่ือแก้ไขปัญหา 
การทุจริตเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยปรับโครงสร้างวัฒนธรรมและสังคม โดยใช้แนวคิดเรื่อง
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ประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นสอดแทรกกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) เช่น ระบบการศึกษา 
ทุกระดับ ระบบสื่อสารมวลชน และระบบการเมืองการปกครองทั้ งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ   
เพราะประชาธิปไตยกล่าวถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

3) มาตรการพัฒนาโดยใช้ “คน” เป็นศูนย์กลาง โดยสร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล ให้มีจิตส านึกที่ถูกต้อง 
รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรท าไม่ควรท า ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตมองว่าการทุจริตเป็นเรื่อง
น่ารังเกียจ เป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ สร้างคุณธรรมเพ่ือส่วนรวม (Civic Virtue) ต้องคิดถึง
ส่วนรวมก่อน ไม่ใช่คุณธรรมแบบศีลธรรม โดยคุณธรรมแบบพลเมืองต้องโยงกับความเป็นพลเมือง ทั้งนี้  
การหลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์ได้ต้องมีคุณธรรมแบบพลเมือง ซึ่งคนต้องคิดถึงส่วนรวมก่อน ซึ่งจะเป็นกลไก
ตรวจสอบและเฝ้าระวัง การทุจริตเพ่ือรักษาประโยชน์ของสาธารณะ สร้างพลังต่อต้านและลงโทษทางสังคม 
ต่อผู้กระท าการทุจริต กลไกหรือเครื่องมือส าคัญ ได้แก่ การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ พ้ืนที่สื่อต่าง ๆ  
การท าเป็นแบบอย่างของผู้ใหญ่ในสังคม เป็นต้น (ตามหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ UNODC) 

4) มาตรการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน (จากกรณีศึกษาประเทศเกาหลี /UNODC) พัฒนา
เครือข่ายการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยเน้นคุณภาพของเครือข่ายมากจ านวนเครือข่าย พัฒนาการ  
มีส่วนร่วมโดยการก าหนดให้ภาคประชาสังคมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ/อนุกรรม าธิการ/ 
กรรมมาธิการ หรืออ่ืน ๆ ในการเสนอกฎหมายที่เก่ียวข้องการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  

5) มาตรการส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น (Voice and Accountability) 
ให้เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการรวมกลุ่ม และการให้เสรีภาพของสื่อมวลชน
ในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ (ตามแนวทางดัชนีธรรมาภิบาลโลก) 

6) มาตรการสร้างการรับรู้ภัยและผลกระทบต่อการสมรู้ร่วมคิดของนักการเมือง กลุ่มทุนธุกิจ  
และข้าราชการ 

ระบบอุปถัมภ์มีความสัมพันธ์กับการสมรู้ร่วมคิด โดยการสมรู้ร่วมหรือการสมคบคิดเป็นความสัมพันธ์
เชิงลับ โดยเป็นระบบกล่าวหา เป็นเรื่องพิสูจน์ยาก ควรปลูกฝังให้แก่คนไทยน าเนื้อหา รูปแบบเกี่ยวกับสมรู้  
ร่วมคิดให้อยู่ในแบบเรียน หรือช่องทางการเรียนรู้สื่อดิจิทัลในแพลทฟอร์มต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และปรับ
ตามยุคตามสมัยและวัยของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อ โดยสาระส าคัญชีใ้ห้เห็นว่าการเล่นพรรคเล่นพวก
น าไปสู่ความเสียหายแก่ประเทศอย่างไร อย่างไรก็ตามระบบอุปภัมภ์มีทั้งบวกและลบ มิติของอุปถัมภ์มีทั้งดี
และมืด ต้องจ าแนกให้ได้ว่าเป็นอุปภัมภ์ที่เป็นประโยชน์ จะเป็นแบบใด เช่น สมรู้ร่วมคิดในการเป็นเครือข่าย
ขจัดต่อต้านการคอร์รัปชัน  

 
6.2.2 กลุ่มมาตรการป้องกันการร่วมมือของข้าราชการ กลุ่มทุนธุรกิจมิให้ร่วมมือกับนักการเมืองทุจริต

การเลือกตั้ง การก าจัดนักการเมืองที่ไม่ดีเข้าสู่ต าแหน่ง และการป้องกันนโยบายที่น าไปสู่การทุจริตเชิงนโยบาย 
6.2.2.1 มาตรการป้องกันการร่วมมือของข้าราชการ กลุ่มทุนธุรกิจมิให้ร่วมมือกับนักการเมืองทุจริต

การเลือกตั้ง 
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ในกฎหมาย ป.ป.ช. มีการแก้ไขปัญหาการสมคบคิด แต่ใช้ค าว่า ผู้สนับสนุน แต่ยังไม่ปรากฏ 
ในกฎหมายเลือกตั้ง ควรน ากฎหมายของ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดในการทุจริต  
ต้องถูกลงโทษด้วย ขณะเดียวกันควรมีการจ ากัดขอบเขตอ านาจทางการบริหารบุคคล จากฝ่ายการเมืองมิให้
เข้ามาแทรกแซงของฝ่ายข้าราชการประจ าเกินความจ าเป็น ซึ่งในปัจจุบันก าหลังด าเนินการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 1) ควรปรับกฎหมายหมาย ป.ป.ช. ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการสมคบคิดที่กล่าวถึ งในฐานะ 
ผู้สนับสนุน แต่เป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษกรณีร่วมกระท าผิด ซึ่งเป็นขั้นตอนการเข้าสู่ต าแหน่งรัฐมนตรี  
หรือนายกรัฐมนตรีของนักการเมือง จึงควรมาปรับใช้กับกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการสกัดกันและลงโทษ  
การสมคบคิดของนักการเมือง กลุ่มทุนธุรกิจและนักการเมือง 
  2) ควรมีการแก้ไขปรับใช้กฎหมาย (ปัจจุบันมีกฎหมายอ้ังยี่ ซ่องโจร/หรือประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด 6 ว่าด้วยตัวและผู้สนับสนุน มาตรา 83-89) หรือตราเป็นกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือ 
ของนักการเมือง กลุ่มทุนธุรกิจและข้าราชการเป็นการเฉพาะ  
 3) เร่ง/ผลักดันให้ออกกฎหมายงานบริหารงานบุคคลที่จ ากัดขอบเขตฝ่ายการเมืองเข้าไปมีส่วน 
ในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายราชการประจ า 

6.2.2.2 มาตรการการเพ่ิมการลงโทษทางการเมืองและทางแพ่งแก่บุคคลที่เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือ  
ผู้จ้างวานผู้สมัคร รับเลือกตั้งกระท าการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้ต้องมีการเลือกตั้ง
ใหม ่และพรรคการเมืองที่นักการเมืองนั้นสังกัดจ าต้องร่วมรับผิดชอบด้วย (ตามหลักการบริหารงานบุคคล)  

สร้างหลักการความรับผิดรับชอบของหัวหน้าพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
ในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง และการซื้อสิทธิขายเสียง หรือกรณีอ่ืนที่ท าให้เกิดการเลือกตั้งใหม่  
ซึ่งท าให้รัฐสูญเสียงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน และเสียโอกาสของประชาชนที่เลือกตั้ง หัวหน้าพรรค
การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องป้องกันมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หรือผู้สนับสนุนไปกระท า
ความผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) หากปรากฏว่ามีเหตุ 
แห่งการกระท าความผิดเกิดขึ้น  และได้รับแจ้งอย่างมีข้อมูลหลักฐานแล้ว  หัวหน้าพรรคการเมือง 
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องไม่เพิกเฉย หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิด หัวหน้าพรรค 
การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาทันที และแจ้งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับทราบในทุก ๆ กรณี เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับแจ้งดังกล่าวแล้ว 
จะต้องมีการติดตามตรวจสอบเรื่องที่แจ้งนั้นทันที หากหัวหน้าพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรค
การเมืองรู้แล้วเพิกเฉย ถือว่ารู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิดด้วย  เพ่ือให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง 
ได้ตระหนักในประเด็นดังกล่าวควรมีการเพ่ิมการลงโทษทางการเมือง และทางแพ่งแก่บุคคลที่เป็นตัวการ  
ผู้ใช้หรือผู้จ้างวานผู้สมัคร รับเลือกตั้งกระท าการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้ต้องมี 
การเลือกตั้งใหม ่และพรรคการเมืองที่นักการเมืองนั้นสังกัดจ าต้องร่วมรับผิดชอบด้วย 
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 6.2.2.3 มาตรการป้องกันรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ให้ความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง มิให้กลับมาด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง  
  ที่ผ่านมาข้อกฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมสถานะ จากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีมติ "เอกฉันท์" 
ของตุลาการทั้ง 9 คน ให้สมาชิกภาพ ส.ส. และความเป็นรัฐมนตรีของนักการเมืองท่านหนึ่งที่เคยมีคดี  
ค้ายาเสพติดและถูกจ าคุกในคดียาเสพติดในต่างประเทศไม่สิ้นสุดลง ซึ่งนักการเมือง นักวิชาการด้านกฎหมาย  
และคนในแวดวงตุลาการบางส่วนไม่เห็นด้วยที่ตีความว่านักการเมืองดังกล่าวไม่ต้องพ้นสถานะทางการเมือง 
แม้เคยถูกจ าคุกในคดียาเสพติดในต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่ค าพิพากษาของศาลไทย ประเด็นที่ถูกวิ พากษ์วิจารณ์
มากที่สุด หนีไม่พ้นการตีความค าว่า "ต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุด" ตามมาตรา 98 (10) ของรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560 อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้ยก "หลักอธิปไตย" และ "หลักการต่างตอบแทน" ขึ้นมาสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าให้ยึดแต่ค าพิพากษาของ 
ศาลไทย ไม่รวมถึงค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ ไม่เช่นนั้นจะท าให้ "อ านาจอธิปไตยทางศาลของไทย  
ถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยส าคัญ" 

 นอกจากนี้การท าผิดจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จะต้องเป็นการกระท าผิดระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่เป็น ส.ส. หรือรัฐมนตรี ถ้าเป็นพฤติการณ์กระท าผิดก่อนหน้ามารับต าแหน่งทางการเมือง  
จะไม่เข้าข่ายการท าผิดจริยธรรม อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี้  เน้นการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง เพ่ือให้การเมืองไม่ใช่ที่ฟอกตัวของบุคคลที่เคยกระท า ความผิด  
ใครท าผิดบางอย่างที่รุนแรง ศาลตัดสินว่ามีความผิด ไม่ว่าถูกลงโทษหรือไม่ ได้รับการล้างมลทินหรือไม่  
คนเหล่านั้นจะกลับมาเป็น ส.ส. ไม่ได้ โดยก าหนดความผิด เช่น เจ้ามือพนัน ฟอกเงิน ค้ายาเสพติด  
รวมถึงฉ้อโกงประชาชน ซึ่งจะท าให้เข้าสู่การเมืองไม่ได้3 
   อย่างไรก็ตามหากพิจารณา บทบัญญัติที่ เกี่ยวกับจริยธรรม โดยคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี  
ที่ระบุไว้ในมาตรา 160 โดยมาตรา 160 (4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมาตรา 160 (5)  
ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง นอกจากนี้มาตรฐาน
จริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 จัดท าโดยศาลรัฐธรรมนูญยุค 
ที่มีนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานร่วมกับองค์กรอิสระต่าง ๆ และให้บังคับใช้กับ ส.ส. ส.ว. และ ครม. 
ด้วย มีเนื้อหารวม 28 ข้อ โดยมีการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเป็น 3 ระดับคือ มาตรฐานจริยธรรม 
อันเป็นอุดมการณ์ ค่านิยมหลักและจริยธรรมทั่วไป เนื้อหาบางส่วนระบุไว้  ในข้อ 7 ระบุว่า ต้องถือประโยชน์ 
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ข้อ 8 ระบุว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าที่  
ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ข้อ 12 ระบุว่า ยึดมั่นหลักนิติธรรมและประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม
                                                 
3 มีชัย ฤชพุันธุ์. https://www.bbc.com/thai/thailand-57022427 
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อันดีของประชาชน ข้อ 17 ระบุว่า ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการ 
ด ารงต าแหน่ง และข้อ 19 ระบุว่า ไม่คบค้าสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มี อิทธิพล  
หรือผู้มีความประพฤติ หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธา 
ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ 
  นอกจากนี้ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ  
พ.ศ. 2563 ระบุว่าหากผู้ใดเห็นว่า ส.ส. คนใดมีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมก็ให้ยื่นเรื่องต่อประธานสภา
ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภา  
 อย่างไรก็ตามการร้องเรียนเรื่องการท าผิดจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จะต้องเป็น  
การกระท าผิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็น ส.ส. หรือรัฐมนตรี ถ้าเป็นพฤติการณ์กระท าผิดก่อนหน้ามารับต าแหน่ง
ทางการเมือง จะไม่เข้าข่ายการท าผิดจริยธรรม  
 แนวทางมาตรการที่เสนอเพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ได้แก่ 
 1) แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 97 (คุณผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) มาตรา 98 (บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร) ก าหนดคณุสมบัติและข้อห้ามของผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. นั้น รวมทั้งกฎหมาย
เลือกตั้งการก าหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรีตามมาตรา 160 ให้สอดคล้องกัน 

2) ปรับปรุงมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมือง  ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมือง  
พ.ศ. 2564 โดยแทรกเพ่ิมข้อ 11 เป็นคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี  (ฉบับปัจจุบัน 
มีจ านวน 11 ข้อ ส่วนข้อ 11 เดิมแก้เป็นข้อ 12) ให้ปรากฏข้อความที่เป็นคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีให้ครอบคลุมการกระท าผิดทั้งในและต่างประเทศ ก่อนและขณะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 

6.2.2.4 มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง  
ปัญหาการตีความหมายในการกู้เงินของพรรคการเมือง เนื่องจากในพระราชบัญญัติ ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ .ศ. 2560 มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการกู้เงิน 
ของพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจนซึ่งเรื่องเงินกู้นั้น เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นองค์กรของภาคประชาชน  
ซึ่งถ้าไม่ได้เขียนห้ามการกู้ เงินนั้นสามารถท าได้ โดยลักษณะของพรรคการเมืองนั้นถือว่าเป็นนิติบุคคล 
ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ .ศ. 2560 แต่ทั้งนี้ได้มีการตัดสิน
ของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของการยุบพรรคการเมืองในคดีกู้เงินของพรรคการเมืองไว้  เป็นกรณีตัวอย่าง 
ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ .ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติว่า  
“ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมาย” ซึ่งในมาตรา 72 นี้ระบุการกระท าที่จะเป็นความผิดคือเงินทรัพย์สินหรือ ปรากฏตามค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยตีความว่า เงินกู้ 
ที่พรรคการเมืองได้กู้จากหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นจ านวนเงิน 191.2 ล้านบาท เป็นการกระท าผิดมาตรา 
72 ที่การกระท าผิดตามมาตรานี้ต้องเป็นสิ่งที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วย
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กฎหมาย แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้ไต่สวน ก็เลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงและเส้นทางการเงินของเงินกู้นั้นแท้จริง
เป็นอย่างไรกันแน่ซึ่งถือเป็นที่น่าเสียดาย นอกจากนี้ในกรณีดังกล่าวพบว่ามีการกู้ยืมโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
1 บาท/ปี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าต่ ากว่าปกติ และตีความว่าเป็นการบริจาคเกินกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 66 ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์การกู้เงินแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยต่ า ไม่เข้าข่ายเงินบริจาค  
(ซึ่งค าว่าต่ าเป็นการใช้ดุลพินิจแม้จะเทียบดอกเบี้ยกับการกู้ท่ัวไป)  

แม้กฎหมายนี้จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการสากลที ่ต ้องการขจัดปัญหาการทุจริต 
คอร์รัปชันและการเกิดสภาวะรวมศูนย์ในพรรคการเมือง รวมทั้งเพื่อสร้างเวทีทางการเมืองที ่เสรีและ  
เป็นธรรมให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมืองทุกพรรค แต่กฎหมายต้องมีความชัดเจนและเป็นธรรมส าหรับ
พรรคการเมืองในฐานะผู้ปฏิบัติ ลดการใช้ดุลพินิจในการน าไปใช้ของพรรคการเมือง และลดดุลพินิจของศาล
ในกรณีวินิจฉัย ประเด็นปัญหานี้ควรแก้กฎหมายให้มีความชัดเจน ข้อเสนอส าหรับมาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ข้อเสนอส าหรับมาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริจาค
เงินสนับสนุนพรรคการเมือง ได้แก่ 

1) พรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินได้จากสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายปกติ ในฐานะพรรคการเมือง
เป็นนิติบุคคล โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสถาบันการเงิน กู้ยืมเงินต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็น
อิสระจากพรรคการเมือง การกู้จากบุคคลท าให้บุคคลมีอ านาจในพรรคการเมือง จึงไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งถือเงินหรือ
เป็นผู้บริจาค ผู้ให้อาจต้องปรับกฎหมายให้เข้มข้น สิ่งส าคัญคือ การให้เงินทางการเมือง ต้องมีการแสดงบัญชี
ต่อสาธารณะ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและบัญชีหนี้สิน มีที่มาจากมาตรฐานจริยธรรมของสหประชาชาติ ถ้ามี  
การท าธุรกิจต้องมีการส าแดง (declare) อาจต้องมกีารพัฒนากฎระเบียบการควบคุมทางการเงินให้ชัดเจน  

2) มีเพดานของการกู้ตามสัดส่วนเพ่ือความยุติธรรม พิจารณาเงินรายได้ของพรรคการเมือง  
ในการส่งคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย และเงินที่กู้ต้องโปร่งใส เปิดเผยต่อสาธารณะให้เป็นที่รับรู้กัน  
พรรคการเมืองเป็นองค์กรที่เข้ามาเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องมีการเปิดเผย 

3) ควรมีการก าหนดระบุกระบวนการพิจารณาความ โดยควรมีการไต่สวนเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ของกระบวนการพิจารณาคดี   

6.2.2.5 มาตรการคัดกรองคุณสมบัติก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 98 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติ

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ิมเติมเข้มงวดมากขึ้น เช่น  ต้องไม่เคย 
ต้องค าพิพากษาฐานทุจริต หรือเคยพ้นต าแหน่งเพราะฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  
อย่างไรก็ตามที่เป็นประเด็นในการถกเถียงในปัจจุบันคือ “ต้องไม่เป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชน” เนื่องจากได้มีข้อโต้แย้งต่อการตีความเป็นอย่างมาก ควรมีให้ค านิยามที่ชัดเจนว่า “ต้องไม่เป็น
เจ้าของผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน” มีขอบเขตในทางกฎหมายอย่างไร รวมทั้ง มาตรา 160 
บัญญัติให้ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ต้องมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามใกล้เคียงกับคุณสมบัติ  
และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยคุณสมบัติที่แตกต่าง  คือ “ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นที่ประจักษ์” นั้น จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า “เป็นที่ประจักษ์” ทั้งสองประเด็นควรมีการนิยามปรากฏ 
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ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์การป้องกันแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง
จากภาคส่วนอื่น เช่น ภาคประชาชน เป็นต้น 

 
ข้อเสนอส าหรับมาตรการคัดกรองคุณสมบัติก่อนเข้าส ่เส้นทางการเมือง 
1) นิยามทางกฎหมายให้ชัดเจนของข้อความ “ต้องไม่เป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อมวลชน” มีขอบเขตในทางกฎหมายอย่างไร 
2) บัญญัติในข้อกฎหมายคุณสมบัติของการผู้ที่จะรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้แสดง

หลักฐานการจ่ายภาษีย้อนหลังไม่น้อยกว่าห้าปี กรณีที่ไม่ถึงห้าปีให้แสดงหลักฐานหรือนับตั้งแต่มีรายได้หรือ
ตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ประกอบหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 

3) ผู้ใช้อ านาจรัฐ ต้องเชื่อถือไว้วางใจได้ คนที่ก าหนดประวัติความประพฤติ และจริยธรรม คือ  
พรรคการเมือง จะต้องมาดูว่าคนที่ส่งมาให้เป็นตัวเลือกมีคุณภาพขนาดไหน มีความเชื่อถือศรัทธาได้เพียงใด  
ในต่างประเทศ หัวหน้าพรรคการเมืองจะเป็นคนเลือก ในประเทศไทยวุฒิสภาจะเป็นผู้กลั่นกรอง แต่ปรากฏว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีไม่ได้รับการตรวจสอบ คนที่เสนอชื่อต้องรับผิดชอบต่อความประพฤติ
ของผู้ที่ถูกส่งมา โดยต้องมีความรับผิดรับชอบทางการเมือง (Accountability) บางคนที่เลือกมาอาจไม่ได้ 
มีความน่าเชื่อถือ สิ่งที่มีปัญหามากคือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ บางท่านไม่เคยเห็นชื่อและประวัติมาก่อน ขณะที่  
เราเห็นอีกทีในสภา บางคนก็มีพฤติกรรมที่รับไม่ได้ ในต่างประเทศ ส.ส. บัญชีรายชื่อจะให้ประชาชนเลือกหรือ
สลับต าแหน่งในบัญชีรายชื่อ โดยเอาคะแนนมาปรับล าดับ  (เช่น ในประเทศสวีเดน นอร์เวย์ โดยมีบัตร 
ให้ประชาชนเลือก) 
 ข้อเสนอส าหรับมาตรการ คือ ให้มีประชาชนหรืออย่างน้อยสมาชิกพรรคการเมืองมีสิทธิ ใน 
การออกเสียงเพ่ือจัดล าดับ ส.ส. บัญชีรายชื่อจากที่พรรคได้จัดล าดับแล้วเสนอต่อสาธารณะโดยมีรายละเอียด 
ที่มากพอต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกพรรคการเมือง 

 6.2.3 กลุ่มมาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี มิให้มีการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มทุนธุรกิจ
และพวกพ้อง 

เป็นมาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี มิให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินขัดกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล และการตรากฎหมาย ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย 
ออกกฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม และการแทรกแซงฝ่ายข้าราชการประจ า  
มีมาตรการย่อย 3 มาตรการ ได้แก่  

6.2.3.1 มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี มิให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ขัดกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล  

มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  มิให้ปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ขัดกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (แนวทาง UNODC) รวมทั้งมาตรา 160 บัญญัติให้ 
ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ต้องมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามใกล้เคียงกับคุณสมบัติ  และลักษณะ
ต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยคุณสมบัติที่แตกต่าง คือ “ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์” 
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นั้น จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า “เป็นที่ประจักษ์” ทั้งสองประเด็นควรมีการนิยามปรากฏในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ชัดเจน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์การป้องกันแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังจากภาคส่วนอ่ืน  
เช่น ภาคประชาชน เป็นต้น 
  นอกจากนี้ในมาตรา 160 ควรระบุคุณสมบัติของรัฐมนตรีให้มีความเข้มข้นเพ่ิมขึ้น เช่น บุคคลที่เคย
กระท าความผิด ศาลตัดสินว่ามีความผิด แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ ไม่ว่าถูกลงโทษ
หรือไม่ ได้รับการล้างมลทินหรือไม่ ในคดีฟอกเงิน ค้ายาเสพติด การทุจริต รวมถึงฉ้อโกงประชาชน  
คนเหล่านั้นควรขาดความเป็นรัฐมนตรี  

ข้อเสนอส าหรับมาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหาร  
ราชการแผ่นดินขัดกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ได้แก่ 
 1) ควรมีค านิยามของค าว่า “ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์” ให้ชัดเจนในกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เ พ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือศาล รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อการตรวจสอบ 
และเฝ้าระวังของภาคประชาชน 
 2) บัญญัติในข้อกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองให้บุคคลที่เคยกระท าความผิด 
ศาลตัดสินว่ามีความผิด แม้คดีนั ้นจะยังไม่ถ ึงที ่ส ุด หรือมีการรอการลงโทษ ไม่ว่าถูกลงโทษหรือไม่  
ได้รับการล้างมลทินหรือไม่ ในคดีฟอกเงิน ค้ายาเสพติด การทุจริต รวมถึงฉ้อโกงประชาชนคนเหล่านั้นควรขาด
ความเป็นรัฐมนตรี  

6.2.3.2 มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  
เป็นที่ยอมรับกัน หลักธรรมาภิบาลที่ช่วยในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายหรือการทุจริตภาครัฐ

คือความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ประเด็นนี ้ม ีความเกี ่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล ( open data)  
จากการศึกษากรณี 3 ประเทศ พบว่าให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล รัฐบาลได้เปิดเผยข้อมูล 
ของภาครัฐในปริมาณมากโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กลุ่มประชาสังคมและประชาชนจึงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ประเมินผล และได้ท าให้เห็นว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อีกท้ังท าให้รัฐบาลมีความระมัดระวัง ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
มากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากรับรู้ได้ถึงการถูกประชาชนเฝ้ามองการบริหารงบประมาณอย่างใกล้ชิด  
 การที่ประชาชนจะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐได้นั้นอยู่ภายใต้การได้รับ  
การรับรองคุ้มครองตาม “สิทธิิในข้อมูลข่าวสาร” (Right to Information) ในขณะเดียวกันบุคคลในฐานะผู้ให้
ข้อมูลแก่รัฐหรือเอกชนก็มีสิทธิได้รับการคุ้มครองปกป้องข้อมูลที่ตนได้ให้ไว้อันเป็นการคุ้มครอง “สิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนบุคคล” (Right to Privacy) ด้วยเช่นกัน สิทธิทั้งสองประการข้างต้นเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรอง
คุ้มครองทั้งในทางการเมืองระหว่างประเทศ กฎหมายประเทศต่าง ๆ รวมถึงในประเทศไทย สิทธิดังกล่าว 
มีความส าคัญต่อการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย 
อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าว อาทิ การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ การขัดกันระหว่างกฎหมาย ความมั่นคงแห่งสิทธิในค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
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วินิจฉัยการเปิด เผยข้อมูลข่าวสารการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ  การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
เป็นต้น  
 
ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ 
  1) แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
ต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ลักษณะใดเป็นข้อมูลลับ เช่น ความมั่นคง ต้องระบุประเภท นอกเหนือจากนั้น  
ต้องเปิดเผยสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ลดการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 2) ปรับปรุง
กฎหมายให้มีลักษณะ รัฐบาลเปิด (Open Government) ผ่านกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือตราเป็น
กฎหมายใหม่โดยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะควรมีลักษณะรัฐเปิดเผย โดยสาระส าคัญของกฎหมาย  
ควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ตามแนวทางของ WJP Open government Index ได้แก่ 1) กฎหมาย 
ที่ เผยแพร่และข้อมูลของรัฐบาล  (Publicized Laws and Government Data) โดยกฎหมายพ้ืนฐาน 
และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายนั้นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ น าเสนอในภาษาธรรมดาที่เข้าใจง่าย  
และท าให้เข้าถึงได้ในทุกภาษาที่ใช้โดยกลุ่มประชากรที่ส าคัญ มิติข้อมูลนี้จะต้องมีคุณภาพและการเข้าถึงข้อมูล 
ที่เผยแพร่โดยรัฐบาลในการพิมพ์หรือทางออนไลน์ (เช่น ความโปร่งใสเชิงรุก) กฎเกณฑ์ทางปกครอง  
ร่างกฎหมาย ค าตัดสินของฝ่ายบริหาร และค าตัดสินของศาลชั้นสูงพลเมืองจะต้องข้าถึงได้ต่อสาธารณะ 
ในเวลาที่เหมาะสม 2) สิทธิในข้อมูลข่าวสาร (right to information) พลเมืองสามารถยื่นค าขอข้อมูล 
ของหน่วยงานของรัฐ ค าขอเหล่านี้ได้รับการตอบรับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 3) การมีส่วนร่วม 
ของพลเมือง(civil participant) รัฐต้องสร้างประสิทธิภาพของกลไกการมีส่วนร่วมของพลเมืองรวมถึง 
การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การชุมนุมและการสมาคมและสิทธิในการยื่น
ค าร้องต่อรัฐบาล นอกจากนี้ประชาชนสามารถแจ้งข้อกังวลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและสมาชิกสภานิติบัญญัติได้ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ข้อมูลเพียงพอ และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อชุมชน  
รวมถึงโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของพลเมือง และ 4) กลไกการร้องเรียน (complaint mechanisms) 
ประชาชนสามารถน าเรื่องร้องเรียนต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายในเชิงปฏิบัติได้  และก าหนดวิธีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตอบสนองต่อ 
ข้อร้องเรียนดังกล่าว นอกจากนี้ประชาชนสามารถท้าทายการตัดสินใจของรัฐบาลต่อหน้าหน่วยงานรัฐบาลอื่น
หรือผู้พิพากษาได้  

2) แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 ให้ข้อมูลข่าวสารที่รัฐเปิดเผย 
ต่อสาธารณะควรปรากฏในข้อความในทางกฎหมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้แก่  
1) ความสมบูรณ์ (Complete) ข้อมูลสาธารณะทั้งหมดต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ  
ความมั่นคง หรือความเป็นส่วนตัว  2) ปฐมภูมิ (Primary) ต้องเปิดเผยข้อมูลขั้นพ้ืนฐานที่ไม่ใช่ข้อมูล 
ซึ่งผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการบิดเบือนข้อมูลหรือการทาให้เข้าใจผิด 3) ความเป็นปัจจุบัน 
(Timely) ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ท าได้เพ่ือรักษาคุณค่าของข้อมูล เพราะหากล่าช้าเกินไป 
อาจไม่ทันการณ์ เช่น ข้อมูลก่อนการประมูล หรือข้อมูลก่อนเริ่มโครงการภาครัฐ เป็นต้น 4) เข้าถึงได้ง่าย 
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(Accessible) ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างกว้างขวางที่สุดให้แก่ประชาชนได้ทราบ  5) สามารถประมวลผล 
ได้ โดยเครื่องจักร (Machine Process able) ต้องเป็นข้อมูลที่มีรูปแบบซึ่ งสามารถน า ไปวิ เคราะห์ 
ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ได้ 6) ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discriminatory) เปิดเผยข้อมูลให้กับ 
ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 7) ไม่มีความเป็นเจ้าของเป็นการเฉพาะ (Non-Proprietary) ข้อมูลที่เปิดเผย 
ต้องอยู่ในรูปแบบที่ไม่ท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความเป็นเจ้าของ หรือควบคุมได้แต่เพียงคนเดียวหรือกลุ่ม
เดียว และ 8) มีอิสระในการเข้าถึง (License-Free) ข้อมูลต้องไม่มีข้อห้ามในเรื่องสิทธิบัตร ลิขสิทธิ 
เครื่องหมายการค้า หรือข้อจ ากัดในเชิงการค้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าหรือความมั่นคง โดยให้มี 
ความสอดคล้องกับหล ักปฏ ิบ ัต ิที ่ด ีในการ เป ิด เผยข ้อม ูลภาคร ัฐที ่เ ป ็นส ากล  เช ่น  แนวปฏ ิบ ัติ
ของ OECD, ธนาคารโลก, องค์การสหประชาชาติ และสอดคล้องกับสิ่งที่ระบุในกฎหมายส าคัญของประเทศ 
เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547, 
2540 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

3) ปรับปรุงกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ซึ่งก าหนดให้ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินสองกรณีคือ เข้ารับต าแหน่งและกรณีพ้นต าแหน่ง ควรมีบทบัญญัติในกรณีขณะที่ 
ด ารงต าแหน่งให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทุกปี พร้อมแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินที่แสดงนั้นเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง พร้อมหลักฐานที่แสดงถึงที่มาของทรัพย์สิน หากไม่สามารถแสดงที่มาของทรัพย์สินนั้นได้ให้อายัด 
พร ้อมตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ หากไม ่สามารถแสดงที ่มาของทร ัพย ์ส ินได ้ให ้ย ึด เป ็นของร ัฐ  
พร้อมด าเนินคดีตามกฎหมายบัญญัติไว้ 

6.2.3.3 มาตรการพัฒนาระบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของรัฐ  
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  1) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 แม้ว่าการบังคับ
ใช้กฎหมายดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระดับ
พระราชบัญญัติและก่อให้ เกิดผลดีต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในหลายประการก็ตามแต่  
จากการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยพบว่า บทบัญญัติตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว กลับพบว่า 
การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
ในหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการก าหนดขอบเขตของหน่วยงานหรือการก าหนดเงินงบประมาณ 
ที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ปัญหาในเรื่องการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่  
ของคณะกรรมการที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขาดความโปร่งใส
ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรม ข้อเสนอ
ส าหรับประเด็นนี้ได้แก่  

ให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 
โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มิให้มีการรวมศูนย์อ านาจไว้  
ที่กระทรวงการคลังเพียงหน่วยงานเดียว รวมทั้งเห็นควรให้มีการตรากฎหมายล าดับรอง อันได้แก่ ระเบียบหรือ
กฎที่ก าหนดกระบวนการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม  

2) ปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหลักธรรมาภิบาล 
หากพิเคราะห์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยพิจารณา

ตามหลักธรรมาภิบาล (good governance) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะพบว่าพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติต่าง ๆ 
ที่ส าคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้แก่ (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency 
and effectiveness) ก าหนดให้การปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุโดยใช้เงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา 6) มีคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งมีอ านาจ หน้าที่เสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ต่อคณะรัฐมนตรี (มาตรา 24 (2) ก าหนดให้กรมบัญชีกลางจัดท ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย (มาตรา 48) บัญญัติให้พิจารณา คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  (มาตรา 106) ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจ 
ออกระเบียบก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จตามสัญญาก็ได้ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (มาตรา 108) ส่วนเกณฑ์เรื่องประสิทธิผลนั้นมีบัญญัติไว้รวมกับหลัก 
ในเรื่องประสิทธิภาพโดยก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุนั้น หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับหลักการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มาตรา 8 (3) (2) ความโปร่งใส (transparency) 
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องสอดคล้องกับหลักการโปร่งใส  
(มาตรา 8 (2) (3) ความเป็นธรรมและความเท่าเทียม (equality and inclusiveness) สอดคล้องกับหลักการ
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (fair competition) และมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกราย 
โดยเท่าเทียมกัน (มาตรา 8 (2) (4) การมีส่วนร่วม (participation) โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
(public participation) นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทั้ งยังเป็นการก าหนดให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ  
ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 และมาตรา 78 โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีบัญญัติในหมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ 
ในการป้องกันการทุจริต ซึ่งมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
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(มาตรา 16) มีการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (integrity pact) (มาตรา 17) การให้มีผู้สังเกตการณ์ (observer) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อ 
จัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน (มาตรา 18) (5) หลักนิติธรรม (rule of law) ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
นโยบาย ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ (power and duty) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม (มาตรา 24 (2) (6) 
หลักความรับผิดชอบ (accountability) ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น (มาตรา 61) ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา  
เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น (มาตรา 74 ) ก าหนดให้การด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด า เนินงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น (มาตรา 89 วรรคหนึ่ง)  
การด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือรับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ (มาตรา 100 วรรคหนึ่ง) และก าหนดให้มีผู้ควบคุมงาน 
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอ านาจเพ่ือรับผิดชอบ ในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น (มาตรา 101) (7) หลักการตอบสนอง 
( responsiveness) ก า หนด ให้ สั ญญาหรื อ ข้ อ ตก ล ง เ ป็ นห นั ง สื อ ที่ ไ ด้ ล งน า ม แล้ ว  อาจแก้ ไ ข ไ ด้ 
หากเป็นการตอบสนองเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (public interest) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 97 (3) และก าหนดให้
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงนั้น ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาได้หากเป็นการตอบสนอง 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 103 ) (8) หลักการด าเนินการร่วมกันโดยฉันทามติ (broad consensus) 
ก าหนดให้มีการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ให้จัดท าเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  และผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่น  
(มาตรา 18)  
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามบทบัญญัติ ในมาตราต่าง ๆ แต่รูปแบบการก าหนดบทบัญญัติดังกล่าว
นั้นกลับก าหนดไว้ในมาตราต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีการวางฐานความคิดของหลักธรรมาภิบาลในลักษณะโดยรวมและ
เป็นระบบคิดอันเดียวกัน ซึ่งการก าหนดบทบัญญัติในลักษณะนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากฎหมาย  
ในประเด็นการสร้างหลักธรรมาภิบาล  ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้ เกิดขึ้น 
อย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ยังขาดบทบัญญัติที่ก าหนดให้มีการส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงในเรื่องหลัก 
ธรรมาภิบาลของการจัดซื้ อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุ เ พ่ือให้มีการด า เนินการที่สอดคล้องกับ 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการบริหารงานภาครัฐ  
 

ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ 
1) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มเติม

ให้มีบทบัญญัติในเรื่องหลักธรรมาภิบาลโดยรวบรวม แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเข้าไว้
ด้วยกันและก าหนดเป็นเรื่องเฉพาะของหลักธรรมาภิบาลไว้ในบทบัญญัติมาตราเดียวกัน  
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2) ออกระเบียบการจัดการและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (รัฐมนตรีสามารถออกระเบียบ
ได้) เพ่ือก าหนดรายละเอียดของการด าเนินการดังกล่าวได้  ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3) บัญญัติในกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะองค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนภาคประชาชน 

6.2.3.2 มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิให้มีการตรากฎหมาย ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมาย ออกกฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม (แนวทาง UNODC) 
  1) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอหรือตรวจสอบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารราชการแผ่นที่จะน าไปสู่การป้องกันการทุจริต (กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้) 
 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 63 ให้ “รัฐต้องสนับสนุนและปกป้องการรวมตัว 
ของประชาชนเพื่อต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของชาติ” จากมาตรา 63 ท าให้ต้องมีการออกกฎหมายใหม่ ซึ่งเป็น 
“ร่าง” “พ.ร.บ. การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ...”  
เพ่ือขยายความหลักการของกฎหมายรวมถึงก าหนดแนวทางกลไกและข้อปฏิบัติให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม
กฎหมายนี้ได้หยุดชะงักลงไป (ไม่ทราบสาเหตุ) จึงไม่ได้ถูกน าไปบัญญัติให้เป็นกฎหมาย พ.ร.บ. แต่พบว่า
ปรากฏในมาตรา 33 (1) ความว่า “เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ก าหนดมาตรการและกลไกที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง...” ซึ่งการถูกบรรจุให้เป็นเพียงมาตราหนึ่งในกฎหมายดังกล่าว 
ท าให้ลดทอนความส าคัญของการคุ้มครองของประชาชน ซึ่งน าไปสู่ความปรารถนาในการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ  
 ข้อเสนอส าหรับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ได้แก่ 
 เร่งให้ม ี “พ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
พ.ศ. ...” โดยเร็วโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยให้มีสาระส าคัญที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 63 โดยสาระส าคัญควรประกอบด้วย “รัฐต้องสนับสนุน” ให้ประชาชนผู้เป็น 
เจ้าของประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน โดยการท าให้ทุกคนรู้เท่าทัน
ปัญหาสถานการณ์และภัยร้ายจากคอร์รัปชันที่ก าลังเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้รัฐยังต้องสร้าง
กลไกที่ท าให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือการเคลื่อนไหวต่อต้าน 
คอร์รัปชันโดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ต้องมีกลไกบังคับ มีหน่วยงานรับผิดชอบและมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 
ทั้งนี้ประชาชนควรได้รับรู้อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับมาตรการและความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมายนี้ รวมทั้ง ส่งเสริม 
ให้ประชาชนตื่นตัว เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนมีความเป็นอิสระและเข้มแข็งด้วยตัวเอง สามารถร่วมมือกับรัฐ  
อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี โดยค าว่า “ประชาชน” จะครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มคน ภาคประชาสังคม 
เอ็นจีโอ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะที่เป็นประชาชน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฯ ยังบัญญัติหลักการที่เกี่ยวเนื่อง
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ไว้ในมาตรา 41 (1) (3) และมาตรา 51 ให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงสามารถติดตามเร่งรัดให้รัฐต้องด าเนินการตามหน้าที่และ
สามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการกระท า หรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐได้ การเสนอกฎหมายนี้อาจให้ ปปท. เป็นหน่วยงานเสนอกฎหมายนี้ 

2) เสริมสร้างความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรอิสระ (ป.ป.ช.)  
เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง (กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์) 

องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสิงคโปร์ คือ ส านักสืบสวนการกระท าการทุจริต  
(Corrupt Practices Investigation Bureau: CPIB) เป็นหน่วยงานย่อยของแผนกสืบสวนคดีอาชญากรรม 
ขององค์กรต ารวจ ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้าง และระบบงานของหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมผู้อ านวยการส านักฯ ที่มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี  ดังนั้น
หน่วยงานนี้จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระจากองค์กรต ารวจและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันการแทรกแซง  
การสืบสวนสอบสวนจากภายนอก  

ดังนั้นควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวโครงสร้างของ ป.ป.ช. ให้มีอิสระในการปฏิบัติงาน
อย่างแท้จริง ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดขององค์ได้มาโดยปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง 
 3) การสร้างเจตจ านงสุจริตโดยเปิดเผยทรัพย์สินของนักการเมือง (กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์/เกาหลี
ใต)้  
  ที่ผ่านมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
(พ.ร.บ. ป.ป.ช.) กับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการอาจจะไม่ตรงกัน ส าหรับกฎหมาย ป.ป.ช. การบอกให้ยื่น
เป็นหลักฐานคือ ให้ยื่นเป็นหลักฐาน แม้แต่จะไปตรวจยังท าไม่ได้ เพราะเมื่อยื่นเป็นหลักฐาน จึงมีหน้าที่เก็บ 
ยกเว้นการใช้อ้างจึงจะเข้าไปตรวจได้ ที่ผ่านมามีการยื่นเป็นหลักฐานจ านวนมากโดยเจ้าหน้าที่เก็บไว้  
แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ถ้าเปิดเผย ป.ป.ช. อาจถูกด าเนินคดีได้ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติว่าไม่มี
อ านาจตามกฎหมายที่จะไปเปิดเผยส าหรับกรณียื่นเป็นหลักฐาน ซึ่งสิ่งนี้ต่างจากคณะกรรมการวินิจฉัย  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย มีค าวินิจฉัยให้ 
ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และนายวิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรี ป.ป.ช. มีมติให้แจ้งไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยฯเพ่ือให้ทราบว่า การตีความกฎหมาย  
กับกฎหมายของ ป.ป.ช. มีบทบัญญัติที่แตกต่างกัน  

ในรัฐธรรมนูญเขียนว่าการเปิดเผยข้อมูลได้รับการคุ้มครอง เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนด ซึ่งกฎหมาย
กฎหมายที่ก าหนด เป็นกฎหมาย ป.ป.ช. โดยกฎหมาย ป.ป.ช. ก าหนดว่าให้เปิดเผยได้เฉพาะที่เขียนไว้คือ  
กรณีที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วและกฎหมายเขียนไว้ว่าให้เปิดเผยได้อะไรบ้าง นั่นคือเปิดเผยได้  
แต่ถ้าไม่เขียนไว้จะเปิดเผยไม่ได้ มันเป็นข้อกฎหมายที่ฟังดูแล้วอาจแปลกเพราะควรจะเปิดเผยได้เพราะยื่น 
มาเป็นหลักฐาน แต่ในมุมของกฎหมาย ป.ป.ช. ท าไม่ได้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นประเด็นทางกฎหมายที่สมควรได้รับ
การแก้ไข เพราะแม้บัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะยื่นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานก็ตาม  
แต่จุดมุ่งหมายส าคัญที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ก็เพ่ือให้ประชาชน
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สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  นอกจากนี้ การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินบนเว็บไซต์ ป.ป.ช. ได้ 180 วันนั้น ด้วยเหตุผล
ว่ารัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป.ป.ช. จึงไม่สามารถเปิดเผยได้ตลอดเวลาการเปิดเผย  
จึงมีกรอบระยะเวลาและให้เหตุผลว่าถ้าเปิดตลอดเวลาอาจมีคนไม่ดีเอาข้อมูลไปใช้ในทางไม่ถูกต้องได้  
ขณะที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ข้อมูลทรัพย์สินถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประเด็นนี้หากมองว่านายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะ สมควรได้รับการตรวจสอบและต้องตรวจสอบได้ หากมีข้อจ ากัดจึงสมควร
แก้ไขกฎหมายให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริต 
 สาธารณรัฐเกาหลีได้ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร  
ที่ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ งภาษีอากรภายใน  ระยะเวลา 5 ปี  (Tax reports) ต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก่อนวันเริ่มต้นรณรงค์การเลือกตั้ง 2 วัน (กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้) นอกจากนี้กรณีที่กฎหมาย
เข้าไม่ถึงเกี่ยวการเปิดเผยทรัพย์สินส าหรับสมาชิกรัฐสภา รัฐสภาควรมีกลไก หรือการจูงใจให้มีการเปิดเผย
ทรัพย์สินเป็นไปโดยสมัครใจ เพ่ือแสดงความบริสุทธิใจและเจตจ านงต่อต้านการทุจริต (กรณีศึกษาประเทศ
เดนมาร์ก)  
 

ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ 
 1) แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2561 (พ.ร.บ. ป.ป.ช.) กับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ตรงกัน โดยสามารถตรวจและเปิดเผย
หลักฐานที่นักการเมืองยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ก าหนด
วันหมดอายุ หรืออย่างน้อยต้องเปิดเผยต่อสาธารณะไปช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เพียงพอต่อการตรวจสอบแม้หมด
วาระการด ารงต าแหน่งไปแล้วก็ตาม 
 2) แก้ไขกฎหมายการเปิดเผยทรัพย์สิน ของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2561 จากเดิมที่ก าหนดให้มีการเผยแพร่สองช่องทาง คือ  
1) ปิดประกาศเฉพาะส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ณ ส านักงาน ป.ป.ช. หรือส านักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือ
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด หรือสถานที่อ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร โดยมีระยะเวลา
ประกาศเปิดเผย 30 วัน ส่วนส าเนาเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ประกาศ และ 2) ส านักงาน 
ป.ป.ช. จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนของส านักงาน ป.ป.ช. เฉพาะส าเนาบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน โดยมีระยะเวลาเผยแพร่เป็นเวลา 180 วัน เปลี่ยนเป็น “โดยมีระยะเวลาเผยแพร่ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
หลังพ้นต าแหน่ง” ทั้งสองช่องทาง 
 3) แก้ไขให้มีบทลงโทษพรรคการเมืองกรณีบุคคลตามบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีการฝ่าฝืนไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือ 
ยื่นบัญชีอันเป็นเท็จ (ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
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และต้องพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และศาล  
จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปี ด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามมาตรา 167 และมาตรา 81  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561) นอกจาก 
จะมีการลงโทษนักการเมืองตามกฎหมายที่บัญญัติแล้วควรมีการบัญญัติบทลงโทษพรรคการเมืองรัฐมนตรีนั้น
สังกัดอยู่ด้วย (ตามหลักการบริหารงานบุคคล) 

6.2.3.3 มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มิให้เข้าไปครอบง าการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของข้าราชการประจ า 
  ปัจจุบันรัฐมนตรีมีอ านาจในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในระดับปลัดกระทรวง ในระดับต่ าลงมา
เป็นอ านาจของปลัดกระทรวง อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง เช่น ระดับอธิบดีมักจะถูกแทรกแซง
จากฝ่ายการเมือง หรือมักถูกอ้างอ านาจซึ่งเป็นอ านาจอ้างอิง (reference power) ของฝ่ายการเมืองน าไปใช้
ในการโยกย้าย หรือแทรกแซงหาประโยชน์อื่นใดเพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ก าหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" น าไปสู่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมือง พ.ศ. 2564 ซึ่งออกโดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. 2562  
(พ.ร.บ. ฉบับนี้อาศัยอ านาจตามมาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560) ปรากฏในข้อ 5 
(2) ความว่า “ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการเมืองไปแสวงหาประโยชน์  
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม” 
แต่การตัดสินใจของฝ่ายราชการที่อาศัยอ านาจบุคคลในต าแหน่งเพียงคนเดียว มักจะขาดความอิสระ  
และถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 
 

ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ 
 เพ่ือสร้างกลไกการแทรกแซงหรือลดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ให้มีองค์กร หรือคณะกรรมการ

กลางของข้าราชการพลเรือนสามัญ ท าหน้าที่ในการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง  ระดับสูง 
ของส่วนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือป้องกันข้าราชการประจ าผู้มี อิทธิพลอาศัยอ านาจ 
ทางการเมืองเข้าไปครอบง าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายราชการประจ า 
 6.2.4 กลุ่มมาตรการป้องกันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีคุณธรรม จริยธรรมต่ ากว่ามาตรฐาน 
เพ่ือป้องกันการแทรกแซงและครอบง าระบบตรวจสอบ 

กลุ่มมาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิให้ใช้อ านาจรัฐและอ านาจ ทางการเมืองเข้าไป
แทรกแซง ฝ่ายนิติบัญญัติ และองค์กรตรวจสอบทางการเมือง มีมาตรการย่อย 2 มาตรการ ได้แก่  

6.2.4.1 มาตรการมาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
  ในค าปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สะท้อนให้ เห็นหนึ่ ง ในปัญหาของประเทศไทย 
ก่อนรัฐประหารปี 2557 คือปัญหาการขาดจริยธรรม จนเป็นเหตุให้มีผู้  “ไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์ 
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การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ หรือขาดความตระหนักส านึกรับผิดชอบ  
ต่อประเทศชาติและประชาชน จนท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล ” ซึ่งจ าเป็นต้องเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงก าหนดใน มาตรา 76 ว่า ให้รัฐพัฒนา 
การบริหารราชการแผ่นดินทุกส่วนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ “รัฐพึงจัดให้ 
มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” 

นอกจากนี้ในมาตรา 219 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรอิสระ  
เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นบังคับใช้ ในการจัดท าต้องรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเนื้อหาต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง 
  มาตรฐานทางจริยธรรม บังคับใช้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ ฯลฯ รวมทั้ง ส.ส. ส.ว. 
และ ครม.ด้วย ทั้งนี้ ส.ส. ส.ว. และ ครม. ก็สามารถออกมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ิมขึ้นได้ตามความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรอิสระ
ก าหนด การให้ศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรอิสระก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม แม้จะต้องรับฟังความเห็น  
จาก ส.ส. ด้วยก็ตาม อย่างไรก็ตามนักวิชาการได้ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้านักการเมืองเสนอความคิดเห็นใด ๆ ไปแล้ว 
ไปขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ความคิดเหล่านั้นจะถูกบรรจุลงในมาตรฐานทางจริยธรรม  
มากน้อยเพียงใด 

แม้ว่ามาตรฐานทางจริยธรรมจะถูกก าหนดให้บังคับใช้กับทุกหน่วยงาน แต่ผู้ที่น่าจะได้รับผลกระทบ
มากที่สุดคือฝ่ายการเมือง ดังจะเห็นในมาตรา 186 ที่ก าหนดว่า ห้ามรัฐมนตรีใช้สถานะหรือต าแหน่งกระท า
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือประโยชน์ตนเอง ผู้อ่ืน หรือพรรคการเมือง
ตามที่มาตรฐานทางจริยธรรมก าหนด โดยความผิดจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
ในมาตรา 234 ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) มีอ านาจหน้าที่ ไต่สวน 
และมีความเห็น หากมีการกล่ าวหาว่ าผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการ เมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระก าหนด  
 ขั้นตอนการด าเนินการของ ป.ป.ช. ถูกระบุไว้ใน มาตรา 235 คือ ให้ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริง  
และหากข้อสรุปเป็นเสียงที่ได้ไม่น้อยกว่าครึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเสนอต่อศาลฎีกา เมื่อศาลฎีการับฟ้อง  
ผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และหากผู้ถูกกล่าวหาถูกค าพิพากษาว่ามีความผิดจริง ต้องพ้นจากต าแหน่ง 
และอาจถูกเพิกถอนสิทธิรับเลือกตั้งไม่เกิน 10 ปีได้อีกด้วย 

จะเห็นว่าก าหนดให้องค์กรตุลาการและองค์กรอิสระ มีอ านาจดังกล่าวต้องไม่ถึงขนาดที่ท าให้องค์กร
เหล่านั้น มีอ านาจวินิจฉัยให้ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ พ้นจากต าแหน่งโดยง่ายผ่านการใช้ดุลพินิจ 
ในการตีความถ้อยค าที่ไม่มีความชัดเจนแน่นอน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและการใช้ดุลพินิจการนิยามหรือ
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ก าหนดการกระท าที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกิดความชัดเจนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 

ข้อเสนอส าหรับมาตรการได้แก่ ต้องก าหนดการกระท าที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
ตามประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี 

6.2.4.2 มาตรการป้องกันการแทรกแซงการตรวจสอบและครอบง าฝ่ายนิติบัญญัติ 
 หลักทั่วไป การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน
เสียงข้างมากย่อมมีความชอบธรรมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน  
ซึ่งหากรัฐบาลมีคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลย่อมสามารถครอบง าการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ท าให้รัฐบาลสามารถใช้อ านาจรัฐได้อย่างเข้มแข็ง ในขณะที่ระบบ  
การตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจในระบบรัฐสภาอ่อนแอ ซึ่งเป็นช่องทางให้รัฐบาลบิดผันการใช้อ านาจรัฐ 
(Abuse of Power) บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ยึดหลักนิติธรรม และน าไปสู่การทุจริตเชิงนโยบายได้   
ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ด้วยการสนับสนุนให้องค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรตรวจสอบทางการเมืองภาคประชาชน ร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพ่ือป้องกัน 
และควบคุมมิให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจรัฐตัดสินนโยบายตามอ าเภอใจ 
 

ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ด้วยการสนับสนุนให้องค์กร 

ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรตรวจสอบทางการเมืองภาคประชาชน ร่วมมือกัน อย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมมิให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจรัฐตัดสินนโยบาย โดย ป.ป.ช. ควรมีแผนในกาพัฒนากลไกเพ่ือสร้าง  
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยมาตรา 32 (2) “จัดให้มีมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด” 
โดยมาตรา 33 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ   
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ก าหนดมาตรการและกลไกที่จ าเป็น  
ต่อการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  
 6.2.4.2 มาตรการป้องกันการแทรกแซง และครอบง าองค์กรตรวจสอบทางการเมือง 
 ปัจจุบันมีองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน  4 
หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 3) ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
และ 4) คณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่การด าเนินงานของหน่วยงานข้างต้น  
ยังประสบปัญหาในการจัดการกับปัญหาการทุจริตในเชิงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องท า
การปฏิรูปองค์กรดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  
ทั้งในด้านโครงสร้างองค์กร การเข้าสู่ต าแหน่งของกรรมการองค์กรอิสระ มีอิสระในการก าหนดนโยบาย  
มีทรัพยากรการบริหารที่เพียงพอและไม่ถูกครอบง า โดยรัฐบาลมีอิสระในการปฏิบัติงานและมีบุคลากร 
ที่มีความสามารถเพียงพอ ป.ป.ช. ที่ผ่านมาได้รับวิพากษ์ว่าท างานล่าช้า แม้จะปรับปรุงระบบการท างาน 
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แล้วก็ตาม แต่หลายครั้งไม่อาจโทษแต่ ป .ป.ช. ฝ่ายเดียว เพราะ ป.ป.ช. ต้องส่งเรื่องต่อไปยังอัยการ ดังนั้น  
ควรมีการปรับปรุงการท างานอย่างบูรณาการหรือต่อเนื่องกันอย่างไร้รอยต่อเพ่ิมอ านาจให้กับ ป.ป.ช. 
(กรณีศึกษาของสิงคโปร์) ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีและจับกุมผู้กระท าผิดทั้งภาครัฐและเอกชนได้เองไม่ต้องใช้
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
 ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ 
  ปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
ทั้งในด้านโครงสร้าง องค์กร การเข้าสู่ต าแหน่งของกรรมการ  องค์กรอิสระ มีอิสระในการก าหนดนโยบาย  
มีทรัพยากรการบริหารที่เพียงพอและไม่ถูกครอบง า โดยรัฐบาล มีอิสระในการปฏิบัติงานและมีบุคลากรที่มี
ความสามารถเพียงพอ 

6.2.4.4 มาตรการการเพ่ิมอ านาจประชาชนในการถอดถอนนักการเมือง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้อ านาจสภาสามารถถอดถอนนักการเมือง 

ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 82 การถอดถอนนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ตามมาตรา 144 และมีการลงมติไม่ไว้วางใจจากสภาผู้แทนฯ ตามมาตรา 151 เพ่ือลงมติ 
ไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะได้ แต่ต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ หากได้เสียงมากกว่า  
กึ่งหนึ่ง ให้รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งไป  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอ านาจยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือถอดถอนนักการเมือง
ได้ (มาตรา 82) ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีนักการเมืองคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม ก็สามารถที่จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยให้บุคคลดังกล่าวต้องพ้นไปจากต าแหน่ง  
ทางการเมืองได้ ทั้งนี้ เนื่องด้วยความผิดฐานกระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือไม่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ หรือแม้แต่การฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมือง  ในขณะที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ยื่นเรื่องถอดถอนนักการเมืองที่ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกา เพ่ือวินิจฉัย (มาตรา 235 
(1)) และยื่นเรื่องถอดถอนนักการเมืองที่ความผิดฐานมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  หรือทุจริตต่อหน้าที่  
(มาตรา 235 (2)) ซึ่งถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติด้วยคะแนนเสียง   
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุด  เพ่ือด าเนินการ
ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และถ้ามีความผิดจริง  จะถูกตัดสิทธิ 
รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต รวมถึงอาจจะตัดสิทธิเลือกตั้งสูงสุดไม่เกิน 10 ปี  
 อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ตัดพลังอ านาจ (ได้ตัดบทบัญญัติเดิมออก) ของประชาชน  
ในการเข้าชื่อถอดถอน นับว่าเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกับรัฐธรรมนูญที่ถูกขนานนามว่า  “ปราบโกง” แต่กลับเอา
อ านาจที่เคยมีอยู่อย่างการเข้าชื่อถอดถอนบุคคล ออกจากต าแหน่งที่ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับปี 40 
และ 50 ออกไป ทั้งนี้ แต่ก่อนรัฐธรรมนูญ จะก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน ไม่น้อยกว่าห้าหมื่น
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คนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน  วุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งได้   
ดังนั้นควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีสิทธิถอดถอนนักการเมืองได้ 
 

ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่  
  แก้ไขรัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้อง
ขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งได้ ดังนั้นควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ให้ประชาชนมีสิทธิถอดถอนนักการเมืองได้ 

6.2.5 กลุ่มมาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.2.5.1 มาตรการการปฏิบัติราชการตามหลักมาตรฐานริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ  
น าหลักจริยธรรมในภาครัฐ (Code of Conduct in the Public Sector) (กรณีศึกษาประเทศ

เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเดนมาร์ก) มาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ  
ปัจจุบันประเทศไทยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ใช้กับหน่วยงานของรัฐ 

โดยหน่วยงานของรัฐ ครอบคลุม กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  และมีฐานะเป็นกรม 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในฝ่ายบริหาร แต่ไม่หมายความ
รวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ  

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.  2562 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาเพ่ือก าหนด 
ความ ประพฤติของข้าราชการที่พึงประสงค์ และเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญยิ่ง ในการเป็นแนวทางให้ 
ปฏิบัติงานใช้ในการก ากับพฤติกรรมของตนเอง ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และน ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมไปบังคับใช้ เพ่ือการป้องกันการทุจริต จึงได้ก าหนดกลไกในการควบคุมมาตรฐาน ทางจริยธรรม 
แต่ยังมีปัญหาในเรื่องการใช้บังคับ ยังปรากฏปัญหาในการกระท าความผิดทางวินัย และจริยธรรมหลาย
ประการ อันเกิดจากข้อบัญญัติและกลไกในการบังคับใช้ รวมถึงมาตรการใน  การส่งเสริมที่ยังขาดความ
ชัดเจนเป็นระบบ และในบางมาตรการยังขาดสภาพบังคับปัญหา ยังไม่ได้ก าหนดหน่วยงานกลางในการ
ควบคุมมาตรฐานทางจริยธรรมแก่บุคลากรของรัฐ เกี่ยวกับเรื่องการใช้ อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานกลาง  The U.S. Office of Government Ethics (OGE)  
โดย OGE จะท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันการกระท าผิด  ด้านการขัดกันของผลประโยชน์ 
ในหน่วยงานฝ่ายบริหาร ประเทศอังกฤษ มีหน่วยงานกลาง The Cabinet Office เป็นหน่วยงานกลาง 
ที่สนับสนุนการท างานของคณะรัฐบาล เพ่ือผลักดันให้เกิด  นโยบายรัฐที่มีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิด 
ความโปร่งใสในภาครัฐ ประเทศญี่ปุ่นมีหน่วยงาน National Personnel Authority (NPA) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดูแล มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดความ ยุติธรรมขึ้นในงานบริหารบุคลากรภาครัฐ ประเทศสิงคโปร์ 
มีหน่วยงานกลาง Public Service Division เป็นหน่วยงานบริหารบุคลากรภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมให้กับ หน่วยงานภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (OECD, 2020)  

 เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยก าหนดให้มีหน่วยงานกลาง เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
แก่บุคลากรของรัฐ และควบคุมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ โดยก าหนดมาตรฐานด้านคุณธรรม
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และจริยธรรม และจัดตั้งหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความประพฤติ 
ที่ถูกต้องเหมาะสม และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปฏิบัติงานในหน้าที่  
โดยไม่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และมีระบบการตรวจสอบการมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ  
 6.2.5.2 มาตรการสร้างค่านิยมหลักขององค์กรภาครัฐ 

ควรปรับการใช้กฎพ้ืนฐาน  7 ข้อ (Seven Key Duties) (จากกรณีศึกษาประเทศเดนมาร์ก )  
ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมจริยธรรมในระบบราชการ ได้แก่ การยึดหลักนิติธรรม (Legality) การปฏิบัติหน้าที่ 
ด้ ว ย ค ว า ม สั ต ย์  (Truthfulness) ก า ร ยึ ด มั่ น ใ น ก ร อ บ วิ ช า ชี พ  (Professionalism) ก า ร พั ฒ น า  
และการประสานงาน (Development and Cooperation) ความรับผิดชอบและการจัดการ (Responsible 
and Management) เปิดเผยเกี่ยวกับข้อผิดพลาด (Openness about Error) และเป็นกลางทางการเมือง 
(Party-politically neutrality) 

6.2.5.3 มาตรการการปรับปรุงระบบกฎหมายกฎระเบียบและการบัญชี 
ควรมีการสังคายนาระบบกฎหมายกฎระเบียบและการบัญชีมีความโปร่งใส และเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล (กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเดนมาร์ก)  
 6.2.5.4 มาตรการการปรับปรุงระบบการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพในการบริการ 
ปรับปรุงระบบการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพในการบริการ เช่น นักธุรกิจสามารถเริ่มต้น

บริษัทของตนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงผ่านระบบการลงทะเบียน Plug’n’play ที่ใช้งานง่ายระบบการบริหารงาน 
มีประสิทธิภาพและความสามารถในการคาดการณ์เวลาของขั้นตอนได้ (กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์ก)  
e-government โดยน าระบบ electronic/ digital มาใช้บริการสาธารณะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและ
ลดและป้องกันการทุจริตอย่างได้ผล มีการใช้ portal platform ส าหรับการบริการสาธารณะ (กรณีศึกษา
ประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเดนมาร์ก) 

 6.2.5.5 มาตรการการปรับปรุงรายได้ข้าราชการชั้นผู้น้อย 

ให้ความส าคัญกับรายได้ของข้าราชการชั้นผู้น้อย เพ่ือให้พอเพียงต่อค่าครองชีพเพ่ือลดความ
ต้องการด้านการเงินที่มาจากการทุจริต (กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเดนมาร์ก ) ซึ่งอาจใช้
แนวทางให้โบนัสประจ าปี ซึ่งอาจ 2-3 เท่าของเงินเดือน ตามความเหมาะสม (จากกรณีศึกษาของประเทศ
เกาหลีสูงถึง 500-600 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนต่อเดือน) 

6.2.5.6 มาตรการสร้างภาพลักษณ์ต่อนานาชาติ 
กระทรวงต่างประเทศควรศึกษาและประมวลใช้ตามแนวทางของกระทรวงกิจการระหว่างประเทศ 

(The Ministry of Foreign Affairs) ของประเทศเดนมาร์ก (กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์ก)  ทีไ่ด้ก าหนด
นโยบาย zero tolerance towards corruption เพ่ือเผยแพร่ให้แก่บุคลากรภายในกระทรวง  และผู้ที่
เกี่ยวข้องในกิจการระหว่างประเทศต่าง ๆ ยึดถือในรูปแบบของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
  



419 

 

 

6.2.5.7 มาตรการการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิด โดยการกระจายอ านาจ 

ให้ท้องถิ่น (จากกรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเดนมาร์ก) เนื่องจากการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น 
จะเป็นการกระจายงบประมาณด้วย ท าให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารและสามารถตรวจสอบการใช้
จ่ายได้ง่ายกว่าการบริหารจากส่วนกลาง       

6.2.5.6 มาตรการด้านโนยบาย 
  จากการศึกษากรณีโครงการของรัฐบาล และเลือกศึกษาจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ กรณีโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และกรณีศึกษาโครงการ  1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ผลการวิเคราะห์จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และการให้ความเห็นในการวิพากษ์ผลวิจัย  
ประเด็นหลักเกิดจากการขาดวางแผนการด าเนินโครงการ ท าให้เกิดช่องโหว่ที่จ าน าไปสู่การทุจริตในการด าเนิน
โครงการได้ โดยมีประเด็นเสนอแนะเพ่ือปิดช่องโหว่ดังกล่าวเพ่ือป้องกันการทุจริตในการน านโยบาย  
สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ในกรณีด าเนินโครงการขนาดใหญ่จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็น
ประชาชนโดยรวม มีหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณ และการใช้งบประมาณที่ชัดเจน และเป็นธรรม  
แนวทางการพิจารณาโครงการจะต้องไม่เอ้ือกลุ่มทุน พวกพ้องหรือฐานเสียงทางการเมืองจนเกษตรกรรายย่อย
ไม่สามารถเขาถึง (กรณีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด) 

 2. ไม่ควรน าโครงการที่ใช้ในงบประมาณปกติมาเพ่ือของบที่เป็นงบจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โครงการนี้
ควรจะเป็นโครงการปกติ ลดการใช้ดุลพินิจ เช่น ทฤษฎีใหม่แปลว่าอะไร หรือแปลว่าใคร ๆ ก็เข้ามาได้ 
(กรณีศึกษาโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่) 
  3. งบประมาณส าหรับการบริหารจัดการโครงการจะต้องถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ไม่ควรผ่าน
ข้าราชการ เพราะการผ่านข้าราชการมีโอกาสในการทุจริตสูง (กรณีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่) 
   4. มีการเปิดเผยข้อมูลตลอดการด าเนินโครงการ ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงาน 
ความก้าวหน้า และสามารถมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือส่อไปในทางการทุจริต (กรณีโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่) 
 
6.3 ร ปแบบการเฝ้าระวัง 

6.3.1 กรอบแนวทางการเฝ้าระวัง 
 การเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบายเป็นการตรวจสอบ และสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด (careful 
watching) ในการด าเนินงานตามนโยบายไม่ให้เกิดการกระท าใด ๆ ที่น ามาสู่การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง และก่อให้ 
เกิดความเสียหายต่อรัฐ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งเน้นให้เกิดกลไกการเฝ้าระวังโดยระบบสังคม (Social system 
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monitoring) กล่าวคือ การใช้เครื่องมือ (tool) อุปกรณ์ (device) หรือกลุ่มคน องค์กรในการท าหน้าที่
สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริต  
 คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกณฑ์ชี้วัด การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย (ป.ป.ช.) 
(ส านักงาน ป.ป.ช. 2662) โดยเห็นว่าการเฝ้าระวังจะแบ่งออกเป็นสองช่วง ได้แก่ ก่อนการเลือกตั้งและหลัง 
การเลือกตั้ง จากกรอบดังกล่าวจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เกณฑ์การชี้วัดส าหรับวัดความเสี่ยง 
การทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย ส่วนที่ 2 เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในขั้นตอนการน านโยบายสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นเกณฑ์ในช่วงหลังการเลือกตั้ง ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย  
ผู้ที่น าไปใช้หรือขับเคลื่อนคือพรรคการเมืองที่จะประสงค์รับเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้ง ส่วนเกณฑ์  
ชี้วัดในส่วนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติมีผู้ขับเคลื่อนเกณฑ์การชี้วัด 2 ส่วนคือ หน่วยงานของรัฐ 
ทุกหน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานระดับกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายที่ถูกจัดไว้ 5 อันดับ
แรก และอีกหน่วยงานคือส านักงาน ป.ป.ท. อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาของพัชรวรรณ นุชประยูร (2563) 
ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือนี้ยังมีปัญหาในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย เนื่องจากไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
เป็นเงื่อนไขให้พรรคการเมืองจะต้องจดแจ้งและตอบแบบสอบถาม เป็นเพียงรูปแบบการขอความร่วมมือ  
ในการตอบแบบสอบถามตามเกณฑ์เท่านั้น  

นอกจากนี้  กระบวนการเฝ้าระวังตามตัวบ่งชี้ที่ พัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้นภายใต้ 
การด าเนินงานของพรรคการเมืองและข้าราชการ ซึ่งมีปัญหาในทางข้อกฎหมายและปฏิบัติอยู่มาก นอกจากนี้
การด าเนินการประเมินความเสี่ยงยังละเลยพังอ านาจของภาคประชาชน  

อย่างไรก็ตามหากอาศัยเพียงกลไกของภาคประชาชนเพียงอย่างเดียว โดยที่กลไกของภาครัฐ  
ไม่สนับสนุนหรือเอ้ือต่อการเฝ้าระวังของประชาชน จึงยากที่จะประสบความส าเร็จ เพ่ือให้เห็นสภาพหรือ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายและกลไกลที่เป็นอยู่  และมาตรการเสริมสร้างการการเฝ้าระวัง 
การทุจริตเชิงนโยบาย (มาตรการป้องกันได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อรูปแบบการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย)   
ซึ่งมีการศึกษาสภาพปัญหาและการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายอยู่บ้าง (เช่น งานของพัชรวรรณ นุชประยูร 
และคณะ, 2563) สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 6-1 
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ตารางท่ี 6- 1 สภาพข้อเท็จจริงและมาตรการเสริมสร้างการเฝ้าระวัง 

กระบวนการ
เลือกตั้ง 

กระบวนการ
นโยบาย 

สภาพ/ข้อเท็จจริง มาตรการเสริมสร้างการเฝ้าระวัง 

ก่อนเลือกตั้ง 1. การก่อตัว
เชิงนโยบาย 

1.1 การทุจริตเชิงนโยบายที่ฝ่ายการเมืองได้ใช้กลไกของภาครัฐ
ด าเนินการโครงการตามนโยบายที่ได้หาเสียงได้โดยเรียกกันว่าเป็น 
“นโยบายประชานิยม” ซึ่ง ประโยชน์ที่ได้รับมีทั้งคะแนนเสียง 
และเงินท่ีรั่วไหลจากโครงการที่เข้ากลุ่มเครือข่ายของตน  
1.2 อุปสรรคในการตรวจสอบทางกฎหมาย ปัญหาที่ ใหญ่ 
และส าคัญ คือ ในระบบกฎมายไทยไม่มีกลไกการตรวจสอบการ
ก าหนดนโยบายที่ มี สภาพบั งคับอย่ างแท้ จริ ง  เนื่ องจาก 
การตรวจสอบนโยบายจะถูกก าหนดแยกเป็นการตรวจสอบ 
ทางการเมืองโดยรัฐสภาแยกจากการตรวจสอบในทางปกครอง 
ที่มีศาลปกครองเป็นฝ่ายตุลาการท่ีท าหน้าที่ในการตรวจสอบ  
1.3 เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอน 
การพัฒนานโยบาย เพ่ือตรวจสอบนโยบายพรรคการเมือง 
ที่น าเสนอในการหาเสียงเลือกตั้งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต
หรือไม่  พรรคการเมืองส่งให้  กกต. และรวบรวมเผยแพร่ 
ต่อสาธารณะ เป้าหมายเพ่ือให้พรรคการเมืองวิเคราะห์ผลกระทบ 
ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงต่อทุจริตเชิงนโยบาย 

1.1 การปรับปรุงข้อห้ามในการใช้นโยบายเสียงของพรรค
การเมืองที่ต้องห้ามให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งควรมีบทบาทในการวินิจฉัยและก าหนดบทลงโทษ 
บุคคลหรือพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนข้อห้ามในการหาเสียงได้ด้วย
ซึ่งในกรณีนี้ควรมีการก าหนดหลักการ  ส าคัญไว้ในพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง และใช้อ านาจ
คณะกรรมการ การเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยว่ามีการกระท า 
ที่ต้องห้ามในการหาเสียงหรือไม่  
1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ หรือ ระเบียบ หรือค าสั่ง กกต. ที่จะบังคับ
ให้พรรคการเมืองแสดงความโปร่งใสในการพัฒนานโยบาย 
ของพรรคการเมือง  ก าหนดให้แบบรายงานเกณฑ์ชี้ วัด 
ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการพัฒนา
นโยบายของพรรคการเมืองมีสภาพบังคับ และมีความชัดเจน 
ในกรอบเวลาการส่งและการเสนอต่อสาธารชนก าหนดให้มี 
การวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และที่มา
ของการพัฒนานโยบาย หากแบบรายงานขาดความสมบูรณ์ 
มีมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดคือการถอดถอนจากการเลือกตั้ง 
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กระบวนการ
เลือกตั้ง 

กระบวนการ
นโยบาย 

สภาพ/ข้อเท็จจริง มาตรการเสริมสร้างการเฝ้าระวัง 

และสาธารณะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและมีส่วนร่วม  
ข้อเทจ็จริงคือ  
1.3.1) แนวทางดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับให้น าส่งแบบรายงาน
เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายให้ครบถ้วน  
ไม่ก าหนดเวลาที่ชัดเจน กกต. ไม่ได้น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์อย่าง
ครบถ้วนทุกพรรค ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่า  
ความ เป็ น ไป ได้  ตลอดจนที่ ม าของการ พัฒนานโยบาย 
ของพรรคการเมือง 
1.3.2) พรรคการเมืองขาดการสรุปสาระส าคัญ 
1.3.3) พรรคการเมืองขาดการวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า 
ความเป็นไปได้ และขาดที่มาของการพัฒนานโยบาย ท าให้หน่วย
ตรวจสอบของภาครัฐไม่สามารถวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงการทุจริต 
เชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3.4) ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงและไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.4 มีบุคคลที่เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้จ้างวานผู้สมัคร รับเลือกตั้ง
กระท าการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้ต้อง
มีการเลือกตั้งใหม่ 

1.3 กกต. จัดตั้งคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
หรื อผู้ เ ชี่ ยวชาญในการวิ เคราะห์ความเสี่ ย งการทุจริต 
เชิงนโยบายจากเอกสารรายงานของพรรคการเมือง และ
เอกสารอ่ืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ภาคประชาสังคม  
แล้วสรุปเป็นความเห็นส่งไปยัง ป.ป.ช. เพื่อให้ ป.ป.ช. วิเคราะห์
และน าเสนอต่อสาธารณะต่อไป หากเห็นว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อ
การทุจริตให้ ป.ป.ช. ด าเนินการตามกฎหมายที่มีอ านาจอยู่ 
1.4 กกต. และ ป.ป.ช. เผยแพร่ความเห็นที่ผ่านการวิเคราะห์
แล้วต่อสาธารณะ โดยประชาชนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก และมีช่องทางส าหรับการให้ความเห็นเพ่ือที่ กกต. หรือ 
ป.ป.ช. ได้น ามาทบทวนการวิเคราะห์และน าเสนอต่อสาธารณะ
อีกครั้ง 
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หลังการ
เลือกตั้ง 
(การเข้ารับ
ต าแหน่งทาง
การเมือง  
ในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี) 

2. การ
ก าหนด
นโยบาย  
 

2.1 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
น โ ย บ า ย ต่ อ รั ฐ ส ภ า ต า ม ม า ต ร า  162 ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 “คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง 
กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และ
ต้องชี้แจงแห่งที่มาของรายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนิน
นโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่เข้ารับหน้าที่” จากบทบัญญัติดังกล่าว 
2.1.1) รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อ านาจรัฐสภาไม่ไว้วางใจในการลงมติ
ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจในการแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีแต่มี
อ านาจเพียงอภิปรายเท่านั้น และยังมีข้อยกเว้นให้เข้าบริหารได้
ก่อนหากมีความจ าเป็น 
2.1.2) การแถลงดังกล่าวเป็นการแถลงแนวทางในการบริหาร  
ซึ่งขาดรายละเอียดของนโยบาย ท าให้ไม่สามารถอภิปรายได้ว่าจะ
เกิดการทุจริตเชิงนโยบายและเกิดความเสียหายต่อประเทศ
หรือไม ่
2.1.3) รัฐบาลที่มีเสียงข้างมากเด็ดขาด การตรวจสอบโดยรัฐสภา
จึงเป็นไปได้ยาก 

2.1 เสนอให้มีการตราขึ้นเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
โดยมีสาระส าคัญที่จะครอบคลุมการด าเนินงานโครงการ 
เ พ่ือจัดท าบริการสาธารณะที่ เริ่ มโดยฝ่ า ยการเมือง คือ 
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี โดยเจาะจงเฉพาะโครงการที่เกิดขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการหาเสียงไว้ หรือได้ก าหนดขึ้น
ใหม่ที่เป็นนโยบายรัฐบาลโดยมีลักษณะส าคัญของโครงการ 
ที่เป็นนโยบายระดับชาติซึ่งริเริ่มจากฝ่ายการเมืองรระดับชาติ  
ส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก และมีมูลค่าการใช้จ่าย
ตามโครงการหรือการลงทุนที่ค่อนข้างสูงหรือกู้ยืมเงินมากกว่า 
1,000 ล้านบาท  
2.2 บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. มาตรา
ว่าคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้อง ชี้แจงต่อ 
รัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด าเนินการใด ในระยะเวลาใด เพ่ือบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาก่อนเข้ารับต าแหน่ง 
ก็ควรจะต้องระบุถึงนโยบายในการหารายได้เพ่ือมาปฏิบัติ 
ตามนโยบายที่แถลงไว้ด้วย และต้องจัดท ารายงานแสดงผล 
การด าเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภา 
ปีละหนึ่งครั้ง  
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2.1.4) ปัจจุบันการด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่มี
ลักษณะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ  จ านวนมากยังไม่มีบท
กฎหมายใดที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการริเริ่มการด าเนินงานได้ 
รวมทั้งไม่มีการคัดกรองความเป็นไปได้ในการด าเนินงานของ
โครงการว่ามีความคุ้มค่าทางเศรฐศาสตร์หรือไม่ หรือจะสร้าง
ผลกระทบในทางที่เสียหายแก่ประชาชนหรือสังคมจนเกินสมควร
ที่ไม่ควรด าเนินการหรือไม่  

2.3 บังคับให้มีการแถลงผลงานรัฐบาลประจ าปีต่อรัฐสภาทุกปี
เพ่ือรายงานให้ประชาชนได้รับทราบ โดยให้มีการถ่ายทอดสด
ทางสื่อมวลชน ซึ่งในการแถลงผลงานประจ าปีของรัฐบาล
จะต้องระบุถึงงบประมาณที่ใช้จ่ายไป รายงานสถานะทางการ
คลังของรัฐบาล และแนวทางนโยบายต่อไปในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในปีหน้าเพ่ือให้สาธารณชนได้จับตาตรวจสอบ
การท างานของรัฐบาล  
2.4 การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาซึ่งเป็นการแถลง
โดยไม่มีการลงมติไว้วางไจ ให้มีการถ่ายทอดสดทางทีวี วิทยุ 
หรือสื่ออ่ืนเพ่ือให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาล 
รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในภายหลังซึ่งจะช่วยให้ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดการทุจริตเชิงนโยบายแก่องค์กร 
ต่าง ๆ 

 3. การตัดสิน
นโยบาย 
และการน า
นโยบายไป
ปฏิบัติ 

3.1 มีการใช้กฎหมายงบประมาณรายจ่ายเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความนิยมทางการเมืองหรือเอ้ือประโยชน์แก่นักการเมือง
และกลุ่มผลประโยชน์ 
3.2 องค์กรที่มีอ านาจในการควบคุมตรวจสอบการตัดสินใจทาง
นโยบายโดยการตราหรือแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย คือฝ่ายนิติ

3.1 ก าหนดให้  พรบ.งบประมาณ เป็นงบประมาณแบบ 
Comprehensive Budget กล่าวคือรัฐสภาสามารถอนุมัติ
งบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย ครอบคลุมเงินงบประมาณ
คงคลังและนอกบัญชีเงินคงคลัง 
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บัญญัติหรือรัฐสภา ในทางปฏิบัติพบว่าระบบค้านอ านาจและการ
ถ่วงดุลโดยรัฐสภาในกระบวนการนิติบัญญัติเกิดขึ้นได้น้อยใน
ระบบรัฐบาลที่มี เสี ยงข้ างมาก นอกจากนี้ สมาชิกรั ฐสภา 
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินนโยบาย ท าให้ผ่านกฎหมาย 
ที่เป็นเครื่องมือทุจริตเชิงนโยบาย 
3.3 รัฐสภาไม่มีอ านาจในการอนุมัติรายรับ เนื่องจากใน พ.ร.บ.
งบประมาณของประเทศไทยแสดงเฉพาะรายจ่าย (งบประมาณ 
ขาเดียว) ส่วนงบรปะมาณรายรับเป็นเพียงเอกสารประกอบ
งบประมาณไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย รัฐสภาจึงไม่มีอ านาจในการ
อนุมัติงบประมาณรายรับ หรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายได้ ท าได้เพียงตัดทอนงบประมาณรายจ่าย 
3.4 รั ฐสภา ไม่ มี อ านาจ ในการอนุ มั ติก าร ใช้ จ่ าย เ งิ นนอก
งบประมาณ เนื่องจากไม่แสดงใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย  
เงินนอกงบประมาณที่ไม่เป็นเงินคงคลังเหล่านี้ไม่ต้องเห็นชอบ 
จากรัฐสภาในการใช้จ่าย และไม่ผ่านกระบวนการเบิกจ่ายเหมือน
งบปกติ  การใช้ เงินงบประมาณแผ่นดินกับเงินนอกระบบ
งบประมาณจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
3.5 องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่เป็นไปตาม

3.2 พิจารณาประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ก าหนดบทบาทหน้าที่ เพ่ือเป็น
กลไกส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา 
ในการควบคุมตรวจสอบงบประมาณเพ่ือถ่วงดุลอ านาจกับฝ่าย
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 รัฐสภาควรมีการเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนก่อนมีการแถลงนโยบายของรัฐบาล 
หรือโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนว่านโยบายหรือโครงการดังกล่าว 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะที่คุ้มค่าและได้สัดส่วนกับ
งบประมาณท่ีรัฐต้องลงทุนหรือไม่ 
3.4 ภาคประชาชน ควรมีกลไกและบทบาทในการเฝ้าระวัง 
ต ร วจสอบ  แนะน า  และ เปิ ด เ ผยข้ อมู ลต่ อส าธ า รณะ 
ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย และส่งข้อมูล 
ให้องค์กรของรัฐที่ท าหน้าที่ตรวจสอบต่อไป  
3.5 ป.ป.ช. ผลักดันให้มีกลไกคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ทุจริต 
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สัดส่วนของพรรคการเมือง และแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งในการพิจารณา
งบประมาณท าให้ขาดความรู้ และทักษะในการพิจารณา
งบประมาณ ท าให้กลไกของรัฐสภานี้ขาดประสิทธิภาพ 
3.6 ส านักงบประมาณของรัฐสภา มีหน้าที่ ในการวิ เคราะห์
งบประมาณของประเทศและสนับสนุนการท างานของฝ่าย 
นิติบัญญัติ รวมทั้งคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของรัฐสภา เพ่ือให้
เกิดการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายบริหาร ข้อเท็จจริงคือ ส านัก
งบประมาณของรัฐสภาเป็นเพียงกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ไม่ ได้มี โครงสร้างอิสระจากโครงสร้ าง 
ของส่วนราชการของรัฐสภาจึงท าให้ขาดอิสระในการท างานและ
ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบงบประมาณของรัฐสภา 
3.7 แม้มีมาตรการบรรษัทภิบาลในการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวกับ
การทุจริต ในข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนบริษัทเอกชนคู่สัญญามักจะมีการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล เนื่องจากมาจากการทุจริต
แทรกแซงโดยนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ การทุจริตจึงเกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างนักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน
คู่สัญญา 
3.8 มาตรา 245 ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้เกิดกลไก
ระงับยับยั้งความเสียหาย ประสานความร่วมมือระหว่าง คตง. 
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กกต.  และ ป.ป.ช .  โดยมวิธีตรวจสอบ และแจ้ งต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ ครม. โดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยต่อ
ประชาชนทราบ 
3.9 ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ก า ห น ด น โ ย บ า ย ข อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร 
(คณะรัฐมนตรี) ตามหลักต้องมีค าตอบ ต่อสาธารณชนว่า เพราะ
เหตุใดจึงเลือกที่จะใช้ทางเลือกนี้เป็นนโยบายสาธารณะของฝ่าย
บริหาร แต่การทุจริต เชิงนโยบาย ฝ่ายบริหารใช้อ านาจตัดสินใจ
ตามอ าเภอใจ โดยไม่ได้สร้างทางเลือกไว้ ท าให้ไม่สามารถชี้แจงกับ
ประชาชนได้ว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกทางเลือกนี้เป็นนโยบายของ
รัฐบาล  

 4.การ
ประเมินผล
นโยบาย 

4.1 บทบาทส าคัญนี้อยู่ที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ 
และหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยรัฐสภาตรวจสอบโดยผ่าน
ระบบกรรมาธิการทั้งสองสภา หรือผ่านการอภิปราย หรือตั้งกระทู้
ถาม 
4.2 ฝ่ายบริหารจะมุ่งยึดความส าเร็จ (Output) ในเชิงกายภาพ
เป็นหลัก รวมทั้ งการใช้กฎหมายเป็นเครื่ องมือสนั บสนุน 
โดยไม่ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ในเชิงเศรษฐศาสตร์  

4.1 รัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้ภาคประชาชนจัดตั้งองค์กร
หรือสถาบันที่ประกอบด้วยคนที่มีความรู้ในการประเมิน และ
วิเคราะห์โครงการ โดยเฉพาะความคุ้มค่า และน าเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นกลางและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
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6.3.2 รูปแบบการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากแนวทางการ

เฝ้าระวังของ ป.ป.ช. โดยเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แสดงดังภาพที่ 6-2 
 

 
 
ภาพที่ 6- 2 รูปแบบการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

 
จากภาพประกอบเป็นการเสนอรูปแบบโดยภาพรวมของการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบายโดยการมี

ส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน (เน้นองค์กร/เครือข่าย) โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 
1) ก่อนการเลือกตั้ง 
1.1) ป.ป.ช., กกต., ป.ป.ท. และ สตง. ร่วมกันชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 

ต่อพรรคการเมืองที่มีความประสงค์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
1.2) พรรคการเมืองด าเนินการจัดท าข้อมูลตามตัวชี้วัดในขั้นการพัฒนานโยบาย  ตามรูปแบบ 

ที่ กกต. ก าหนด 
1.3) กกต. รับข้อมูลการจัดท าตัวชี้วัดจากพรรคการเมือง 
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2) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.1) กกต. จัดตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบาย เสนอ  

ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อหน่วยงานตรวจสอบ หากพบว่าส่อไปในทางทุจริตให้ด าเนินการ  
ตามกฎหมายที่มีอยู่ 

3) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
 3.1) ป.ป.ช.ด าเนินการเตรียม platform ส าหรับการเปิดเผยขอมูลผลการวิเคราะห์และประเมิน 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดเตรียมระบบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายตามตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับกระบวนการนโยบาย  

 3.2) น าเสนอข้อมูลต่อสาธารณะจาก platform ที่เตรียมไว้ 
4) กระบวนการเฝ้าระวังโดยองค์กรภาคประชาชน 
 4.1) รับข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์เบื้องต้นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกพรรค/

นักการเมือง และหากมีข้อมูลใหม่ ข้อมูลเชิงลึกที่ต่างไปจากเดิม เช่น มีสิ่งใหม่ที่จะท าให้มีโอกาสเกิดการทุจริต
เชิงนโยบาย ให้ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโดยองค์กร/เครือข่ายภาคประชาสังคม  

 4.2) ให้ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายป้อนกลับต่อ ป.ป.ช. หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอผลการประเมินต่อสาธารณะบน platform ขององค์กรภาคประชาชน
สื่อมวลชน หรือ platform ที่หน่วยงานภาครัฐจัดเตีรยมไว้ (เช่น กกต. ป.ป.ช. สตง. ปปท. เป็นต้น) หากพบว่า
ส่อไปในทางทุจริตให้ด าเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่ 

5) หลังการเลือกตั้ง 
 5.1) หน่วยงานภาครัฐด าเนินการจัดท าตามตัวชี้วัดในด้าน 1) การเตรียมประเมินความเสี่ยงก่อน

ด าเนินการตามนโยบาย 2) เตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตาม 3) เตรียมการประเมินผล 
การบริหารความเสี่ยง และการเตรียมการสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

5.2) ป.ป.ช. รับข้อมูลการจัดท าเกณฑ์ชี้วัดจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบนโยบาย 
 5.3) ป.ป.ช. จัดตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

เชิงนโยบาย 
หลังจากนั้นให้เข้าสู่ ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในขั้นตอน 3 และการเฝ้าระวัง 

การทุจริตเชิงนโยบายโดยภาคประชาสังคมในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป 
6) หน่วยงานภาครัฐด าเนินการจัดท าตามตัวชี้วัดในด้าน 1) ประเมินความเสี่ยงเมื่อเริ่มด าเนินการ 

ตามนโยยบาย 2) บริหารจัดการความเสี่ยงและติดตาม 3) ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และ 4) สร้าง
ความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

หลังจากนั้นให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 3 และข้ันตอนที่ 4 ตามล าดับ 
 6.3.3 ขั้นตอนการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบายโดยภาคประชาสังคม 
คณะผู้วิจัยได้ปรับแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายโดยใช้แนวทางของส่วน  

ตามแนวทางของฉวีวรรณ นิลวงศ์ (2562) เป็นกระบวนการที่เฝ้าระวังโดยภาคสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้
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ความส าคัญกับพลังของภาคสังคม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตามจุดอ่อน  
ของรูปแบบคือ ไม่ชัดเจนในแง่การน าไปใช้ในระดับนโยบาย นอกจากนี้ยังไม่ได้ก าหนดชัดถึงตัวบ่งชี้เพ่ือเป็น
แนวในการประเมินความเสี่ยง แต่เน้นเป็นกระบวนการทางสังคม หรือสืบค้นในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะใช้
เวลานาน ดังนั้นในขั้นตอนกระบวนการประเมินความเสี่ยงของคณะผู้วิจัยน าเสนอตามแนวนี้พร้อมทั้งแก้ไข
จุดอ่อนที่มีอยู่ โดยจะใช้ตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงของ ป.ป.ช. ที่ได้ พัฒนาเอาไว้แล้ว แต่คณะผู้วิจัยจะท า
การปรับเพ่ือให้ประเมินง่ายขึ้น และมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น แม้ผู้ประเมินจะต่างกันก็ตาม  
โดยมีขั้นตอนกระบวนการเฝ้าระวังการทุจริตเป็นขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่  
 1.1 ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยง  

น าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ  หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี 
การประเมินไว้แล้วมาทบทวนพิจารณาตามตัวบ่งชี้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบาย (ก่อนหรือ
หลังการเลือกตั้ง) ท าการตรวจสอบผลการประเมินที่ได้มาโดยกระบวนการทางสังคม เช่น การท า  workshop 
การระดมสมอง การถกเถียงหยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิด หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  
การสัมภาษณ์ หรืออาจเป็นนโยบายที่เคยเกิดการทุจริตขึ้นมาแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเกิดแต่มีโอกาสหรือ
มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด ซึ่งจะน าไปสู่ความเสี่ยงในการทุจริต  

 1.2 ขั้นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือสถานะความเสี่ยง  
 โดยหาได้จากผลคูณของระดับความจ าเป็นที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือระดับความเสี่ยง (risk level)  

เป็นขั้นตอนส าคัญองค์กรภาคประชาชน สมควรที่คนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์นโยบาย
โดยเฉพาะในเชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความคุ้มค่า ของการใช้งบประมาณในการด าเนินตามนโยบาย 

โดยในแต่ละข้อจะมีการประเมิน โดยในแต่ละข้อค าถามจะมีระดับความเสี่ ยง 3 ระดับ โดยแต่ละข้อ 
จะมีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติหรือกิจรรมที่ควรด าเนินการ โดยมีแนวทางการประเมินดังนี้ 

- หากมีแนวปฏิบัติครบทั้งสามข้อ แสดงว่ามีระดับความเสี่ยงต่ า ให้ 1 คะแนน สถานะสีเขียว 
- หากมีแนวปฏิบัติจ านวนสองข้อ และเป็นข้อที่มีความจ าเป็นต้องมี แสดงว่ามีระดับความเสี่ยง  

ปานกลาง ให้ 2 คะแนน สถานะสีเหลือง 
- หากมีแนวปฏิบัติเพียงหนึ่งข้อ โดยที่สองข้อไม่ได้ปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อ จ าเป็นต้องมี ให้ 3 คะแนน 

สถานะความเสี่ยงสูง สถานะสีส้ม 
หากไม่ได้ด าเนินการแนวตามแนวปฏิบัติใดเลย แสดงว่ามีสถานะความเสี่ยงสูงมาก ให้ 4 คะแนน 

สถานะสีแดง 
ตัวชี้วัด ข้อค าถาม สถานะความเสียง 

ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 2 3 4 
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ขั้นที่ 2 ติดตามและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการน าเรื่องการทุจริตมีสถานะความเสี่ยงตั้งแต่   
ปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะสถานะความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มและสีแดง ให้ท าการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ร่วมกับ
ค้นหาข้อมูลจากเอกสาร จากการสอบถามเท่าที่จะสามารถค้นหาได้เพ่ิมเติม  เพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อมูล  
ในขั้นต่อไป  

ขั้นที่ 3 จัดท าข้อมูล ให้ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นหา โดยเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยง 
การทุจริตสูงและสูงมาก มาจัดท าข้อมูล รายการพยานเอกสาร พยานบุคคล ภาพถ่ายหรือหลักฐานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  

ขั้นที่ 4 เคลื่อนไหวทางสังคม เป็นการใช้พ้ืนที่สาธารณะของเครือข่ายทุกภาคส่วนที่รวมตัวกัน  
ที่ต่อต้านการทุจริต ท าสื่อสารประเด็นการทุจริต หรือกระบวนการโกงในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้นหรือ 
มีการแสดงออกต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมการทุจริต การบริหารงานที่ขาดธรรมาภิบาล โดยเปิดเผย 
ผ่านสื่อสังคม (social media) หรือกระบวนการลงโทษทางสังคม (social sanctions) การเคลื่อนไหว 
ทางสังคมสามารถด าเนินการคู่ขนานกับการค้นพบข้อมูลการทุจริต หรือระหว่างการติดตามผลจากหน่วย
ตรวจสอบ 

ขั้นที่ 5 แจ้งเบาะแส ท าการแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ป.ป.ช.) ตามระบบที่จัดเตรียมให้
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ทุกกระทรวงจะมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) หรือ ป.ป.ท  

ขั้นที่ 6 ติดตามผล เป็นขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่/หน่วยงานที่องค์กร 
ภาคประชาสังคมแจ้งเบาะแส 

6.3.4 การสร้างองค์กรภาคประชาสังคม 
ประเทศไทยถือว่ามีความก้าวหน้ามากในภูมิภาคอาเซียน ที่ก าหนดกลไกการตรวจสอบการทุจริต  

ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา และมีแนวคิดเรื่อง “หน่วยงาน
องค์กรอิสระ” แต่ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานต่างๆ  ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
เท่าที่ควร แม้ต่อมาจะมีภาคประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทุจริต แต่ทั้งนี้ก็ยังขาดพลังในการขับเคลื่อน 
อย่างเป็นรูปธรรมที่จะเป็นตัวแทนของประชาชน ท าหน้าที่เสนอความคิดเห็นจัดท านโยบาย มาตรการ 
เพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต สะท้อนหลักการส าคัญว่า องค์กรประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดท า
นโยบายและมาตรการเพ่ือคุ้มครองตนเอง รวมทั้งเป็นตัวแทนในการให้ความคิดเห็นที่ เป็นอิสระ  
รักษาผลประโยชน์ของทุกคน “เพราะทุกคนสามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตได้” 
  องค์กรภาคประชาสังคม มีบทบาทในการสนับสนุนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้หากองค์กร  
ภาคประชาสังคมสามารถมีกฎหมายรองรับ ในการท างานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีบทบาท
สนับสนุนให้ภาคประชาชนตื่นตัว และให้มีช่องทางในการติดตาม เป็นปากเป็นเสียงเพ่ือให้เกิดการป้องปราม 
ในการทุจริต พร้อมทั้งสนับสนุนประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบ  
ในโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น เกิดวัฒนธรรมการไม่เพิกเฉยต่อการกระท าความผิดในเรื่องต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวกับการทุจริต อย่างไรก็ตาม องค์กรภาคประชาชนก็ยังท างานได้อย่างจ ากัด เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
เพียงพอในการท าหน้าที่เป็นกลไกในการท างาน ประกอบกับจ านวนองค์กรภาคประชาสังคมที่ยังมีไม่เพียงพอ 
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ขาดการรวมตัวกัน ขาดกฎหมายสนับสนุนรองรับในการท างาน ท าให้ขาดพลังในการเฝ้าระวังและป้องกัน 
อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนอย่างในองค์กรภาคประชาชนอ่ืนๆ เช่น องค์กรผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนการท างาน 
ในรูปแบบ “สภาองค์กรของผู้บริโภค” โดยมีกฎหมายรองรับในการท างานอย่างเป็นรูปแบบแต่ส าหรับในเรื่อง
องค์กรภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ยังไม่มีการรวมตัวขององค์กรภาคประชาชน 
ต่าง ๆ ในการรณรงค์และผลักดันอย่างต่อเนื่องในการท าให้เกิดเป็นกฎหมายที่ชัดเจนในการทุจริตต่าง  ๆ  
ซึ่งในปัจจุบันความเสียหายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง จึงควรจะตั้งหน่วยงานประจ าจังหวัด   
ภาคประชาชนในเรื่องนี้ และสนับสนุนให้เกิดพลังภาคประชาชนในการสร้างพลังทางสังคม การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้มากขึ้น ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 6.3.5 มาตรการด้านกฎหมาย 
 เป็นมาตรการที่จะช่วยให้การเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6.3.5.1 การปรับปรุงข้อห้ามในการใช้นโยบายเสียงของพรรคการเมือง 

การปรับปรุงข้อห้ามในการใช้นโยบายเสียงของพรรคการเมืองที่ต้องห้ามให้มีความชัดเจนมากขึ้น  
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีบทบาทในการวินิจฉัยและก าหนดบทลงโทษ  บุคคลหรือพรรคการเมือง 
ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามในการหาเสียงได้ด้วย ซึ่งในกรณีนี้ควรมีการก าหนดหลักการส าคัญไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง และใช้อ านาจคณะกรรมการ การเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยว่ามีการกระท า
ที่ต้องห้ามในการหาเสียงหรือไม่  
 6.3.5.2 การบังคับให้พรรคการเมืองแสดงความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง 
 แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ หรือ ระเบียบ หรือค าสั่ง กกต. ที่จะบังคับให้พรรคการเมือง แสดงความโปร่งใส 
ในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง ก าหนดให้แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง  ต่อการทุจริต 
เชิงนโยบายในขั้นตอนการพัฒนานโยบายของพรรคการเมืองมีสภาพบังคับ และมีความชัดเจนในกรอบเวลา
การส่งและการเสนอต่อสาธารชน ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และที่มา
ของการพัฒนานโยบาย หากแบบรายงานขาดความสมบูรณ์มีมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดคือ การถอดถอน  
จากการเลือกตั้ง 
 6.3.5.3 จัดตั้งคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์  
ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 

กกต. จัดตั้งคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตเชิงนโยบายจากเอกสารรายงานของพรรคการเมือง และเอกสารอ่ืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  
ภาคประชาสังคม แล้วสรุปเป็นความเห็นส่งไปยัง ป.ป.ช. เพ่ือให้ ป.ป.ช. วิเคราะห์และน าเสนอต่อสาธารณะ
ต่อไป หากเห็นว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตให้ ป.ป.ช. ด าเนินการตามกฎหมายที่มีอ านาจอยู่   
  6.3.5.4 ตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติโดยมีสาระส าคัญที่จะครอบคลุมการด าเนินงานโครงการ
เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะที่เริ่มโดยฝ่ายการเมือง 

เสนอให้มีการตราขึ้นเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติโดยมีสาระส าคัญที่จะครอบคลุม  
การด าเนินงานโครงการเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะที่เริ่มโดยฝ่ายการเมือง คือ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  
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โดยเจาะจงเฉพาะโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการหาเสียงไว้ หรือได้ก าหนดขึ้นใหม่ที่เป็น
นโยบายรัฐบาลโดยมีลักษณะส าคัญของโครงการที่เป็นนโยบายระดับชาติซึ่งริเริ่มจากฝ่ายการเมืองระดับชาติ  
ส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก  และมีมูลค่าการใช้จ่ายตามโครงการหรือการลงทุนหรือกู้ยืม 
ที่ค่อนข้างสูง  
 6.3.5.5 ก าหนดนโยบายในการหารายได้เพ่ือมาปฏิบัติตามนโยบายที่แถลง 
 บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 162 ว่าคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด าเนินการใดในระยะเวลาใด เพ่ือบริหารราชการแผ่นดิน  
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน ามาใช้จ่าย 
ในการด าเนินนโยบาย โดยมิต้องลงมติไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม ในวรรคสองบัญญัติไว้ว่า  “ก่อนแถลงนโยบาย 
ต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบ 
ต่อประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะด าเนินการไปพลางก่อน เพียงเท่าที่จ าเป็นก็ได้” 
ลักษณะดังกล่าวท าให้ขาดกลไกในการตรวจสอบโดยรัฐสภาหรือภาคประชาสังคม ในลักษณะดังกล่าว 
ควรมีการระบุมาตรการหรือกลไกในการตรวจสอบโดยไม่กระทบต่อ “กรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน”  
ทั้งในด้านกรอบเนื้อหาและเวลาในการด าเนินการตามนโยบาย  

นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการชี้แจงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ให้สมาชิกรัฐสภามีการอภิปราย
ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย ให้มีมติรับรอง
นโยบายในแต่ละด้าน ไม่ ใช่ลงมติแบบภาพรวม หากนโยบายไม่ผ่ านไม่ถือว่ านโยบายนั้นตกไป  
แต่สามารถแก้ไขปรับปรุงและชี้แจงต่อสภาใหม่อีกครั้งจนกว่าจะได้รับการรับรอง หากนโยบายใดไม่ได้รับ  
การรับรองจะไม่สามารถน าไปด าเนินการได้ 
 6.3.5.6 บังคับให้มีการแถลงผลงานรัฐบาลประจ าปีรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภา  
ต่อรัฐสภาทุกปีเพ่ือรายงานให้ประชาชนได้รับทราบ โดยให้มีการถ่ายทอดสดทางสื่อมวลชนซึ่งในการแถลง
ผลงานประจ าปีของรัฐบาลจะต้องระบุถึงงบประมาณที่ใช้จ่ายไป รายงานสถานะทางการคลังของรัฐบาล  
และแนวทาง นโยบายต่อไปในการบริหารราชการแผ่นดินในปีหน้าเพ่ือให้สาธารณชนได้จับตาตรวจสอบ 
การท างานของรัฐบาล 
 6.3.5.7 ก าหนดให้ พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นงบประมาณแบบ Comprehensive Budget 

ก าหนดให้ พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นงบประมาณแบบ Comprehensive Budget กล่าวคือรัฐสภา
สามารถอนุมัติงบประมาณท้ังรายรับและรายจ่าย ครอบคลุมเงินงบประมาณคงคลัง และนอกบัญชีเงินคงคลัง 
 6.3.5.8 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรก าหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

พิจารณาประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2556 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ก าหนดบทบาทหนาที่ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุน 
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาในการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ เพ่ือถ่วงดุลอ านาจกับฝ่ายบริหาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 6.3.5.9 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับประชาพิจารณ์การท าประชาพิจารณ์ 

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับประชาพิจารณ์  การท าประชาพิจารณ์ในประเทศไทย  
ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตามการด าเนินการประชาพิจารณ์ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ก าหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการจัดท ากระบวนการประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนพบว่ากระบวนการด าเนินการประชาพิจารณ์ในโครงการของรัฐหลาย ๆ  โครงการ
ค่อนข้างมีปัญหาอันเนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ์เป็นเพียงระเบียบ 
ของฝ่ายบริหารมิใช่เป็นพระราชบัญญัติที่มีผลผูกพันให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม ประกอบกับระเบียบดังกล่าว 
มีการก าหนดว่า หากเป็นโครงการเร่งด่วนเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐนั้น  ไม่ต้องท าการประชาพิจารณ์ 
ซ่ึงเป็นช่องทางให้กลุ่มผลประโยชน์มักอ้างข้อยกเว้นของระเบียบนี้เสมอ  อีกทั้งมีโครงการหลายโครงการ 
มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ การท าประชาพิจารณ์จึงเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุน 
การจัดท าโครงการของรัฐเท่านั้น เนื่องจากมักเป็นการจัดท าโครงการก่อนจัดท าประชาพิจารณ์  โดยการจัดท า 
ประชาพิจารณ์เป็นไปในลักษณะชี้แจงหรือระดมความคิดเห็นเท่านั้น การด าเนินการดังกล่าว มักด าเนินการ  
ไม่ครบกระบวนการและขั้นตอนที่ควรจะเป็น รวมทั้งหน่วยงานของรัฐยังขาดความเสมอภาคในการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่แท้จริง มักมีการบิดเบือนข้อมูลและมิให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเด็นของโครงการขนาดใหญ่หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้การท าประชาพิจารณ์มักเกิดขึ้นกับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีงบประมาณจ านวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา
ขนาดของโครงการและเม็ดเงินในโครงการมักจะสัมพันธ์กับการทุจริตเชิงนโยบาย  ดังนั้นควรมีการตรา
กฎหมายประชาพิจารณ์ในรูปของ “พระราชบัญญัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ...” รวมทั้ง 
ควรมีการบัญญัติกฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่จะด าเนินการตามโครงการ  หรือกิจกรรมนั้น
ต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีการ
ประชาพิจารณ์ เช่น ที่มาของโครงการหรือนโยบาย งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ที่มาของงบประมาณ  
การบริหารโครงการ การติดตามและการประเมินโครงการที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้  

6.3.5.10 การคุ้มครองประชาชนผู้ให้เบาะแส 
 ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่จะรับผิดชอบต่อการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชันโดยตรง แต่จะกล่าว
อ้างเอาการคุ้มครองพยานมาใช้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ .ศ. 2546 โดยมีส านักงาน
คุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล  ซึ่งกฎหมาย 
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย 
การคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2554 2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับการให้ข้อมูล  เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2554 3) พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ .ศ . 2551 4) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ . 2551  
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5) ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น 6) ค าสั่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติที ่38/2548 เรื่องการให้ความคุ้มครองบุคคลและ 7) พระราชบัญญัติ คุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 
2546  
 ประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองพยาน (ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต) มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง  
ความปลอดภัยตามที่กฎหมายก าหนด มีสิทธิที่ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ค่าที่พักอาศัย อันเนื่องมาจาก
การคุ้มครองพยาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเลี้ยงชีพที่สมควรอันเนื่องมาจากการขาดประโยชน์  ท ามาหากิน 
รวมถึ งค่ าตอบแทนกรณี เกิดความเสียหายแก่ชี วิต  ความเสียหายแก่ร่ างกาย อนามัย  เสรีภาพ   
และความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่สามารถประเมินหรือเทียบเคียงได้ 
    อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยยังพบว่า ประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองจาก
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน  
พ.ศ. 2554 พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการซึ่งขัดขวางต่อการสัมฤทธิ์ผลในการคุ้มครองพยาน 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลายประการ เช่น 1) ปัญหาในขั้นตอนการยื่นค าร้องและการพิจารณา 
และการยกเลิกค าร้องผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น ประชาชนไม่ทราบสิทธิในการได้รับความคุ้มครอง  
จากการแจ้งเบาะแส มาตรฐานในการพิจารณารับค าร้องที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการก าหนดบทลงโทษ 
หากผู้แจ้งเบาะแสได้รับอันตรายจากถูก ปฏิเสธการคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2) ปัญหา 
ในขั้นตอนการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น เจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่ในการคุ้มครองฯ มีความสนิทรู้จัก
คุ้นเคยกับผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ขาดหน่วยงานโดยเฉพาะเพ่ือปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองฯ  
ขาดงบประมาณ และอุปกรณ์เครื่องมือในการให้ความคุ้มครองฯ กฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง  
การปฏิบัติการคุ้มครองพยานยังไม่ชัดเจน และในการคุ้มครองพยานในระยะยาวควรใช้เจ้าหน้าที่ที่รั บผิดชอบ
โดยตรงไม่ควรใช้จากหน่วยงานหลักเพราะเป็นการเสียก าลังของหน่วย ท าให้งานในหน้าที่รับผิดชอบ  
ได้รับความเสียหาย เป็นต้น  3) การประสานหน่วยงานอ่ืน เช่น ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณา  
ความไม่ชัดเจนในอ านาจหน้าที่ในแต่ละส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองพยาน ความซ้ าซ้อน 
และความรับผิดชอบในการด าเนินการคุ้มครองพยาน เป็นต้น  
 หน่วยงานผู้ ให้ความคุ้มครองผู้ แจ้ ง เบาะแส คอร์รัปชัน  ควรเป็นหน่วยงานเดียวที่ท า งาน 
ครบ กระบวนการ เนื่องจากในปัจจุบันเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและมีการประสานงานและ 
การบริหารงานไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ควรถ่ายโอนงานด้านคุ้มครองทั้งหมดให้ส านักงานสอบสวนคดี
พิเศษ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เพราะไม่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในการด าเนินการ ซึ่งควรให้มีส านักงาน
คุ้มครองพยานที่เป็นหน่วยงานเอกชนมารับผิดชอบงานโดยตรง ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ต่อการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยตรงแบบ Non- Stop Service แม้แต่ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ปปท. 
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชัน แต่มาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
คอร์รัปชัน (พยาน) ของส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ได้นิยามความหมายของพยานที่ครอบคลุม 
ถึงผู้แจ้งเบาะแสด้วย เพ่ือด าเนินการภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ .ศ. 2546 
โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการขอใช้บุคลากร และประสานความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน  
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กับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่จะเข้ามาร่วมคุ้มครองพยาน โดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
พ.ศ. 2546  
 การคุ้มครองผู้ให้เบาะแสมีความส าคัญมาก ถ้าการแทรกแซงอ านาจละเมิดสิทธิมนุษยชนกระจายไป  
ไม่ถูกตรวจสอบ จะให้เกิดการทุจริตเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในองค์กรนั้น เช่น ต ารวจสืบสวนสอบสวนคุ้มครอง 
ผู้ชี้ เบาะแสท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลที่ได้จะมีความจริงและความลึก ประชาชนมีส่วนร่วม  
ชี้เบาะแส ซึ่งมีความส าคัญมาก เพ่ือให้สังคมมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและเพ่ือแก้ปัญหา ในภาครัฐ 
และเอกชน (กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้) 
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บทท่ี 7  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
  เมื่อได้ศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายพบว่ามีความเชื่อมโยง 
ในหลายมิติในทางสังคม กฎหมาย และตัวบุคคล ซึ่งหากน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้ว  
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีรายละเอียดที่ต้องวิเคราะห์อยู่หลายประการที่สามารถด าเนินการให้เป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์การศึกษา 4 ประการ ได้แก่ 1) ศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์นโยบาย มาตรการ หรือโครงการ
ที่ด าเนินการอยู่ในการพัฒนา และการแทรกแซงการท างานของระบบเศรษฐกิจสังคมภาคต่าง  ๆ ของรัฐบาล  
2) ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย  มาตรการ หรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และวิเคราะห์โอกาส 
และความเสี่ยงต่อการทุจริตของการด าเนินนโยบาย  มาตรการ หรือโครงการนั้น ๆ  รวมถึงรูปแบบ 
และกระบวนการทุจริตทั้งหมด 3) ศึกษาขอบเขต และขนาดของความเสียหาย โดยการประมาณการ 
ขนาดความเสียหายอันเนื่องมาจากนโยบาย มาตรการ หรือโครงการที่ด าเนินการอยู่ที่เลือกเป็นกรณีศึกษา 
และ 4) ศึกษาและเสนอแนะรูปแบบการด าเนินงานที่มีธรรมาภิบาลส าหรับนโยบาย  มาตรการหรือโครงการ 
ที่ศึกษา พร้อมออกแบบแนวทางในการป้องกัน หรือลดช่องทางในการทุจริตทั้งจ ากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นักการ เมือง  และบุคคลภายนอกที่ เ กี่ ยวข้อง  โดยใช้การวิ จั ยแบบผสานวิ ธี  ( mixed methods)  
โดยให้ความส าคัญกับเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการวิจัย
เอกสาร (documentary research) และการวิจัยสนาม (field study)  
 
7.1 สรุปผลการวิจัย 
 7.1.1 ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นต่างๆที่เก่ียวกับนโยบาย มาตรการ และโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมา
จนถึงรัฐบาลปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ช่วง ดังนี้  
 ช่วงที่ 1 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นยุคสมัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง 
และผลกระทบต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะวิกฤตอุทกภัยในปลาย  
ปี 2554 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจยุโรปในช่วงกลางปี 2555 โดยเฉพาะวิกฤต
เศรษฐกิจโลก ทั้งจากสหรัฐอเมริกาที่ยังมีปัญหาเศรษฐกิจขยายตัวต่ ากว่าที่คาดการณ์ นอกจากนี้ ยังประสบ  
กับข้อจ ากัดภายในประเทศ อาทิ ข้อจ ากัดจากฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และการด าเนินงาน  
ตามแผนการลงทุนของภาครัฐที่ล่าช้ากว่าการคาดการณ์ ทั้งการลงทุนภายใต้แผนแม่บทส าหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน และแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ  
เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร ได้ก าหนดนโยบายการบริหารประเทศไว้ 2 ส่วน คือ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  
และนโยบายทั่วไปอ่ืน ๆ ที่เหลือที่จะด าเนินการในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาล โดยสามารถแบ่งเป็นด้านที่ส าคัญ 
5 ด้าน ด้านที่ 1 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย ด้านที่ 2 ด้านการ
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บริหารเศรษฐกิจ ด้านที่ 3 การสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม และด้านที่ 5 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

ช่วงท่ี 2 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2562)  
ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 การเข้ามา

ควบคุมสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนด  
แนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศหรือแผนที่น าทาง (Road Map) ไว้ 3 ระยะ ระยะแรกเป็นช่วงที่ คสช. 
เข้ามาบริหารประเทศโดยมุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก และแก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาล อยู่ในสภาพ  
ที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้รวมทั้งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถด าเนิน
ต่อไปได้เพ่ือมุ่งน าความสุข ความสงบกลับคืนสู่ประเทศ ระยะที่สองคือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  
ฉบับชั่วคราว การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับการบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยรัฐบาลท าหน้าที่บริหารประเทศก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ท าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง 
แก้ไขกฎหมายสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มุ่งเน้นการท างาน 
ในส่วนที่เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศและน าไปสู่ระยะที่สาม คือ  
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป  รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ได้เข้ามาบริหาร
ราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้สืบทอดงานและสานต่อภารกิจจาก คสช. ซึ่งได้ให้
ความส าคัญกับการวางพ้ืนฐานที่ดีให้ระบบเศรษฐกิจมีความมั่นคงมากขึ้น ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับ
ผลประโยชน์และมีโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคม กันอย่างทั่วถึงมากขึ้น มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้น ในขณะที่ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน  
ได้รับการแก้ไขและฟ้ืนฟูอย่างจริงจัง เพ่ือให้การพัฒนามีความยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยาว  

ช่วงที่ 3 รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน) ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
อีกครั้ง โดยการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่น
ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 
หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  
และยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 – 2580 เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง 
สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ประเทศ ส่งเสริมและให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือน าไปสู่หุ้นส่วน  
ความร่วมมือเพ่ือสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันของภูมิภาค มุ่งสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเตรียมพร้อมพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 
ตลอดจนการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และแก้ไขปัญหาวิกฤตร้ายแรงเฉพาะหน้าผลกระทบ  
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ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โรคอุบัติใหม่  
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 7.1.2 ผลการศึกษากรณีโครงการโดยพิจารณาจากแผนงาน โครงการและเป้าหมายของการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม รฐับาลได้ออก พ.ร.ก. ให้ อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 
ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท โดยแผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคม 400,000 ล้านบาท  
  ผลการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ
โครงการโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่มีโอกาสเกิดการทุจริตมากที่สุด โดย
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีประเด็นที่ส่ อหรือเสี่ยงให้เกิด 
การทุจริต เช่น เมื่อกรมได้เงินมาแล้ว คนที่จะเสนอขอโครงการเป็นใครในพ้ืนที่ มีเกณฑ์หรือไม่ว่าเครือข่าย
เกษตรกรที่ว่าต้องเป็นเครือข่ายเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนต้องเป็นสหกรณ์ต้องเป็นนิติบุคคลหรือต้องเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน หรือแค่แสดง  (declare)  ว่าปลูกพืชชนิดเดียวกันก็ถือว่า เป็นกลุ่ม เกษตรกรได้แล้วใช่ ไหม  
เวลาจะรวมกลุ่มกันแล้วบอกว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ แล้วไปหาเกษตรจังหวัดเพ่ือเขียนโครงการเสนอ
ไปที่กรม ตรงนี้มีกระบวนการอะไรที่รับรองได้ว่ากลุ่มของเรา เป็นกลุ่มที่มีตัวตนจริง ปลูกพืชจริง รวมตัวกัน
แล้วเป็นแปลงใหญ่จริง ตอนที่ได้เงินมา เงินได้เท่ากันไหม หรือแล้วแต่ว่าเครือข่ายใหญ่ เครือข่ายเล็ก เกษตรกร
แปลงใหญ่มันมีลิสต์ของผลผลิตพืชใช่ไหมที่จะส่งเสริม มีลิสต์อยู่แล้วใช่หรือไม่ ในระหว่างที่ได้เงินมาด าเนิน
โครงการ เงินถูกใช้ไปท าอะไรบ้าง การโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรไม่ใช่บัญชีกลุ่มเป็นบัญชีของบุคคลนั้นเลย 
ใช่หรือไม่ โครงการของเอกชนที่ต้องการท าในลักษณะที่เป็น Contract Farming ซึ่งมองไม่เห็นว่าเกษตรกร
รายย่อยจะได้ประโยชน์อะไร เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง กลุ่มทุน หรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นฐาน
เสียงของนักการเมือง ไม่มีรายละเอียดพอที่จะท าให้เห็นว่าจะท าอะไรบ้าง โครงการแบบนี้เป็นโครงการที่รัฐ 
ไม่ควรมาส่งเสริม เอกชนท าอยู่แล้ว 

ในขณะที่โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ควรจะเอามาเพ่ือของบที่เป็นงบจาก พ.ร.ก. 
ฉุกเฉิน โครงการนี้ควรจะเป็นโครงการปกติ ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของรายละเอียดว่าถ้าส่งเสริมกลุ่มเกษตร
แล้วจะท าให้กลุ่มเกษตรเหล่านี้  อยู่ในระบบภายในของการบริหาร ซึ่งเป็นการบริหารโดยข้าราชการ 
โดยส่วนใหญ่ ซึ่งเข้าไปไม่ถึงถ้าหากมองจากพ้ืนฐานว่าโครงการนี้ไม่ควรที่จะมาอยู่ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 4 แสนล้าน
การท าโครงการที่ไม่มีความชัดเจนและส่อไปในทางทุจริตในรูปแบบเดิม ๆ ที่เคยมีมาอยู่แล้ว  

โครงการนี้ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะทุจริต  มีประเด็นเกี่ยวกับโครงการนี้คือการใช้ 
ดุลยพินิจ เช่น ทฤษฎีใหม่แปลว่าอะไร หรือแปลว่าใคร ๆ ก็เข้ามาได้ 
 7.1.3 ผลการวิเคราะห์ขนาดความเสียหายและขอบเขตความเสียหายจากกรณีโครงการกรณีศึกษา
โดยอาศัยความน่าจะเป็นจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจ าลองข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่  
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 13,904,500,000 บาท  
ขนาดความเสียหายอยู่ที่ 191,075,6390 บาท โดยมีขอบเขตความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 3,036,464,710 บาท 
และความเสียหายอย่างต่ าอยู่ที่ 78,504,8070 บาท ซึ่งมูลค่าทางการเงินที่ประเมินได้ดังกล่าวท าให้ผู้ด าเนิน
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นโยบายสามารถจัดสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณในการเฝ้าระวัง และก ากับดูแลนโยบายหรือโครงการ  
อยู่ระหว่าง 80-3,000 ล้านบาท 

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 9,805,707,480 บาท 
ขนาดความเสียหายอยู่ที่ 1,593,035,237 บาท โดยมีขอบเขตความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 2,380,727,719 บาท 
และความเสียหายอย่างต่ าอยู่ที่ 815,540,691.1 บาท ซึ่งมูลค่าทางการเงินที่ประเมินได้ดังกล่าวท าให้ผู้ด าเนิน
นโยบายสามารถจัดสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณในการเฝ้าระวัง และก ากับดูแลนโยบายหรือโครงการ  
อยู่ระหว่าง 800-2,400 ล้านบาท 
  7.1.4 ผลการศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศเดนมาร์ก พบว่า ทั้งสาม
ประเทศมีจุดร่วมส าคัญ ได้แก่  
  1) ผู้น าทางการเมืองที่มีจิตส านึก มีความมุ่งมั่นตั้ งใจทางการเมือง  (Political Will) ไม่กระท าการ 
การทุจริตเสียเอง ผู้น าสนับสนุนให้หน่วยงานปราบปรามการทุจริตท างานเต็มที่ไม่ ปกป้อง  ญาติพ่ีน้อง  
หรือพรรคพวกของตนเอง  
  2) การปฏิรูประบบราชการ (Bureaucratic Reform) มีการด าเนินการและป้องกันการปราบปราม 
การทุจริตที่ครอบคลุมกว้างขวางอย่างบูรณาการกับหน่วยอ่ืนเช่นเดียวกัน  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ต้องแก้ 
ทั้งระบบโครงสร้างต้องปฏิรูประบบกฎหมาย ระบบราชการ ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
  3) หน่วยงานที่มีการด าเนินการและป้องกันการปราบปรามการทุจริตที่ เป็นอิสระ มีความสามารถ 
และคุณธรรมสูง (independent organization role) ไม่กระท าการทุจริตเสียเอง ยกเว้นเดนมาร์กที่อาศัย 
การท างานบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการคัดเลือกคนท างานบนฐานของความรู้ความสามารถ  
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการสูง มีการฝึกฝนอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
   4) รั ฐมีการออกกฎหมายบั งคับ ใช้กฎหมาย (law enforcement) และมีมาตรการปราบปราม 
การทุจริตอย่างจริงจังเข้มงวด ลดโอกาสด้วยการปฏิรูประบบการท างานของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่มีโอกาส  
การทุจริตได้มากด้วยการแก้กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้ง่ายชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดการตีความ
กฎหมาย  
   5) มีการพัฒนาการบริการสาธารณะ (public service improvement) เ พ่ืออ านวยความสะดวก 
ต่อประชาชน ท าให้ลดการติดสินบนเพ่ือการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ หรือการด าเนินการ
ทางธุรกิจ มีการพัฒนาให้เป็น digital government หรือ e-government - โดยการใช้ portal platform  
   6) การตรวจสอบโดยระบบรัฐสภา (parliament role) รัฐสภามีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบระบบเงินงบประมาณ หรือระบบการเงินการคลังมีกลไก หรือกฎหมายที่แสดงให้เห็นถึง 
การตรวจสอบที่รัดกุม รัฐสภาจะให้ความส าคัญการพิจารณางบประมาณของรัฐบาล  
   7) สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน (public role) ซึ่งประเด็นนี้เห็นได้ชัดเจนจากประเทศเกาหลี 
ในขณะที่ประเทศเดนมาร์กไม่ชัดเจนในบทบาทของภาคประชาชน แต่คุณภาพของเจ้าหน้าที่ รั ฐ  
ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพของของประชาชนในระดับปัจเจกบุคคลท าให้ป้องกันการทุจริต 
อย่างมีประสิทธิภาพ  



441 

 

 

   8) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (open data) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการ
ทุจริตที่ทุกประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท าให้มีกฎหมาย สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐของ
ป ร ะช า ช น  โ ด ย เ ฉ พ า ะอย่ า ง ยิ่ ง ป ร ะ เ ท ศ เ ด น มา ร์ ก ที่ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อมู ล 
เป็นอย่างมาก ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกในทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
  จุดเด่นในเรื่องนี้ของแต่ละประเทศ ในประเภทตัวผู้น า ภาคประชาสังคม กระบวนการ องค์กร 
การตรวจสอบนั้น ประเทศเกาหลี จุดเด่น คือ เจตจ านงทางการเมืองของนักการเมือง กระบวนการเฝ้าระวัง
และป้องกันโดยภาคประชาสังคมและการเปิดเผยข้อมูล ส่วนประเทศเดนมาร์ก จุดเด่น คือ คุณภาพ
นักการเมืองและเจตจ านงทางการเมือง และกลไกด้านระบบรัฐสภา และประเทศสิงคโปร์ จุดเด่น คือ คุณภาพ
และเจตจ านงทางการเมืองของนักการเมือง ความเข้มแข็งและความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของหน่วยงาน  
ด้านป้องกันการทุจริต และการบังคับใช้กฎหมาย 

7.1.5 รูปแบบการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายประกอบด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรการตั้งแต่ขั้นตอน
ก่อนที่นักการเมืองเข้าสู่ต าแหน่งผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีและหลังการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
5 กลุ่มมาตรการ ได้แก่  

1) กลุ่มมาตรการป้องกันการทุจริตโดยปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคม ทัศคติเพ่ือการต่อการทุจริต  
ทุกรูปแบบ เน้นปรับเปลี่ยน แก้ไขทัศนคติ ค่านิยมของคนในสังคมต่อการทุจริตเชิงนโยบาย และปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรตรวจสอบการทุจริต ประกอบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่  

 1.1) มาตรการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาลเพ่ือปฏิรูประบบและองค์กร  เพ่ือสร้างธรรมาภิบาล 
ในทุกภาคส่วนเพื่อเป็นระบบป้องกันการทุจริต  

1.2) มาตรการปลูกฝังให้ยกเลิกและต่อต้านค่านิยม “ระบบสังคมอุปถัมภ์” ที่เป็นต้นตอของการทุจริต
ในทุกระดับ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ สร้างคนไทยให้มีจิตส านึกและสร้างพลังร่วม  

1.3) มาตรการการพัฒนาโดยใช้ “คน” เป็นศูนย์กลาง โดยสร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล ให้มีจิตส านึก 
สร้างคุณธรรมเพ่ือส่วนรวม (Civic Virtue) ต้องคิดถึงส่วนรวมก่อน ไม่ใช่คุณธรรมแบบศีลธรรม โดยคุณธรรม
แบบพลเมืองต้องโยงกับความเป็นพลเมือง ทั้งนี้การหลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์ได้ต้องมีคุณธรรมแบบพลเมือง
ซึ่งคนต้องคิดถึงส่วนรวมก่อน  

1.4) มาตรการการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน พัฒนาเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต 
ในทุกรูปแบบ โดยเน้นคุณภาพของเครือข่ายและจ านวนเครือข่าย  

1.5) มาตรการส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น (Voice and Accountability) 
ให้เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการรวมกลุ่ม และการให้เสรีภาพของสื่อมวลชน
ในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอข่าวสารต่าง และ  

1.6) มาตรการการสร้างการรับรู้ภัยและผลกระทบต่อการสมรู้ร่วมคิดของนักการเมือง กลุ่มทุนธุกิจ
และข้าราชการ 

ด้วย 6 มาตการดังกล่าวนี้สามารถท าได้เลย โดยบรรจุอยู่ในแผนของการท างานหรือการเข้ารับ
ต าแหน่งทางการเมือง โดยให้กลไกการขับเคลื่อนก าหนดอยู่ในภาคประชาชน แต่ให้มีกฎหมายในการรองรับ  
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ในการท า ซึ่งจะให้อยู่ในรูปแบบไหนอย่างไรต้องก าหนดให้ชัดเจนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2) กลุ่มมาตรการป้องกันการร่วมมือของข้าราชการ กลุ่มทุนธุรกิจมิให้ร่วมมือกับนักการเมืองทุจริต
การเลือกตั้ง การก าจัดนักการเมืองที่ไม่ดีเข้าสู่ต าแหน่ง และการป้องกันนโยบายที่น าไปสู่การทุจริตเชิงนโยบาย 
ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่  

2.1) มาตรการป้องกันการร่วมมือของข้าราชการ กลุ่มทุนธุรกิจมิให้ร่วมมือกับนักการเมืองทุจริต  
การเลือกตั้ง โดยเน้นในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ 

2.1.1 ควรปรับกฎหมาย ป.ป.ช. ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการสมคบคิดที่กล่าวถึงในฐานะ ผู้สนับสนุน 
แต่เป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษกรณีร่วมกระท าผิด  

2.1.2 ควรมีการแก้ไขปรับใช้กฎหมายหรือตราเป็นกฎหมายใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับการร่วมมือ 
ของนักการเมือง กลุ่มทุนธุรกิจและข้าราชการเป็นการเฉพาะ  

2.1.3 เร่งผลักดันให้ออกกฎหมายงานบริหารงานบุคคลที่จ ากัดขอบเขตฝ่ายการเมืองเข้าไปมีส่วน  
ในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายราชการประจ า  

2.2) มาตรการการเพ่ิมการลงโทษทางการเมืองและทางแพ่งแก่บุคคลที่เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้จ้างวาน
ผู้สมัคร รับเลือกตั้งกระท าการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่   
และพรรคการเมืองที่นักการเมืองนั้นสังกัดจ าต้องร่วมรับผิดชอบด้วย  

2.3) มาตรการป้องกันรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็น
รัฐมนตรีและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง มิให้กลับมาด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
แนวทางมาตรการที่เสนอเพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ได้แก่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 มาตรา 97 มาตรา 98 ก าหนดคุณสมบัติและข้อห้ามของผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
เป็น ส.ส. นั้น รวมทั้งกฎหมายเลือกตั้งการก าหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรีตามมาตรา 160 ให้สอดคล้องกัน  
การปรับปรุงมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมือง พ.ศ. 2564  
โดยแทรกเพ่ิมข้อ 11 เป็นคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี  ให้ปรากฏข้อความ 
ที่เป็นคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีให้ครอบคลุมการกระท าผิดทั้งในและต่างประเทศ  
ก่อนและขณะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  

2.4) มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง  ข้อเสนอส าหรับ
มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ได้แก่  

 2.4.1 พรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินได้จากสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายปกติ ในฐานะพรรค
การเมืองเป็นนิติบุคคล โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสถาบันการเงิน กู้ยืมเงินต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิ น 
ที่เป็นอิสระจากพรรคการเมือง  

 2.4.2 มีเพดานของการกู้ตามสัดส่วนเพ่ือความยุติธรรม พิจารณาเงินรายได้ของพรรคการเมือง  
ในการส่งคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย และเงินที่กู้ต้องโปร่งใส เปิดเผยต่อสาธารณะให้เป็นที่รับรู้กัน  
พรรคการเมืองเป็นองค์กรที่เข้ามาเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องมีการเปิดเผย  
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2.4.3 ควรมีการก าหนดระบุกระบวนการพิจารณาความโดยควรมีการไต่สวนเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ของกระบวนการพิจารณาคดี 

2.5) มาตรการคัดกรองคุณสมมุติก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง ข้อเสนอส าหรับมาตรการคัดกรอง 
คุณสมบตัิก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง ได้แก่  

2.5.1 นิยามทางกฎหมายให้ชัดเจนของข้อความ “ต้องไม่เป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชน” มีขอบเขตในทางกฎหมายอย่างไร  

2.5.2 บัญญัติในข้อกฎหมายคุณสมบัติของการผู้ที่จะรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้แสดง
หลักฐานการจ่ายภาษีย้อนหลังไม่น้อยกว่าห้าปี กรณีที่ไม่ถึงห้าปีให้แสดงหลักฐานหรือนับตั้งแต่มีรายได้หรือ
ตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ประกอบหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง  

2.5.3 ให้มีประชาชนหรืออย่างน้อยสมาชิกพรรคการเมืองมีสิทธิ์ในการออกเสียงเพ่ือจัดล าดับ ส.ส. 
บัญชีรายชื่อ จากที่พรรคได้จัดล าดับแล้วเสนอต่อสาธารณะโดยมีรายลเอียดที่มากพอต่อการตัดสินใจ 
ของประชาชนในการเลือกพรรคการเมือง 

3) กลุ่มมาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิให้มีการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มทุนธุรกิจ  
และพวกพ้อง มีมาตรการย่อย 3 มาตรการ ได้แก่  

3.1 มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินขัดกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ข้อเสนอส าหรับมาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 
มิให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินขัดกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล  
ได้แก่     

3.1.1) ควรมีค านิยามของค าว่า “ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์” ให้ชัดเจน
ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้ เ พ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือศาล  รวมทั้ ง เ พ่ือประโยชน์ 
ต่อการตรวจสอบและเฝ้าระวังของภาคประชาชน  

3.1.2) บัญญัติในข้อกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองให้บุคคลที่เคยกระท า
ความผิด ศาลตัดสินว่ามีความผิด แม้คดีนั ้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ ไม่ว่าถูกลงโทษหรือ 
ไม่ ได้รับการล้างมลทินหรือไม่ ในคดีฟอกเงิน ค้ายาเสพติด การทุจริต รวมถึงฉ้อโกงประชาชนคนเหล่านั้น  
ควรขาดความเป็นรัฐมนตรี  

3.2) มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  ข้อเสนอ
ส าหรับมาตรการ ได้แก่  

3.2.1) แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
ต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ลักษณะใดเป็นข้อมูลลับ เช่น ความมั่นคง ต้องระบุประเภท นอกเหนือจากนั้น 
ต้องเปิดเผยสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ลดการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  

 3.2.2) ปรับปรุงกฎหมายให้มีลักษณะ รัฐบาดเปิด (Open Government) ผ่านกฎหมาย พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารหรือตราเป็นกฎหมายใหม่ โดยข้อมูลที่ เปิดเผยต่อสาธารณะควรมีลักษณะรัฐเปิดเผย  
โดยสาระส าคัญของกฎหมายตามแนวทางของ WJP Open government Index  
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3.2.3) แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ข้อมูลข่าวสารที่รัฐเปิดเผย 
ต่อสาธารณะควรปรากฏในข้อความในทางกฎหมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้มี
ความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เป็นสากล ควรมีบทบัญญัติในกรณีขณะที่ด ารง
ต าแหน่งให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทุกปี พร้อมแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินที่แสดงนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
พร้อมหลักฐานที ่แสดงถึงที ่มาของทรัพย์ส ิน หากไม่สามารถแสดงที ่มาของทรัพย์ส ินนั ้นได้ให้อาย ัด  
พร ้อมตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ หากไม ่สามารถแสดงที ่มาของทร ัพย ์ส ินได ้ให ้ย ึด เป ็นของร ัฐ  
พร้อมด าเนินคดีตามกฎหมายบัญญัติไว้  

3.3) มาตรการการพัฒนาระบบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ของรัฐ 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย  

 3.3.1) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 โดยเฉพาะ
ในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มิให้มีการรวมศูนย์ อ านาจไว้ที่กระทรวงการคลัง
เพียงหน่วยงานเดียว รวมทั้งเห็นควรให้มีการตรากฎหมายล าดับรอง อันได้แก่ ระเบียบ หรือกฎ ที่ก าหนด
กระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม  

 3.3.2) ปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลข้อเสนอส าหรับมาตรการ  ได้แก่ (1) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเพ่ิมเติมให้มีบทบัญญัติในเรื่องหลักธรรมาภิบาลโดยรวบรวม  
แนวคิดและหลักการที่เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลเข้าไว้ด้วยกันและก าหนดเป็นเรื่องเฉพาะของหลักธรรมาภิบาล 
ไว้ในบทบัญญัติมาตราเดียวกัน (2) ออกระเบียบการจัดการและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (รัฐมนตรี
สามารถออกระเบียบได้) เพ่ือก าหนดรายละเอียดของการด าเนินการดังกล่าวได้ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และ (3) บัญญัติในกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยเฉพาะองค์ประกอบและคุณสมบุติของคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนภาคประชาชน  

3.2) มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิให้มีการตรากฎหมาย ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติม  
กฎหมาย ออกกฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม (แนวทาง UNODC) ได้แก่  

 3.2.1) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอหรือตรวจสอบกฎหมายต่าง ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นที่จะน าไปสู่การป้องกันการทุจริต ข้อเสนอส าหรับการสร้าง  
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ได้แก่ เร่งให้มี “พ.ร.บ. การส่งเสริมและ
คุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ...” โดยเร็วโดยการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาสังคม โดยให้มีสาระส าคัญที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 63 มาตรา 41 
(1)(3) และ มาตรา 51  
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 3.2.2) เสริมสร้างความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรอิสระ (ป.ป.ช.) 
เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างของ ป.ป.ช. ให้มีอิสระในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดขององค์ได้มา  
โดยปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง  

 3.2.3) การสร้างเจตจ านงสุจริตโดยเปิดเผยทรัพย์สินของนักการเมือง ได้แก่ (1) แก้ไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 (พ.ร.บ. ป.ป.ช.) 
กับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ตรงกัน โดยสามารถตรวจและเปิดเผยหลักฐานที่นักการเมืองยื่นแสดง
บัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ก าหนดวันหมดอายุ หรืออย่างน้อย  
ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะไปช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เพียงพอต่อการตรวจสอบแม้หมดวาระการด ารงต าแหน่ง  
ไปแล้วก็ตาม (2) แก้ไขกฎหมายการเปิดเผยทรัพย์สินของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 จากเดิมที่ก าหนดให้มีการเผยแพร่สองช่องทาง  
คือ 1) ปิดประกาศเฉพาะส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ณ ส านักงาน ป.ป.ช. หรือส านักงาน ป.ป.ช.  
ภาค หรือสานักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด หรือสถานที่อ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร  
โดยมีระยะเวลาประกาศเปิดเผย 30 วัน ส่วนส าเนาเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ประกาศ และ 
2. ส านักงาน ป.ป.ช .  จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์  หรือสื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์ อ่ืนของส า นักงาน ป.ป.ช.  
เฉพาะส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยมีระยะเวลาเผยแพร่เป็นเวลา  180 วัน เปลี่ยนเป็น “โดยมี
ระยะเวลาเผยแพร่ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังพ้นต าแหน่ง” ทั้งสองช่องทาง (3) แก้ไขให้มีบทลงโทษพรรคการเมือง
กรณีบุคคลตามบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 มีการฝ่าฝืนไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สิน หรือยื่นบัญชีอันเป็นเท็จ (ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และต้องพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และศาลจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่  
ก็ได้ ตามมาตรา 167 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561) นอกจากจะมีการลงโทษนักการเมืองตามกฎหมายที่บัญญัติแล้วควรมี 
การบัญญัติบทลงโทษพรรคการเมืองรัฐมนตรีนั้นสังกัดอยู่ด้วย และ  

3.4) มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมิให้เข้าไปครอบง าการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการของข้าราชการประจ า เพ่ือสร้างกลไกการแทรกแซงหรือลดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ให้มีองค์กร 
หรือคณะกรรมการกลางของข้าราชการพลเรือนสามัญ ท าหน้าที่ในการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง  
ระดับสูงของส่วนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือป้องกันข้าราชการประจ าผู้มีอิทธิพลอาศัยอ านาจ
ทางการเมืองเข้าไปครอบง าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายราชการประจ า 
 4) กลุ่มมาตรการป้องกันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีคุณธรรม จริยธรรมต่ ากว่ามาตรฐาน  
เพ่ือป้องกันการแทรกแซงและครอบง าระบบตรวจสอบ มีมาตรการย่อย 2 มาตรการ ได้แก่  
  4.1) มาตรกา รม าต ร ฐ า นจ ริ ย ธ ร ร ม ข อ งผู้ ด า ร ง ต า แหน่ ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง  ด้ ต ามมาต ร า  219  
ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรอิสระ เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้น
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บังคับใช้ ในการจัดท าต้องรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  
และคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเนื้อหาต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน  
ทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและการใช้ดุลพินิจการนิยามหรือก าหนดการกระท า 
ที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
ให้เกิดความชัดเจนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ข้อเสนอส าหรับมาตรการได้แก่  
ต้องก าหนดการกระท าที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี  
  4.2) มาตรการป้องกันการแทรกแซงการตรวจสอบและครอบง าฝ่ายนิติบัญญัติ  โดยเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ด้วยการสนับสนุนให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
และองค์กรตรวจสอบทางการเมืองภาคประชาชน ร่วมมือกัน  อย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันและควบคุมมิให้ 
ฝ่ายบริหารใช้อ านาจรัฐตัดสินนโยบาย โดย ป.ป.ช. ควรมีแผนในการพัฒนากลไกเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยมาตรา 32 (2)  
  4.3) มาตรการป้องกันการแทรกแซง และครอบง าองค์กรตรวจสอบทางการเมือง ปัจจุบันมีองค์กรอิสระ  
ที่ท าหน้าที่ ในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน  4 หน่วยงาน ได้แก่   
1) คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง  2) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  3) ผู้ ตรวจการแผ่นดิน และ  
4) คณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ ปฏิรูปองค์กร
อิสระให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในด้านโครงสร้าง
องค์กร การเข้าสู่ต าแหน่งของกรรมการ องค์กรอิสระ มีอิสระในการก าหนดนโยบาย มีทรัพยากรการบริหาร 
ที่เพียงพอและไม่ถูกครอบง า โดยรัฐบาล มีอิสระในการปฏิบัติงานและมีบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอ  
  4.4) มาตรการการเพ่ิมอ านาจประชาชนในการถอดถอนนักการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ตัดพลัง
อ านาจ (ได้ตัดบทบัญญัติเดิมออก) ของประชาชนในการเข้าชื่อถอดถอน ดังนั้น ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้
ประชาชนมีสิทธิถอดถอนนักการเมืองได้ ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้ แก่ แก้ไขรัฐธรรมนูญก าหนดให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภา  
มีมติถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งได้ ดังนั้น ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีสิทธิถอดถอน
นักการเมืองได ้

5) กลุ่มมาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ มี 8 มาตรการ ได้แก่  
5.1) มาตรการการปฏิบัติราชการตามหลักมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ น าหลักจริยธรรม

ในภาครัฐ  (Code of Conduct in the Public Sector) มาใช้ ในการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยให้มี 
การปรับปรุงแก้ไขโดยก าหนดให้มีหน่วยงานกลาง เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมแก่บุคลากรของรัฐ  
และควบคุมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน ทุกระดับ  

5.2) มาตรการสร้างค่านิยมหลักขององค์กรภาครัฐ ควรปรับการใช้กฎพ้ืนฐาน 7 ข้อ (Seven Key 
Duties) ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมจริยธรรมในระบบราชการ  ได้แก่ การยึดหลักนิติธรรม การปฏิบัติหน้าที่ 
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ด้วยความสัตย์ การยึดมั่นในกรอบวิชาชีพ การพัฒนา และการประสานงาน ความรับผิดชอบและการจัดการ
เปิดเผยเกี่ยวกับ และ เป็นกลางทางการเมือง  

5.3) มาตรการปรับปรุงระบบกฎหมายกฎระเบียบและการบัญชี ควรมีการสังคายนาระบบกฎหมาย
กฎระเบียบและการบัญชีมีความโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

5.4) มาตรการปรับปรุงระบบการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพในการบริการปรับปรุงระบบ  
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพในการบริการ ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพและความสามารถ  
ในการคาดการณ์เวลาของขั้นตอนได้  ในลักษณะ e-government โดยน าระบบ electronic/digital  
มาใช้บริการสาธารณะ  

5.5) มาตรการปรับปรุงรายได้ข้าราชการชั้นผู้น้อยให้ความส าคัญกับรายได้ของข้าราชการ  
ชั้นผู้น้อยเพ่ือให้พอเพียงต่อค่าครองชีพ เพ่ือลดความต้องการด้านการเงินที่มาจากการทุจริต ซึ่งอาจใช้แนวทาง
ให้โบนัสประจ าปี ซึ่งอาจ 2-3 เท่าของเงินเดือน ตามความเหมาะสม  

5.6) มาตรการสร้างภาพลักษณ์ต่อนานาชาติ  กระทรวงต่างประเทศควรศึกษาและประกาศใช้ 
ตามแนวทางของกระทรวงกิจการระหว่างประเทศ (The Ministry of Foreign Affairs) ของประเทศเดนมาร์ก 
ที่ได้ก าหนดนโยบาย zero tolerance towards corruption เพ่ือเผยแพร่ให้แก่บุคลากรภายในกระทรวง 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการระหว่างประเทศต่าง  ๆ ยึดถือในรูปแบบของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต     

5.7) มาตรการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบ 
ได้อย่างใกล้ชิดโดยการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น เนื่องจากการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น จะเป็นการกระจาย
งบประมาณด้วย ท าให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารและสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายได้ง่ายกว่า  
การบริหารจากส่วนกลาง  

 5.8) มาตรการด้านโยบาย จากการศึกษากรณีโครงการของรัฐบาล เสนอแนวทางป้องกันการทุจริต 
ในมาตรการด้านนโยบาย ดังนี้  

 5.8.1) ในกรณีด าเนินโครงการขนาดใหญ่จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ซึ่งเป็นประชาชนโดยรวม มีหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณ และการใช้งบประมาณที่ชัดเจน และเป็นธรรม 
แนวทางการพิจารณาโครงการจะต้องไม่เอ้ือกลุ่มทุน พวกพ้องหรือฐานเสียงทางการเมืองจนเกษตรกรรายย่อย
ไม่สามารถเขาถึง  

5.8.2) ไม่ควรน าโครงการที่ใช้ในงบประมาณปกติมาเพ่ือของบที่เป็นงบจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โครงการนี้
ควรจะเป็นโครงการปกติ ลดการใช้ดุลพินิจ เช่น ทฤษฎีใหม่แปลว่าอะไร หรือแปลว่าใคร ๆ ก็เข้ามาได้       
  5.8.3) งบประมาณส าหรับการบริหารจัดการโครงการจะต้องถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ไม่ควรผ่านข้าราชการ 
เพราะการผ่านข้าราชการมีโอกาสในการทุจริตสูง และ  

 5.8.4) มีการเปิดเผยข้อมูลตลอดการด าเนินโครงการ ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงาน 
ความก้าวหน้า และสามารถมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือส่อไปในทางการทุจริต  
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7.1.6 รูปแบบการเฝ้าระวังโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  
กระบวนการเฝ้าระวังโดยองค์กรภาคประชาชนเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง โดยข้อมูลที่ได้  

จากการวิเคราะห์เบื้องต้นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกพรรค นักการเมือง และหากมีข้อมูล
ใหม่ ข้อมูลเชิงลึกที่ต่างไปจากเดิม เช่น มีกระแสใหม่ที่จะท าให้มีโอกาสเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย ให้ด าเนินการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโดยองค์กร เครือข่ายภาคประชาสังคม หลังให้ผลการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายป้อนกลับต่อ ป.ป.ช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอผลการประเมิน 
ต่อสาธารณะบน platform ขององค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชน หรือ platform ที่หน่วยงานภาครัฐ
จัดเตรียมไว้ (เช่น กกต. ป.ป.ช. สตง. ปปท. เป็นต้น) หากพบว่าส่อไปในทางทุจริตให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
ที่มีอยู่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่ 

กระบวนการหรือขั้นเฝ้าระวังโดยภาคประชาสังคมประกอบด้วย ขั้นที่ 1. ประเมินความเสี่ยง 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1.1) ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยง 1.2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระดับ 
ความเสี่ยงหรือสถานะความเสี่ยง ขั้นที่ 2 ติดตามและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการน าเรื่องการทุจริต 
มีสถานะความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะสถานะความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มและสีแดง ให้ท าการ  
เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ขั้นที่ 3 จัดท าข้อมูล ให้ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นหาโดยเฉพาะเรื่องที่มี 
ความเสี่ยงการทุจริตสูงและสูงมาก มาจัดท าข้อมูลรายการพยานเอกสาร พยานบุคคล ภาพถ่ายหรือหลักฐาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 4 เคลื่อนไหวทางสังคม เป็นการใช้พ้ืนที่สาธารณะของเครือข่ายทุกภาคส่วนที่รวมตัว
กันที่ต่อต้านการทุจริต ท าสื่อสารประเด็นการทุจริต หรือกระบวนการโกงในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น  
ขั้นที่ 5 แจ้งเบาะแส ท าการแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ป.ป.ช.) ตามระบบที่จัดเตรียมให้หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงจะมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) หรือ ป.ป.ท และขั้นที่ 6 
ติดตามผลเป็นขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่องค์กรภาคประชาสังคม 
แจ้งเบาะแส 

 
7.2 ข้อเสนอแนะต่อ ป.ป.ช.  
 จากการศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายโดยใช้กระบวนการวิจัยหลาย
ขั้นตอน จึงเสนอแนะต่อ ป.ป.ช. ดังนี้ 

7.2.1 การเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย 
7.2.1.1 กระบวนการนโยบาย 
1) ผลการศึกษานโยบาย มาตรการ และโครงการที่ผ่านมาของรัฐบาลที่ผ่านมาและรัฐบาลปัจจุบัน 

พบว่านโยบายขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ด าเนินการมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ตามโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลในแต่ละ
ยุคแต่ละสมัยมีความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบาย และบางนโยบายบางรัฐบาล ศาลได้มีการตั ดสินเป็นที่สุด 
ให้เป็นนโยบายที่เกิดการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ ที่ใช้งบประมาณมาก ซึ่งจากกรณีศึกษาครั้งนี้  พบว่า
โครงการที่มีโอกาสเกิดการทุจริตโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้รับการ
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จัดสรรงบประมาณจ านวน 13,904,500,000 บาท ซึ่งการจ าลองข้อมูลโดยอาศัยความน่าจะเป็นพบว่ามีขนาด
ความเสียหายประมาณ 16.50 บาทต่อร้อยบาทของมูลค่าโครงการทั้งสองโครงการ ท าให้ขนาดความเสียหาย
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดประมาณ 2,293,964,410 บาท ในขณะที่
โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 9,805,707,480 บาท  
ขนาดความเสียหายจึงอยู่ที ่1,618,530,077 บาท จะเห็นว่าโครงการอยู่ในระดับหมื่นล้านขึ้นไปจึงเป็นโครงการ
ที่มีโอกาสสูงในการทุจริตเชิงนโยบาย และผลการทุจริตท าให้เกิดความเสียหายหลายพันล้านบาท ดังนั้น  
การด าเนินโครงการในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีใช้งบประมาณจ านวนมาก  
และเป็นนโยบายเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจมักจะมีโอกาสทุจริตได้มาก จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเฝ้าระวัง
เป็นพิเศษโดย ป.ป.ช. สามารถแจ้งเตือนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเฝ้าระวัง และมีการเปิดเผยข้อมูล  
ที่สามารถตรวจสอบได้โครงการได้ 
  2) ผลการศึกษากรณีโครงการโดยพิจารณาจากแผนงาน โครงการและเป้าหมายของการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลได้ออก พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 
ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท โดยแผนงานที่  3 กรอบวงเงินฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  และสังคม 400,000 ล้านบาท  
โดยกรณีศึกษาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการโครงการ  
1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการที่มีโอกาสเกิดการทุจริตมากที่สุด โดยโครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีประเด็นที่ส่อหรือเสี่ยงให้เกิดการทุจริตมากที่สุดเนื่องจา ก 
เป็นโครงการที่ขาดการวางแผนในการด าเนินงานอย่างรัดกุม และมีความไม่ชัดเจนหลายประการและ 
การตีความของมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ทฤษฎีใหม่แปลว่าอะไร โครงการเหล่านี้จึงมีโอกาสเกิด
การทุจริตในช่วงของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจากการประเมินขอบเขตความเสียหายพบว่าโครงการเหล่านี้
มีโอกาสเกิดความเสียหายจากการทุจริตตั้งแต่หลายร้อยล้านบาทถึงหลายพันล้านบาท ซึ่งท าให้เกิดความหาย
ต่อการพัฒนาประเทศ ด้งนั้น ป.ป.ช. ควรแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเจ้าของโครงการหรือ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในการใช้จ่ายเงิน และด าเนินการ
ให้เป็นไปในลักษณะที่โปร่งใส ข้อมูลเปิดเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ  
ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมมีช่องทางชี้ เบาะแสการทุจริตได้ รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวังการทุจริตจากระบบ  
การเฝ้าระวังที ่ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นอย่างจริงจัง 
 3) แนวทางการเฝ้าระวัง แนวทางการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย มีข้อเสนอแนะตามกระบวนการ
นโยบาย ดังนี้ 
 3.1) ขั้นการก่อตัวเชิงนโยบาย ควรมีการปรับปรุงข้อห้ามในการใช้นโยบายเสียงของพรรคการเมือง 
ที่ต้องห้ามให้มีความ ชัดเจนมากขึ้น โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีบทบาทในการวินิจฉัยและก าหนด
บทลงโทษ บุคคลหรือพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนข้อห้ามในการหาเสียงได้ด้วย  กกต. จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 
ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ ยวชาญในการวิ เคราะห์ความเสี่ ยงการทุจริต เชิ งนโยบาย  
จากเอกสารรายงานของพรรคการเมือง และเอกสารอ่ืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เผยแพร่ความเห็นที่ผ่าน 
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การวิเคราะห์แล้วต่อสาธารณะ โดยประชาชนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และมีช่องทางส าหรับการให้
ความเห็นเพื่อที่ กกต. หรือ ป.ป.ช. ได้น ามาทบทวนการวิเคราะห์และน าเสนอต่อสาธารณะอีกครั้ง 

 3.2) ขั้นการก าหนดนโยบาย ควรก าหนดให้การแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีการลงมติในรายประเด็น 
เพ่ือใช้กลไกทางรัฐสภาในการตรวจสอบการก าหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร และก าหนดให้ส านักงบประมาณ
ของรัฐสภาท าหน้าที่ในการวิเคราะห์นโยบาย โดยเฉพาะความคุ้มค่าของงบประมาณกับผลลัพธ์ที่ได้ การแถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาซึ่งเป็นการแถลงโดยไม่มีการลงมติไว้วางไจ ให้มีการถ่ายทอดสดทางทีวี วิทยุ 
หรือสื่ออ่ืนเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในภายหลัง
ซึ่งจะช่วยให้ประชาบนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดการทุจริต 
เชิงนโยบายแก่องค์กรต่าง ๆ 

 3.3) การตัดสินนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ รัฐสภาควรรับฟังความเห็นของประชาชน  
ในการจัดท าโครงการของรัฐ โดยให้ส านักงบประมาณท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่อรัฐสภาในขั้นตอน  
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณและการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ โดยมีภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อมูลจัดท าโครงการที่ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือให้ฝ่ายบริหารมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ  
มีการเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนมีการแถลงนโยบายของรัฐบาล  
หรือโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ส่งเสริมให้ 
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ควรมีกลไกและบทบาทในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ แนะน า และเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะในทุกขั้นตอนพร้อม มาตรการทางสังคม เพ่ือป้องกันการแทรกแซง และครอบง า องค์กร
ตรวจสอบทางการเมือง สร้างความเข็มแข็งเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริตของภาคประชาสังคม ที่ครอบคลุมไปถึง
สื่อมวลชน กลุ่ม NGOs  
 3.4) การประเมินผลนโยบาย ใช้กลไกรัฐสภาในการติดตามและประเมินผลการน านโยบายไปสู่  
การปฏิบัติว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีการประเมินการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นช่วงเวลา โดยก าหนดให้มี
การประเมินระหว่างด าเนินการเป็นรายไตรมาส หรือตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ให้ส านักงบประมาณน าผล
การประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานในปีงบประมาณ
ต่อไป 
รวมทั้งรัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้ภาคประชาชนจัดตั้งองค์กรหรือสถาบันที่ประกอบด้วยคนที่มีความรู้ 
ในการประเมิน และวิเคราะห์โครงการ โดยเฉพาะความคุ้มค่า และน าเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นกลางและ  
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  

7.2.1.2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  จากกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีมีจุดเด่น คือ เจตจ านงทางการเมืองของนักการเมือง กระบวนการ
เฝ้าระวังและป้องกันโดยภาคประชาสังคม และการเปิดเผยข้อมูล ประเทศเดนมาร์ก จุดเด่น คุณภาพ
นักการเมืองและเจตจ านงทางการเมือง และกลไกด้านระบบรัฐสภา ส่วนประเทศสิงคโปร์ จุดเด่น คุณภาพและ
เจตจ านงทางการเมืองของนักการเมือง ความเข้มแข็งและความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของหน่ วยงาน 
ด้านป้องกันการทุจริต และการบังคับใช้กฎหมาย ป.ป.ช. และหน่วยงานตรวจสอบฝ่ายการเมืองควรพัฒนา
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ระบบจิตส านึกของนักการเมืองต่อเจตจ านงสุจริต และสร้างความรับผิดรับชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ขณะเดียวกัน ป.ป.ช. มีหน้าที่ตามกฎหมายในการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชน 
สร้างเครือข่ายของภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ถอดองค์ความรู้  
จากองค์กรภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง เช่น องค์การต่อต้านคอรัปชันแห่งประเทศไทย หรือ สภาองค์กร
ของผู้บริโภค แม้จะไม่เป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตโดยตรงแต่เป็นเป็นเครือข่ายมีความเข็มแข็ง  
หากสามารถสร้างสภาองค์กรต่อการการทุจริตให้มีความเข้มแข็งได้เช่นนี้  ก็จะเป็นส่วนส าคัญในการแก้ปัญหา
การทุจริตในสังคมไทย นอกจากนี้เป็นที่ชัดเจนว่าประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐจะช่วยลดการทุจริต 
ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากประเทศที่เป็นกรณีศึกษาได้มีการน าระบบ electronic/digital มาใช้
ในการบริการภาครัฐ ดังนั้น ป.ป.ช. ควรเสนอต่อรัฐบาลให้เร่งรัดการพัฒนาระบบ e-government portal  
ให้สามารถรองรับการบริการประชาชนให้ครอบคลุมภารกิจของภาครัฐให้มากที่สุดและกว้างขวางที่ สุด  
และเสนอแนะให้พัฒนาระบบ open government เพ่ือให้เป็นรัฐบาลเปิดเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
ได้อย่างสะดวก 

7.2.1.3 มาตรการเสริมสร้างการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย 
  การเสนอมาตรการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 32 คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีหน้าที่และอ านาจเสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะ ด้วยหน้าที่และอ านาจดังกล่าว จึงเสนอแนะ
ต่อ ป.ป.ช. เพื่อน ามาตรการการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบายต่อหน่วยงาน และคณะบุคคล ดังนี้ 

 1) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 
1.1) การปรับปรุงข้อห้ามในการใช้นโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 

ปรับปรุงข้อห้ามในการใช้นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ต้องห้ามให้มีความ  ชัดเจนมากขึ้น  
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีบทบาทในการวินิจฉัยและก าหนดบทลงโทษ บุคคลหรือพรรคการเมือง 
ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามในการหาเสียงได้ด้วยซึ่งในกรณีนี้ควรมีการก าหนดหลักการ  ส าคัญไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง และใช้อ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยว่ามีการกระท า
ที่ต้องห้ามในการหาเสียงหรือไม่  

1.2) การบังคับให้พรรคการเมืองแสดงความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง 
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ หรือ ระเบียบ หรือค าสั่ง กกต. ที่จะบังคับให้พรรคการเมืองแสดงความโปร่งใส  

ในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง ก าหนดให้แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริต  
เชิงนโยบายในขั้นตอนการพัฒนานโยบายของพรรคการเมืองมีสภาพบังคับ และมีความชัดเจนในกรอบเวลา
การส่ง และการเสนอต่อสาธารณชน ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้และที่มา
ของการพัฒนานโยบาย หากแบบรายงานขาดความสมบูรณ์มีมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดคือการถอดถอน 
จากการเลือกตั้ง 

1.3) จัดตั้งคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตเชิงนโยบาย 
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   กกต. จัดตั้งคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตเชิงนโยบายจากเอกสารรายงานของพรรคการเมือง และเอกสารอ่ืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  
ภาคประชาสังคม แล้วสรุปเป็นความเห็นส่งไปยัง ป.ป.ช. เพ่ือให้ ป.ป.ช. วิเคราะห์และน าเสนอต่อสาธารณะ
ต่อไป หากเห็นว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตให้ ป.ป.ช. ด าเนินการตามกฎหมายที่มีอ านาจอยู่  

 1.4) ตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติโดยมีสาระส าคัญที่จะครอบคลุมการด าเนินงานโครงการเพ่ือ
จัดท าบริการสาธารณะที่เริ่มโดยฝ่ายการเมือง 
   โดยเสนอให้มีการตราขึ้นเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติโดยมีสาระส าคัญ ที่จะครอบคลุม  
การด าเนินงานโครงการเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะที่เริ่มโดยฝ่ายการเมือง คือ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  
โดยเจาะจงเฉพาะโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการหาเสียงไว้ หรือได้ก าหนดขึ้นใหม่  
ที่เป็นนโยบายรัฐบาลโดยมีลักษณะส าคัญของโครงการที่เป็นนโยบายระดับชาติซึ่งริเริ่มจากฝ่ายการเมือง
ระดับชาติ ส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก และมีมูลค่าการใช้จ่ายตามโครงการหรือการลงทุนหรือกู้ยืม
ที่ค่อนข้างสูง  

2) เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 
2.1) ก าหนดนโยบายในการหารายได้เพ่ือมาปฏิบัติตามนโยบายที่แถลง 

 ก าหนดให้มีการชี้แจงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบให้สมาชิกรัฐสภามีการอภิปรายความคุ้มค่า 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย ให้มีมติรับรองนโยบายในแต่ละ
ด้าน ไม่ใช่เป็นลงมติแบบภาพรวม หากนโยบายไม่ผ่านไม่ถือว่านโยบายนั้นตกไป แต่สามารถแก้ไขปรับปรุงและ
ชี้แจงต่อสภาใหม่อีกครั้งจนกว่าจะได้รับการรับรอง หากนโยบายใดไม่ได้รับการรับรองจะไม่สามารถน าไป
ด าเนินการได ้
 2.2) บังคับให้มีการแถลงผลงานรัฐบาลประจ าปีรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาต่อรัฐสภา
ทุกปี 

บังคับให้มีการแถลงผลงานรัฐบาลประจ าปีรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาต่อรัฐสภาทุกปี
เพ่ือรายงานให้ประชาชนได้รับทราบ โดยให้มีการถ่ายทอดสดทางสื่อมวลชน ซึ่งในการแถลงผลงานประจ าปี
ของรัฐบาลจะต้องระบุถึงงบประมาณที่ใช้จ่ายไป รายงานสถานะทางการคลังของรัฐบาล และแนวทาง  
นโยบายต่อไปในการบริหารราชการแผ่นดินในปีหน้าเพ่ือให้สาธารณชนได้จับตาตรวจสอบการท างาน  
ของรัฐบาล 
 2.3) ก าหนดให้ พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นงบประมาณแบบ Comprehensive Budget 

ก าหนดให้ พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นงบประมาณแบบ Comprehensive Budget กล่าวคือรัฐสภา
สามารถอนุมัติงบประมาณท้ังรายรับและรายจ่าย ครอบคลุมเงินงบประมาณคงคลังและนอกบัญชีเงินคงคลัง 
  2.4) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรก าหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

พิจารณาประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2556 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ก าหนดบทบาทหน้าที่เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุน 



453 

 

 

การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาในกาควบคุมตรวจสอบงบประมาณเพ่ือถ่วงดุลอ านาจกับฝ่ายบริหารได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับประชาพิจารณ์การท าประชาพิจารณ์ 

โดยปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับประชาพิจารณ์การท าประชาพิจารณ์ในประเทศไทย   
ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความ คิดเห็นสาธารณะไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 อย่างแท้จริงเนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
โดยวิธีประชาพิจารณ์เป็นเพียงระเบียบของฝ่ายบริหารมิใช่เป็นพระราชบัญญัติที่มีผลผูกพันให้ทุกฝ่ายปฏิบัติ
ตาม ประกอบกับระเบียบดังกล่าวมีการก าหนดว่า หากเป็นโครงการเร่งด่วนเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐนั้น  
ไม่ต้องท าการประชาพิจารณ์ซึ่งเป็นช่องทางให้กลุ่มผลประโยชน์มักอ้างข้อยกเว้นของระเบียบนี้เสมอ  

3) เสนอความเห็นและต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จ านวน 1 ข้อ ได้แก่  
การคุ้มครองประชาชนผู้ให้เบาะแส 

  หน่วยงานผู้ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชั่ น ควรเป็นหน่วยงานเดียวที่ท างานครบ 
กระบวนการ (Non- Stop Service) ซึ่งควรให้มีส านักงานคุ้มครองพยานที่เป็นหน่วยงานเอกชนมารับผิดชอบ
งานโดยตรง ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยตรงแบบบริการ 
ครบวงจร 

ให้ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ปปท. นิยามความหมายของพยาน ที่ครอบคลุมถึงผู้แจ้งเบาะแส
ด้วย เพ่ือด าเนินการภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ .ศ. 2546 โดยประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการขอใช้บุคลากร และประสานความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่จะเข้ามาร่วมคุ้มครองพยาน โดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  

7.2.2 มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
การเสนอมาตรการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 32 คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีหน้าที่และอ านาจเสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะ ด้วยหน้าที่และอ านาจดังกล่าว จึงเสนอแนะ
ต่อ ป.ป.ช. เพื่อน ามาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายต่อหน่วยงานและคณะบุคคลที่เก่ียวข้อง  

1) เสนอมาตรการความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี จ านวนทั้งหมด 5 มาตรการ ได้แก่  
1.1) มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  

 1.1.1) แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ลักษณะใดเป็นข้อมูลลับ เช่น ความมั่นคง ต้องระบุประเภท 
นอกเหนือจากนั้นต้องเปิดเผยสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ลดการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่
รัฐ  

1.1.2) ปรับปรุงกฎหมายให้มีลักษณะ รัฐบาดเปิด (Open Government) ผ่านกฎหมาย พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารหรือตราเป็นกฎหมายใหม่โดยข้อมูลที่ เปิดเผยต่อสาธารณะควรมีลักษณะรัฐเปิดเผย   
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โดยสาระส าคัญของกฎหมายควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ตามแนวทางของ WJP Open government 
Index ได้แก่ 1) กฎหมายที่เผยแพร่และข้อมูลของรัฐบาล (Publicized Laws and Government Data)  
โดยกฎหมายพ้ืนฐานและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายนั้นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ  น าเสนอในภาษา
ธรรมดาที่เข้าใจง่าย 2) สิทธิในข้อมูลข่าวสาร (right to information) พลเมืองสามารถยื่นค าขอข้อมูล 
ของหน่วยงานของรัฐ ค าขอเหล่านี้ได้รับการตอบรับภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม  3) การมีส่วนร่วม 
ของพลเมือง (civil participant) รัฐต้องสร้างประสิทธิภาพของกลไกการมีส่วนร่วมของพลเมือง  รวมถึง 
การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การชุมนุมและการสมาคมและสิทธิในการยื่น
ค าร้องต่อรัฐบาล และ 4) กลไกการร้องเรียน (complaint mechanisms) ประชาชนสามารถน าเรื่องร้องเรียน
ต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่  
ทางกฎหมายในเชิงปฏิบัติได้ และก าหนดวิธีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตอบสนองต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว  

1.1.3) แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ข้อมูลข่าวสารที่รัฐเปิดเผย 
ต่อสาธารณะควรปรากฏในข้อความในทางกฎหมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ ได้แก่  
1) ความสมบูรณ์ (Complete) ข้อมูลสาธารณะทั้งหมดต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับความมั่นคง หรือความเป็นส่วนตัว 2) ปฐมภูมิ (Primary) ต้องเปิดเผยข้อมูลขั้นพ้ืนฐานที่ไม่ใช่ข้อมูลซึ่งผ่าน
การวิเคราะห์มาแล้ว ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการบิดเบือนข้อมูลหรือการท าให้เข้าใจผิด 3) ความเป็นปัจจุบัน 
(Timely) ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเร็วที่สุดเท่าท่ีท าได ้เพ่ือรักษาคุณค่าของข้อมูล 4) เข้าถึงได้ง่าย (Accessible) 
ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างกว้างขวางที่สุดให้แก่ประชาชนได้ทราบ  5) สามารถประมวลผลได้โดยเครื่องจักร 
(Machine Process able) ต้องเป็นข้อมูลที่มีรูปแบบซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ได้ 6) ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discriminatory) เปิดเผยข้อมูลให้กับทุกคนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 7) ไม่มีความเป็นเจ้าของเป็นการเฉพาะ  (Non-Proprietary) ข้อมูลที่เปิดเผยต้องอยู่ในรูปแบบ 
ที่ไม่ท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความเป็น เจ้าของหรือควบคุมได้แต่เพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว และ 8) มีอิสระ
ในการเข้าถึง  (License-Free) ข้อมูลต้องไม่มีข้อห้ามในเรื่องสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า  
หรือข้อจ ากัดในเชิงการค้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าหรือความมั่นคง โดยให้มีความสอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เป็นสากล และ  

1.1.4) ปรับปรุงกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ซึ่งก าหนดให้ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินสองกรณีคือเข้ารับต าแหน่งและกรณีพ้นต าแหน่ง  ควรมีบทบัญญัติในกรณีขณะที่ด ารง
ต าแหน่งให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทุกปี พร้อมแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินที่แสดงนั้นเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
พร้อมหลักฐานที่แสดงถึงที่มาของทรัพย์สิน  หากไม่สามารถแสดงที่มาของทรัพย์สินนั้นได้ให้อายัด  
พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หากไม่สามารถแสดงที่มาของทรัพย์สินได้ให้ยึดเป็นของรัฐ พร้อมด าเนินคดี
ตามกฎหมายบัญญัติไว้ 
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1.2) มาตรการการพัฒนาระบบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของรัฐให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

1.2.1) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะ 
ในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มิให้มีการรวมศูนย์ อ านาจไว้ที่กระทรวงการคลัง
เพียงหน่วยงานเดียว รวมทั้งเห็นควรให้มีการตรากฎหมายล าดับรอง อันได้แก่ ระเบียบหรือกฎที่ก าหนด
กระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 
  1.2.2) ปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ . 2560 ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ 2.2.1) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเพ่ิมเติมให้มีบทบัญญัติในเรื่องหลักธรรมาภิบาลโดยรวบรวม แนวคิด
และหลักการที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเข้าไว้ด้วยกันและก าหนดเป็นเรื่องเฉพาะของหลักธรรมาภิบาลไว้ใน
บทบัญญัติมาตราเดียวกัน และ 2.2.2) ออกระเบียบการจัดการและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(รัฐมนตรีสามารถออกระเบียบได้) เพ่ือก าหนดรายละเอียดของการด าเนินการดังกล่าวได้ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.2.3) บัญญัติในกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะองค์ประกอบและคุณสมบุติของคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนภาคประชาชน 

1.3) มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มิให้เข้าไปครอบง าการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ราชการของข้าราชการประจ า 

สร้างกลไกการแทรกแซงหรือลดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ให้มีองค์กร หรือคณะกรรมการ
กลางของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ท าหน้าที่ในการพิจารณาบรรจุ  แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง ระดับสูง 
ของส่วนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือป้องกันข้าราชการประจ าผู้มีอิทธิพลอาศัยอ านาจ 
ทางการเมืองเข้าไปครอบง าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายราชการประจ า 

1.4) มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.4.1) การปฏิบัติราชการตามหลักมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ โดยน าหลักจริยธรรม

ในภาครัฐ (Code of Conduct in the Public Sector) มาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ โดย 1) เห็นสมควร
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยก าหนดให้มีหน่วยงานกลาง เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมแก่บุคลากรของรัฐ 
และควบคุมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน ทุกระดับ โดยก าหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
และจัดตั้งหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความประพฤติที่ถูกต้อง
เหมาะสม และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ของตนให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยไม่มี 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และมีระบบการตรวจสอบการมีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐผ่าน  
2) สร้างค่านิยมหลักขององค์กรภาครัฐ ควรปรับการใช้กฎพ้ืนฐาน 7 ข้อ (Seven Key Duties) (จากกรณีศึกษา
ประเทศเดนมาร์ก) ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมจริยธรรมในระบบราชการ ได้แก่ การยึดหลักนิติธรรม (Legality)  
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การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสัตย์ (Truthfulness) การยึดมั่นในกรอบวิชาชีพ (Professionalism) การพัฒนา 
และการประสานงาน (Development and Cooperation) ความรับผิดชอบและการจัดการ (Responsible 
and Management) เปิดเผยเกี่ยวกับข้อผิดพลาด (Openness about Error) และเป็นกลางทางการเมือง 
(Party-politically neutrality) 3) สังคายนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบและการบัญชี ควรมีการสังคายนา
ระบบกฎหมายกฎระเบียบและการบัญชีมีความโปร่งใส  และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่นที่ได้จาก 
กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ 4) ปรับปรุงระบบการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพในการบริการ ควรมี 
การปรับปรุงระบบการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพในการบริการ  เช่น นักธุรกิจสามารถเริ่มต้นบริษัท 
ของตนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงผ่านระบบการลงทะเบียน  Plug’n’play ที่ใช้งานง่าย ระบบการบริหารงาน 
มีประสิทธิภาพและความสามารถในการคาดการณ์เวลาของขั้นตอนได้  (กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์ก)  
e-government โดยน าระบบ electronic/ digital มาใช้บริการสาธารณะ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและ
ลดและป้องกันการทุจริตอย่างได้ผล มีการใช้ portal platform ส าหรับ การบริการสาธารณะ  

1.4.2) มาตรการปรับปรุงรายได้ข้าราชการชั้นผู้น้อย ให้ความส าคัญกับรายได้ของข้าราชการชั้น
ผู้น้อย เพ่ือให้พอเพียงต่อค่าครองชีพ เพ่ือลดความต้องการด้านการเงินที่มาจากการทุจริต (กรณีศึกษาประเทศ
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเดนมาร์ก) ซึ่งอาจใช้แนวทางให้โบนัสประจ าปี  ซึ่งอาจ 2-3 เท่าของเงินเดือน  
ตามความเหมาะสม 6) การสร้างภาพลักษณ์ต่อนานาชาติ กระทรวงต่างประเทศควรศึกษาและประกาศใช้ 
ตามแนวทางของกระทรวงกิจการระหว่างประเทศ (The Ministry of Foreign Affairs)ของประเทศเดนมาร์ก 
ที่ได้ก าหนดนโยบาย zero tolerance towards corruption เพ่ือเผยแพร่ให้แก่บุคลากรภายในกระทรวง และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการระหว่างประเทศต่าง ๆ ยึดถือในรูปแบบของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริต และ 7) การกระจายอ านาจสู่ท้องถิน่ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบได้อย่าง
ใกล้ชิดโดยการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น (จากกรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเดนมาร์ก) เนื่องจาก
การกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น จะเป็นการกระจายงบประมาณด้วย ท าให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับฝ่าย
บริหารและสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายได้ง่ายกว่าการบริหารจากส่วนกลาง 

1.5) มาตรการด้านโยบาย 
จากการศึกษากรณีโครงการของรัฐบาล และเลือกศึกษาจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ กรณีโครงการ

ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ กรณีศึกษาโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม ่ผลการวิเคราะห์จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และการให้ความเห็นในการวิพากษ์ผลวิจัย ประเด็น
หลักเกิดจากการขาดวางแผนการด าเนินโครงการ  ท าให้เกิดช่องโหว่ที่จ าน าไปสู่การทุจริตในดารด าเนิน
โครงการได้ โดยมีประเด็นเสนอแนะเพ่ือปิดช่องโหว่ดังกล่าวเพ่ือป้องกันการทุจริตในการน านโยบายสู ่
การปฏิบัติ ดังนี้ 

1.5.1) ในกรณีด าเนินโครงการขนาดใหญ่จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ซึ่งเป็นประชาชนโดยรวม มีหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณ และการใช้งบประมาณที่ชัดเจน และเป็นธรรม 
แนวทางการพิจารณาโครงการจะต้องไม่เอ้ือกลุ่มทุน พวกพ้องหรือฐานเสียงทางการเมืองจนเกษตรกรรายย่อย
ไม่สามารถเขาถึง (กรณีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด) 
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1.5.2) ไม่ควรน าโครงการที่ใช้ในงบประมาณปกติมาเพ่ือของบที่เป็นงบจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โครงการ
นี้ควรจะเป็นโครงการปกติ ลดการใช้ดุลพินิจ เช่น ทฤษฎีใหม่แปลว่าอะไร หรือแปลว่าใคร ๆ ก็เข้ามาได้ 
(กรณีศึกษาโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่) 

1.5.3) งบประมาณส าหรับการบริหารจัดการโครงการจะต้องถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง  ไม่ควรผ่าน
ข้าราชการ เพราะการผ่านข้าราชการมีโอกาสในการทุจริตสูง (กรณีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่) 

1.5.4) มีการเปิดเผยข้อมูลตลอดการด าเนินโครงการ ประชาชนสามารถติดตามการด าเนินงาน 
ความก้าวหน้า และสามารถมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือส่อไปในทางการทุจริต  (กรณีโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่) 

2) เสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง จ านวน 6 มาตรการ ดังนี้ 
2.1) มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง 

 2.1.1) พรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินได้จากสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายปกติ ในฐานะพรรค
การเมืองเป็นนิติบุคคล โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสถาบันการเงิน กู้ยืมเงินต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
ที่เป็นอิสระจากพรรคการเมือง การกู้จากบุคคลท าให้บุคคลมีอ านาจในพรรคการเมือง จึงไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งถือเงิน
หรือเป็นผู้บริจาค ผู้ให้อาจต้องปรับกฎหมายให้เข้มข้น สิ่งส าคัญคือ การให้เงินทางการเมือง ต้องมีการแสดง
บัญชีต่อสาธารณะ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและบัญชีหนี้สิน มีที่มาจากมาตรฐานจริยธรรมของสหประชาชาติ  
ถ้ามีการท าธุรกิจต้องมีการส าแดง (declare) อาจต้องมีการพัฒนากฎระเบียบการควบคุมทางการเงินให้ชัดเจน  
  2.1.2) มีเพดานของการกู้ตามสัดส่วนเพ่ือความยุติธรรม  พิจารณาเงินรายได้ของพรรคการเมือง 
ในการส่งคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย  และเงินที่กู้ต้องโปร่งใส  เปิดเผยต่อสาธารณะให้ เป็นที่รับรู้กัน  
พรรคการเมืองเป็นองค์กรที่เข้ามาเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องมีการเปิดเผย  

 2.1.3) ควรมีการก าหนดระบุกระบวนการพิจารณาความโดยควรมีการไต่สวนเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ของกระบวนการพิจารณาคดี 

2.2) มาตรการคัดกรองคุณสมบุติก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง 
2.2.1) นิยามทางกฎหมายให้ชัดเจนของข้อความ “ต้องไม่เป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์

หรือสื่อมวลชน” มีขอบเขตในทางกฎหมายอย่างไร  
 2.2.2) บัญญัติในข้อกฎหมายคุณสมบัติของการผู้ที่จะรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้แสดง

หลักฐานการจ่ายภาษีย้อนหลังไม่น้อยกว่าห้าปี กรณีที่ไม่ถึงห้าปีให้แสดงหลักฐานหรือนับตั้งแต่มีรายได้หรือ
ตามกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ประกอบหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง  

 2.2.3) ให้มีประชาชนหรืออย่างน้อยสมาชิกพรรคการเมืองมีสิทธิ์ในการออกเสียงเพ่ือจัดล าดับ  ส.ส. 
บัญชีรายชื่อ จากที่พรรคได้จัดล าดับแล้วเสนอต่อสาธารณะโดยมีรายลเอียดที่มากพอต่อการตัดสินใจ  
ของประชาชนในการเลือกพรรคการเมือง 
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2.3) มาตรการการเพ่ิมการลงโทษทางการเมืองและทางแพ่งแก่บุคคลที่เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้จ้างวาน
ผู้สมัคร รับเลือกตั้งกระท าการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ท าให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  
และพรรคการเมืองที่นักการเมืองนั้นสังกัดจ าต้องร่วมรับผิดชอบด้วย  

สร้างหลักการความรับผิดรับชอบของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
ในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง และการซื้อสิทธิขายเสียง หรือกรณีอ่ืนที่ท าให้เกิดการเลือกตั้งใหม่  
ซึ่งท าให้รัฐสูญเสียงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน และเสียโอกาสของประชาชนที่เลือกตั้ง หัวหน้าพรรค
การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องป้องกันมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หรือผู้สนับสนุนไปกระท า
ความผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งประกาศ หรือ ค าสั่งของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) หากหัวหน้าพรรค
การเมืองและกรรมการบริการพรรคการเมืองรู้แล้ว เพิกเฉย ถือว่ารู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิดด้วย 
เพ่ือให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองได้ตระหนักในประเด็นดังกล่าวควรมีการเพ่ิมการลงโทษทางการเมืองและ 
ทางแพ่งแก่บุคคลที่ เป็นตัวการ  ผู้ ใช้หรือผู้จ้างวานผู้สมัคร  รับเลือกตั้งกระท าการทุจริตการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ และพรรคการเมืองที่นักการเมืองนั้นสังกัดจ าต้องร่วม
รับผิดชอบด้วย 

2.4) มาตรการป้องกันรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  
ให้ความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  มิให้กลับมาด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง 

 2.4.1) แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 97 (คุณผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) มาตรา 98 (บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร) ก าหนดคุณสมบัติและข้อห้ามของผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. นั้น รวมทั้งกฎหมาย
เลือกตั้งการก าหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรีตามมาตรา 160 ให้สอดคล้องกัน และ  

 2.4.2) ปรับปรุงมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมือง  
พ.ศ. 2564 โดยแทรกเพ่ิมข้อ 11 เป็นคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี (ฉบับปัจจุบัน 
มีจ านวน 11 ข้อ ส่วนข้อ 11 เดิมแก้เป็นข้อ 12) ให้ปรากฏข้อความที่เป็นคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีให้ครอบคลุมการกระท าผิดทั้งในและต่างประเทศ ก่อนและขณะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 

2.5) มาตรการป้องกันการแทรกแซง และครอบง าองค์กรตรวจสอบทางการเมือง 
ปัจจุบันมีองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ จ านวน 4 

หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2) คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน 3) ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และ 4) คณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ปฏิรูป
องค์กรอิสระให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในด้าน
โครงสร้าง องค์กร การเข้าสู่ต าแหน่งของกรรมการ องค์กรอิสระ มีอิสระในการก าหนดนโยบาย มีทรัพยากร
การบริหารที่เพียงพอและไม่ถูกครอบง า โดยรัฐบาล มีอิสระในการปฏิบัติงานและมีบุคลากรที่มีความสามารถ
เพียงพอ 
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2.6) มาตรการป้องกันการร่วมมือของข้าราชการ กลุ่มทุนธุรกิจมิให้ร่วมมือกับนักการเมืองทุจริต 
การเลือกตั้ง 

ควรมีการแก้ไขปรับใช้กฎหมาย (ปัจจุบันมีกฎหมายอ้ังยี่ ซ่องโจร/หรือประมวลกฎหมายอาญา  
หมวด 6 ว่าด้วยตัวและผู้สนับสนุน มาตรา 83-89) หรือตราเป็นกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือ 
ของนักการเมือง กลุ่มทุนธุรกิจและข้าราชการเป็นการเฉพาะ 

3) เสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ปปท. 
มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิให้มีการตรากฎหมาย ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย 

ออกกฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม เสนอให้ม ี“พ.ร.บ. การส่งเสริมและคุ้มครอง
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ .ศ . ...” โดยเร็วโดยการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาสังคม โดยให้มีสาระส าคัญที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 63 มาตรา 41 (1)(3)  
และ มาตรา 51 ให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงสามารถติดตามเร่งรัดให้รัฐต้องด าเนินการตามหน้าที่และสามารถฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้  การเสนอ
กฎหมายนี้อาจให้ ปปท. เป็นหน่วยงานเสนอกฎหมายนี้ 

4) เสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวน 2 มาตรการ ดังนี้ 
4.1) มาตรการมาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดใน มาตรา 76 ว่า ให้รัฐพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินทุกส่วน
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”นอกจากนี้ในมาตรา 219 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก าหนดให้ศาล
รัฐธรรมนูญกับองค์กรอิสระ เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นบังคับใช้  ในการจัดท าต้องรับฟัง 
ความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเนื้อหาต้องระบุ
ให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง 

 ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ ต้องก าหนดการกระท าที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี 

 4.2) มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินขัดกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล  

 มาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินขัดกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ในมาตรา 160 ควรระบุคุณสมบัติของรัฐมนตรีให้มีความ
เข้มข้นเพ่ิมขึ้น เช่น บุคคลที่เคยกระท าความผิด ศาลตัดสินว่ามีความผิด แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการ
รอการลงโทษ ไม่ว่าถูกลงโทษหรือไม่ ได้รับการล้างมลทินหรือไม่ ในคดีฟอกเงิน ค้ายาเสพติด การทุจริต 
รวมถึงฉ้อโกงประชาชนคนเหล่านั้นควรขาดความเป็นรัฐมนตรี 
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 ข้อเสนอส าหรับมาตรการป้องกันผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมิให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ
แผ่นดินขัดกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ได้แก่ 2.1)ควรมีค านิยามของค าว่า “ต้องมี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์” ให้ชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
หรือศาล รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อการตรวจสอบและเฝ้าระวังของภาคประชาชน  และ 2.2) บัญญัติ 
ในข้อกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองให้บุคคลที่เคยกระท าความผิด  ศาลตัดสิน 
ว่ามีความผิด แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ ไม่ว่าถูกลงโทษหรือไม่ ได้รับการล้างมลทิน
หรือไม่ในคดีฟอกเงิน ค้ายาเสพติด การทุจริต รวมถึงฉ้อโกงประชาชนคนเหล่านั้นควรขาดความเป็นรัฐมนตรี 

 5) เสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา จ านวน 1 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการการเพ่ิมอ านาจประชาชนในการถอดถอนนักการเมือง 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 ให้อ านาจสภาสามารถ การถอดถอน
นักการเมืองที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 82 การถอดถอนนักการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรา 144 และมีการลงมติไม่ไว้วางใจจากสภาผู้แทนฯ ตามมาตรา 151  
เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะได้ แต่ต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้หากได้เสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่ง ให้รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งไป ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ 
แก้ไขรัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ  
ต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งได้ ดังนั้นควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ให้ประชาชนมีสิทธิถอดถอนนักการเมืองได้ 

 6) เสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จ านวน 1 
มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการป้องกันการแทรกแซง และครอบง าองค์กรตรวจสอบทางการเมือง 
   ปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
ทั้งในด้านโครงสร้าง องค์กร การเข้าสู่ต าแหน่งของกรรมการ องค์กรอิสระ มีอิสระในการก าหนดนโยบาย  
มีทรัพยากรการบริหารที่เพียงพอและไม่ถูกครอบง า โดยรัฐบาล มีอิสระในการปฏิบัติงานและมีบุคลากร 
ที่มีความสามารถเพียงพอ 

7) เสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช จ านวน 10 มาตรการ ได้แก่  
7.1) มาตรการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาลเพื่อปฏิรูประบบและองค์กร  

   เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนเพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือนการสร้างระบบ  
ภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม โดยแต่ละภาคส่วนมีจุดเน้นต่างกัน เช่น ภาคการเมืองเน้นความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ นิติรัฐ ความรับผิดรับชอบ ส่วนภาครัฐเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบและก ากับดูแลได้  
รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
รวมถึงภาคประชาชน เน้นหลักเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของของพลเมือง  

7.2) มาตรการปลูกฝังให้ยกเลิกและต่อค่านิยม “ระบบสังคมอุปถัมภ์” ที่เป็นต้นตอของการทุจริต 
ในทุกระดับ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  
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  สร้างคนไทยให้มีจิตส านึกและสร้างพลังร่วม เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต
โดยปรับโครงสร้างวัฒนธรรมและสังคม โดยใช้แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นสอดแทรกกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม(socialization) เช่น ระบบการศึกษาทุกระดับ ระบบสื่อสารมวลชน และระบบการเมือง 
การปกครองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพราะประชาธิปไตยกล่าวถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

7.3) มาตรการการพัฒนาโดยใช้ “คน” เป็นศูนย์กลาง  
  โดยสร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล ให้มีจิตส านึก ที่ถูกต้อง รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรท าไม่ควรท าตระหนัก
ถึงผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจ  เป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคม 
ไม่ยอมรับ สร้างคุณธรรมเพ่ือส่วนรวม (Civic Virtue) ต้องคิดถึงส่วนร่วมก่อน ไม่ใช่คุณธรรมแบบศีลธรรม  
โดยคุณธรรมแบบพลเมืองต้องโยงกับความเป็นพลเมือง ทั้งนี้การหลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์ได้ต้องมีคุณธรรม
แบบพลเมืองซึ่งคนต้องคิดถึงส่วนรวมก่อน 

7.4) มาตรการการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน  
   มาตรการการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน  พัฒนาเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต 
ในทุกรูปแบบ โดยเน้นคุณภาพของเครือข่ายและจ านวนเครือข่าย พัฒนาการมีส่วนร่วมโดยการก าหนดให้ 
ภาคประชาสังคมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ อนุกรรมาธิการ กรรมมาธิการ หรืออ่ืน ๆ ในการเสนอ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการทุกจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

7.5) มาตรการส่ ง เสริ ม เสรี ภ าพของประชาชนในการแสดงความคิด เห็ น  (Voice and 
Accountability)  
   มาตรการส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น  (Voice and Accountability)  
ให้เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการรวมกลุ่ม และการให้เสรีภาพของสื่อมวลชน
ในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ 

7.6) มาตรการการสร้างการรับรู้ภัยและผลกระทบต่อการสมรู้ร่วมคิดของนักการเมือง  กลุ่มทุนธุกิจ 
และข้าราชการ 
   ระบบอุปถัมภ์มีความสัมพันธ์กับการสมรู้ร่วมคิด โดยการสมรู้ร่วมหรือการสมคบคิดเป็นความสัมพันธ์
เชิงลับ โดยเป็นระบบกล่าวหา เป็นเรื่องพิสูจน์ยาก ควรปลูกฝังให้แก่คนไทยน าเนื้อหา รูปแบบเกี่ยวกับ 
สมรู้ร่วมคิดให้อยู่ในแบบเรียน หรือช่องทางการเรียนรู้สื่อดิจิทัลในแพลทฟอร์มต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และ
ปรับตามยุค ตามสมัย และวัยของกลุ่ม เป้ าหมายที่ต้องการจะสื่ อ โดยสาระส าคัญชื้ อให้ เห็นว่ า 
การเล่นพรรคเล่นพวกน าไปสู่ความเสียหายแก่ประเทศอย่างไร อย่างไรก็ตามระบบอุปถัมภ์มีทั้งบวกทั้งลบ มิติ
ของอุปถัมภ์มีทั้งดีทั้งมืด ต้องจ าแนกให้ได้ว่าเป็นอุปถัมภ์ที่เป็นประโยชน์จะเป็นแบบใด เช่น สมรู้ร่วมคิดในการ
เป็นเครือข่ายขจัดต่อต้านการคอร์รปัชั่น  

7.7) มาตรการป้องกันข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม  
   7.7.1) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอหรือตรวจสอบกฎหมายต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นที่จะน าไปสู่การป้องกันการทุจริต  ข้อเสนอส าหรับการสร้างการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชนเพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ได้แก่ 
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   เร่งให้มี “พ.ร.บ. การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. ...” โดยเร็วโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยให้มีสาระส าคัญที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 63 โดยสารส าคัญควรประกอบด้วย “รัฐต้องสนับสนุน” ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
ประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน นอกจากนี ้รัฐธรรมนูญฯ ยังบัญญัติ
หลักการที่เกี่ยวเนื่องไว้ในมาตรา 41 (1)(3) และ มาตรา 51 ให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  
   7.7.2) เสริมสร้างความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรอิสระ (ป.ป.ช.) 
เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง  
   โดยใช้แนวทางของประเทศสิงคโปร์ที่องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสิงคโปร์ คือ ส านัก
สืบสวนการกระท าการทุจริต  (Corrupt Practices Investigation Bureau : CPIB) เป็นหน่วยงานย่อย 
ของแผนกสืบสวนคดีอาชญากรรม  ขององค์กรต ารวจ  ต่อมา ได้มีการปรับโครงสร้างและระบบงาน 
ของหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิม ผู้อ านวยการส านักฯ ที่มีสาย 
การบังคับบัญชาขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ดังนั้นหน่วยงานนี้จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระจากองค์กรต ารวจ
และหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือป้องกันการแทรกแซง การสืบสวนสอบสวนจากภายนอกดังนั้นควรมีการปรับปรุงหรือ
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวโครงสร้างของ ป.ป.ช. ให้มีอิสระในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุด 
ขององค์ได้มาโดยปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง 

7.7.3) การสร้างเจตจ านงสุจริตโดยเปิดเผยทรัพย์สินของนักการเมือง  
   ที่ผ่านมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 
(พ.ร.บ. ป.ป.ช.) กับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ อาจจะไม่ตรงกัน ส าหรับกฎหมาย ป.ป.ช. การบอกให้
ยื่นเป็นหลักฐานคือ ให้ยื่นเป็นหลักฐาน เพราะเม่ือยื่นเป็นหลักฐานจึงมีหน้าที่เก็บ ยกเว้นการใช้อ้างจึงจะเข้าไป
ตรวจได้ ที่ผ่านมามีการยื่นเป็นหลักฐานจ านวนมากโดยเจ้าหน้าที่เก็บไว้ แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ถ้าเปิดเผย 
ป .ป .ช . อาจถูกด าเนินคดีได้ที่  ต่างจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  สาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย มีค าวินิจฉัยให้ ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของนักการเมืองได ้
   ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ 
   7.7.3.1) แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2561 (พ.ร.บ. ป.ป.ช.) กับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ตรงกัน โดยสามารถตรวจและ
เปิดเผยหลักฐานที่นักการเมืองยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
โดยไม่ก าหนดวันหมดอายุ หรืออย่างน้อยต้องเปิดเผยต่อสาธารณะไปช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ เพียงพอ 
ต่อการตรวจสอบแม้หมดวาระการด ารงต าแหน่งไปแล้วก็ตาม 
   7.7.3.2) แก้ไขกฎหมายการเปิดเผยทรัพย์สินของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2561 จากเดิมที่ก าหนดให้มีการเผยแพร่สองช่องทาง  
คือ 1) ปิดประกาศเฉพาะสาเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ณ ส านักงาน ป.ป.ช. หรือส านักงาน ป.ป.ช.  
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ภาค หรือส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด หรือสถานที่ อ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร  
โดยมีระยะเวลาประกาศเปิดเผย 30 วัน ส่วนส าเนาเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ประกาศ  
และ2. ส านักงาน ป.ป.ช. จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนของส านักงาน ป.ป.ช. เฉพาะส าเนา
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยมีระยะเวลาเผยแพร่เป็นเวลา 180 วัน เปลี่ยนเป็น “โดยมีระยะเวลาเผยแพร่ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังพ้นต าแหน่ง” ทั้งสองช่องทาง 
   7.7.3.3) แก้ไขให้มีบทลงโทษพรรคการเมืองกรณีบุคคลตามบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2561 มีการฝ่าฝืนไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือ
หนี้สิน หรือยื่นบัญชีอันเป็นเท็จ (ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และต้องพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และศาล
จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่ เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้  ตามมาตรา 167 และมาตรา 81  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561) นอกจาก
จะมีการลงโทษนักการเมืองตามกฎหมายที่บัญญัติแล้วควรมีการบัญญัติบทลงโทษพรรคการเมืองรัฐมนตรีนั้น
สังกัดอยู่ด้วย  

7.8) มาตรการป้องกันการแทรกแซงการตรวจสอบและครอบง าฝ่ายนิติบัญญัติ 
หลักทั่วไปการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน

เสียงข้างมาก ย่อมมีความชอบธรรมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน 
ซึ่งหากรัฐบาล มีคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลย่อมสามารถครอบง าการตรวจสอบ
และถ่วงดุล อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ท าให้รัฐบาลสามารถใช้อ านาจรัฐได้อย่างเข้มแข็ง ในขณะที่ระบบการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจในระบบรัฐสภาอ่อนแอ ซึ่งเป็นช่องทางให้รัฐบาลบิดผันการใช้อ านาจรัฐ 
(Abuse of Power) บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ยึดหลักนิติธรรม และน าไปสู่การทุจริตเชิงนโยบายได้  

ข้อเสนอส าหรับมาตรการ ได้แก่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
ด้วยการสนับสนุนให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรตรวจสอบทางการเมืองภาคประชาชน ร่วมมือกัน 
อย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันและควบคุมมิให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจรัฐตัดสินนโยบาย โดย ป.ป.ช. ควรมีแผนในการ
พัฒนากลไกเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยมาตรา 32 (2) “จัดให้มี
มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทัง้ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างเข้มงวด” โดยมาตรา 33 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ 
มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
มาตรการและกลไกที่จ าเป็น ต่อการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต 

7.9) มาตรการป้องกันการแทรกแซง และครอบง าองค์กรตรวจสอบทางการเมือง 
ปัจจุบันมีองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ จ านวน 4 

หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 3) ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
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และ 4) คณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่การด าเนินงานของหน่วยงานข้างต้น 
ยังประสบปัญหาในการจัดการกับปัญหาการทุจริตในเชิงผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพ  
   ข้อเสนอส าหรับมาตรการ  ได้แก่ ปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
ในการจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในด้านโครงสร้าง องค์กร การเข้าสู่ต าแหน่งของกรรมการ 
องค์กรอิสระ มีอิสระในการก าหนดนโยบาย มีทรัพยากรการบริหารที่เพียงพอและไม่ถูกครอบง า โดยรัฐบาล 
มีอิสระในการปฏิบัติงานและมีบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอ 

7.10) มาตรการป้องกันการร่วมมือของข้าราชการ กลุ่มทุนธุรกิจมิให้ร่วมมือกับนักการเมืองทุจริต 
การเลือกตัง้  

กฎหมาย ป.ป.ช. มีการแก้ไขปัญหาการสมคบคิด แต่ใช้ค าว่า ผู้สนับสนุน แต่ยังไม่ปรากฏในกฎหมาย
เลือกตั้ง ควรน ากฎหมายของ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดในการทุจริตต้องถูกลงโทษ
ด้วย ขณะเดียวกันควรมีการจัดกัดขอบเขตอ านาจทางการบริหารบุคคลจากฝ่ายการเมืองมิให้เข้ามาแทรกแซง
ของฝ่ายข้าราชการประจ าเกินความจ าเป็น  
   7.10.1) ปรับกฎหมายหมาย ป.ป.ช. ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการสมคบคิดที่กล่าวถึงในฐานะ 
ผู้สนับสนุน แต่เป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษกรณีร่วมกระท าผิด ซึ่งเป็นขั้นตอนการเข้าสู่ต าแหน่งรัฐมนตรี  
หรือนายกรัฐมนตรีของนักการเมือง จึงควรมาปรับใช้กับกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการสกัดกันและลงโทษ 
การสมคบคิดของนักการเมือง กลุ่มทุนธุรกิจและนักการเมือง 

7.10.2) เร่งผลักดันให้ออกกฎหมายงานบริหารงานบุคคลที่จ ากัดขอบเขตฝ่ายการเมืองเข้าไป 
มีส่วนในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายราชการประจ า 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจากกรณีตัวอย่างทั้ง 3 รายการจากรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
และจากการกระท าจะเห็นได้ว่ายังคงเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นในเชิงนโยบายเหมือนเดิม เพียงแต่กระบวนการ
ขั้นตอนในการกระท าความผิดจะมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมทั้งที่มีหน่วยงานที่ตรวจสอบและมีกฎหมาย  
ที่ทันสมัยในการติดตามตรวจสอบการกระท าความผิด ซึ่งหากเราดูกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศท้ัง 3 ประเทศ
จะเห็นได้ว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่สามารถน าวิธีการภาคประชาชนมาปรับใช้ได้กับสังคมไทยได้ทันที 
โดยอาจจะก าหนดกระบวนการ ขั้นตอน กลไกต่าง ๆ ตั้งแต่ในโรงเรียนในบทเรียนวิชาที่ก าหนดสิทธิ หน้าที่ 
ในการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ในเชิงทักษะ โดยถ่ายทอดออกมาเป็นกิจกรรมในวิชาเรียนมากกว่าที่จะเน้น
วิชาการ ขั้นตอนต่อมาจะต้องมีการส่งต่อทักษะความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เพ่ือให้เกิด
เป็นทักษะที่จะต้องทราบต้องรู้ ต้องเข้าใจ เช่น การปลูกฝั่งในเรื่องการรักษาสิทธิของตนเองในการที่จะไม่ให้  
มาเอาเปรียบตนเอง สังคม ประเทศชาติ เป็นต้น ประการต่อมารัฐต้องมีการส่งเสริมให้โอกาสภาคประชาชน 
ในการรวมตัวในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีคุณภาพและให้เกิดเครือข่ายจ านวนมากและสนับสนุน
งบประมาณโดยอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่าย อีกทั้ง  
การสร้างเครือข่ายต่าง ๆ จะต้องมีกฎหมายเปิดช่องทางในการขับเคลื่อนด้วย ซึ่งให้เป็นตามข้อเสนอแนะ 
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นสังคมจะถูกการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการภาคประชาชน 
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เช่นนี้จะท าให้ประเทศไทยมีหน่วยงานเอกชนที่จะสามารถป้องกันการคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับต่างประเทศ 
 
7.3 เสนอแนะมาตรการด้านกฎหมายเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายต่อส านักงาน  
 ป.ป.ช.  
 ในส่วนนี้จะเป็นสรุปข้อเสนอแนะมาตรการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมา  
เพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายต่อส านักงาน ป.ป.ช. ในมาตรการด้านกฎหมาย เพ่ือเสนอ
ต่อในการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบ รวมทั้งการตรากฎหมายใหม่ โดยกฎหมายหลายฉบับ  
เป็นการแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานอื่น ดังนี้ 
 7.3.1 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมายต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
และหน่วยงานอื่นเพ่ือการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย 

ตารางท่ี 7- 1 ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน ป.ป.ช. ด้านกฎหมายเพื่อการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบาย 

เสนอแนะต่อ
หน่วยงาน/องค์กร 

กฎหมาย แนวทางการปรับปรุง แก้ไข 

ป.ป.ช. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ   
ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน  
พ.ศ. 2554 

แนวทางของกฎหมายควรเป็นหน่วยงานเดียว
ที่ท างานครบ  กระบวนการ  เ พ่ือป้องกัน 
การรั่วไหลของข้อมูลและมีการประสานงาน
และการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกัน 

กกต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560  

เ พ่ิมเติมการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค
มาตรา 57 
มาตรา 57 การก าหนดนโยบายของพรรค
การ เมื อ งที่ ใ ช้ ใ น กา รปร ะกาศ โ ฆ ษ ณา 
ให้ค านึงถึงความเห็นของ สมาชิกพรรค สาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด นโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงิน 
การประกาศโฆษณานโยบายนั้น อย่างน้อย
ต้องมีรายการ 
(1) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ 
ในการด าเนินการ  
(2) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการด าเนิน
นโยบาย 
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เสนอแนะต่อ
หน่วยงาน/องค์กร 

กฎหมาย แนวทางการปรับปรุง แก้ไข 

  (3) ผลกระทบและความเสี่ยงในการด าเนิน
นโยบาย 
เพิ่มเติม 
(4) เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างช่องทางต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวางเพียงพอ 
ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้จัดท ารายการตาม
วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสั่งให้ด าเนินการ
ให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ควรก าหนดระยะเวลาให้แน่ชัด เช่น 
ก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. 2561 
 

มาตรา 160 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 74 หรือหา
เสียงเลือกตั้งไม่ว่าด้วยประการใดเ พ่ือให้
ประชาชน  หลงเชื่อหรือเข้าใจผิดว่า เป็น
นโยบายของพรรคการเมืองตามมาตรา 74 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่  หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 
ควรเพิ่มโทษข้ันต่ า เป็น 
 “…ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ห้าปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

 ประกาศ กกต. ให้ มี คณะอนุ กร รมการที่ ป ร ะกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
ความ เสี่ ย งการทุ จ ริ ต เชิ งน โยบายจ าก
เอกสารรายงานของพรรคการเมือง และ
เอกสารอ่ืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสรุป
เป็นความเห็นเสนอต่อ กกต. และ กกต. ส่งไป
ยัง ป.ป.ช. เพ่ือให้ ป.ป.ช. วิเคราะห์และ
น าเสนอต่อสาธารณะต่อไป หากเห็นว่ามี 
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เสนอแนะต่อ
หน่วยงาน/องค์กร 

กฎหมาย แนวทางการปรับปรุง แก้ไข 

  
ความสุ่ ม เสี่ ย งต่ อการทุ จริ ต ให้  ป .ป .ช . 
ด าเนินการตามกฎหมายที่มีอ านาจอยู่ 

รัฐสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 

บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 มาตรา 162 ควรก าหนดให้มีการ
ชี้แจงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบให้
สมาชิกรัฐสภามีการอภิปรายความคุ้มค่า 
ค ว าม เป็ น ไป ได้  ค ว าม เหมาะสมแ ล ะ 
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย 
ให้มีมติรับรองนโยบายในแต่ละด้าน ไม่ใช่ 
ลงมติแบบภาพรวม หากนโยบายไม่ผ่านไม่ถือ 

  ว่ านโยบายนั้ นตกไป แต่สามารถแก้ ไข
ปรับปรุงและชี้แจงต่อสภาใหม่อีกครั้งจนกว่า
จะได้รับการรับรอง หากนโยบายใดไม่ได้รับ
การรับรองจะไม่สามารถน าไปด าเนินการได้ 
แก้ไขมาตรา 82 การถอดถอนนักการเมือง  
ให้อ านาจประชาชนสามารถโดยก าหนดให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า
ห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าแหน่งได ้
มาตรา 151 ให้เพ่ิมจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่น
คนมีสิทธิ เข้าชื่ อร้องขอต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เ พ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือ
ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลหรือ
ทั้งคณะ 

 พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ... 

 - ปรับเป็น พรบ. งบประมาณ พ.ศ. ... เป็น
งบประมาณแบบ Comprehensive Budget 
โดยรัฐสภาสามารถอนุมัติงบประมาณทั้ง
รายรับและรายจ่ายครอบคลุมเงินงบประมาณ 
คงคลังและนอกบัญชีเงินคงคลัง 
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เสนอแนะต่อ
หน่วยงาน/องค์กร 

กฎหมาย แนวทางการปรับปรุง แก้ไข 

  - บังคับให้มีการแถลงผลงานรัฐบาลประจ าปี
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภา 
ทุกปีเพื่อรายงานให้ประชาชนได้รับทราบ 

 1) ประกาศ เรื่ อ งการแบ่ ง ส่ ว น
ราชการ ภายในส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้ แทนราษฎร  (ฉบับที่  6)  
พ.ศ. 2556 
 

ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
โดยยกสถานะกลุ่มงานงบประมาณ ที่อยู่
ภายใต้ส านักนโยบายและแผน ให้มีฐานะเป็น 
“ส านัก” ซึ่งจะท าให้มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน  

 2) ประกาศก าหนดหน้าที่ความ
รั บผิ ดชอบ ในสั ง กั ดส านั ก งาน
เลขาธิการผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2563 

และมี ก า ลั ง เ พี ย งพอต่ อการวิ เ ค ร า ะห์
งบประมาณก่อนเสนอสภาฯพิจารณา และ
แก้ไขปรับปรุงการก าหนดหน้าที่ ใหม่ ใน
ประกาศก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใน
สังกัดส านักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชน พ.ศ. 2548 

ยกระดับเป็น “พระราชบัญญัติการรับฟัง
ความคิด เห็นของประชาชน พ.ศ .  . . .” 
เนื่องจาก ระเบียบดังกล่าวมีการก าหนดว่า 
หากเป็นโครงการเร่งด่วนเพ่ือรักษาความ
มั่นคงของรัฐนั้น ไม่ต้องท าการประชาพิจารณ์
ซึ่งเป็นช่องทางให้กลุ่มผลประโยชน์มักอ้าง
ข้อยกเว้นของระเบียบนี้ เ สมอ  อีกทั้ งมี
โครงการหลายโครงการมิ ได้ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ การท า
ประชาพิจารณ์จึงเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุน
การจัดท าโครงการของรัฐเท่านั้น  
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7.3.2 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมายต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
และหน่วยงานอื่น เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ตารางที่ 7- 2 ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.และหน่วยงานอ่ืน 
    เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

เสนอแนะต่อ
หน่วยงาน/องค์กร 

กฎหมาย แนวทางการปรับปรุง แก้ไข 

 ป.ป.ช. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 

แนวทางสามารถตรวจและเปิดเผยหลักฐาน 
ที่นักการเมืองยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน โดยการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
โดยไม่ก าหนดวันหมดอายุ หรืออย่างน้อย 
ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะไปช่วงระยะเวลา
หนึ่งที่เพียงพอต่อการตรวจสอบแม้หมดวาระ
การด ารงต าแหน่งไปแล้วก็ตาม 
แก้ไขมาตรา 105 วรรคสี่  

  แก้ไขให้สามารถตรวจสอบและเปิดเผยได้  
เนื่องจากที่ผ่าน มาคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
วินิจฉัยว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายให้อ านาจ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินของผู้ที่ยื่นไว้เป็นหลักฐาน 
แก้ไข มาตรา 36 และมาตรา 180 ให้ 
สอดคล้องกับมาตรา 105  
แก้ไขมาตรา 167  
นอกจากจะมีการลงโทษนักการเมืองตาม
กฎหมายที่บัญญัติแล้ วควรมีการบัญญัติ
บทลงโทษพรรคการเมืองรัฐมนตรีนั้นสังกัดอยู่
ด้วย 

 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ
เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
พ.ศ. 2561 

แก้ไขข้อ 6 วรรคหนึ่ง จากก าหนดเปิดเผย 
180 วัน แนวทางคือ สามารถตรวจและ
เปิดเผยหลักฐานที่นักการเมืองยื่นแสดงบัญชี
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยการเปิดเผย
ต่อสาธารณะโดยไม่ก าหนดวันหมดอายุ หรือ
อย่างน้อยต้องเปิดเผยต่อสาธารณะไปช่วง 
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เสนอแนะต่อ
หน่วยงาน/องค์กร 

กฎหมาย แนวทางการปรับปรุง แก้ไข 

  

ระยะเวลาหนึ่งที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ 
แม้หมดวาระการด ารงต าแหน่งไปแล้วก็ตาม 
กรอบเวลาควรเป็นเปิดเผยต่อสาธารณะ “...
โดยมีระยะเวลาเผยแพร่ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลัง
พ้นต าแหน่งแล้วรายงานการด าเนินการให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ” 

 กฎหมายงานบริหารงานบุคคลที่
จ ากัดขอบเขตฝ่ายการเมืองเข้าไปมี
ส่วนในการบริหารงานบุคคลของ
ฝ่ายราชการประจ า 

เร่งผลักดันให้ออกกฎหมายงานบริหารงาน
บุคคลที่จ ากัดขอบเขตฝ่ายการเมืองเข้าไป 
มีส่ วนในการบริหารงานบุคคลของฝ่ าย
ราชการประจ า 

รัฐสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560  

มาตรา 97 (คุณสมบัติ ผู้ มี สิ ทธิ สมั ครรั บ
เลือกตั้ ง เป็นสมาชิกสภา ผู้ แทนราษฎร ) 
มาตรา 98 (บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร 

  รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น
ราษฎร )  ก าหนดคุณสมบัติ และข้ อห้ าม 
ของผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
เป็น ส.ส. นั้น รวมทั้งกฎหมายเลือกตั้งการ
ก าหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรี ตามมาตรา 
160 ให้สอดคล้องกัน 

  มาตรา 160 (4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ที่ประจักษ์ให้ขยายความของ มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
(7) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดี
นั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ 
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหุ โทษ หรือความผิดฐานหมิ่น
ประมาท 
เพิ่มข้อความ 
“…ไม่ว่าจะได้รับการล้างมลทินหรือไม่ในคดี
ฟอกเงิน ค้ายาเสพติด การทุจริต รวมถึง
ฉ้อโกงประชาชน” 
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เสนอแนะต่อ
หน่วยงาน/องค์กร 

กฎหมาย แนวทางการปรับปรุง แก้ไข 

 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  

ค ว ร แ ก้ ไ ข ม า ต ร า  4 แ ล ะ  ม า ต ร า  24  
ให้สอดคล้องกับ มาตรา 234(3) ของ รธน.
2560 และมาตรา 28(3) และมาตรา 102(1) 
แห่ง พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.  2561 ก าหนดให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่
ส มรส  และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ  
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

คณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

- ใช้แนวคิดรัฐบาลเปิด (Open Government) 
ผ่านกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือตรา
เป็นกฎหมายใหม่โดยข้อมูลที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณะควรมีลักษณะรัฐ เปิด เผยโดย
สาระส าคัญของกฎหมายควรประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ตามแนวทางของ WJP Open 
government Index 
- บัญญัติในกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็น
รู ปธรรม  โดย เฉพาะองค์ประกอบและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการที่มาจากตัวแทน
ภาคประชาชน 
- เพ่ิมเติมให้มีบทบัญญัติในเรื่องหลักธรรมา 
ภิบาลโดยรวบรวมแนวคิดและหลักการที่
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเข้าไว้ด้วยกันและ
ก าหนดเป็นเรื่องเฉพาะของหลักธรรมาภิบาล
ไว้ในบทบัญญัติมาตราเดียวกัน 
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เสนอแนะต่อ
หน่วยงาน/องค์กร 

กฎหมาย แนวทางการปรับปรุง แก้ไข 

กกต. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

มาตรา 62 พรรคการเมืองอาจมีรายได้ 
ดังต่อไปนี้ 
ควรเพิ่ม  
(8) เงินกู้ยืม จากสถาบันการเงินตามกฎหมาย 
มาตรา 121 พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 57 วรรค
สอง หรือมาตรา 77 วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดให้ถอด
ถอนจากการเลือกตั้งการรับเลือกตั้ง  

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 

มาตรา 41 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็น
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เพ่ิม (จ) แสดงหลักฐานการจ่าย
ภาษีย้อนหลังไม่น้อยกว่าห้าปี กรณีที่ไม่ถึงห้า
ปีให้แสดงหลักฐานหรือนับตั้งแต่มีรายได้หรือ
ตามกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้
ประกอบหลักฐานการสมัครรับ เลือกตั้ ง 
มาตรา 42 (3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
ตาม (3) ควรพิจารณาจากข้อเท็จจริง มากกว่า
การจดในบุริมสิทธิควรเป็น (3) เป็นเจ้าของ
หรือผู้ ถือหุ้ น ในกิจการหนั งสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใด ๆ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง 
มากกว่าการจดในบุริมสิทธิ 
มาตรา 56 พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบ
บัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชี มีจ านวนไม่
เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
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เสนอแนะต่อ
หน่วยงาน/องค์กร 

กฎหมาย แนวทางการปรับปรุง แก้ไข 

   (3) ใ ห้ จั ด ท า บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ ต า ม แ บ บ ที่
คณะกรรมการก าหนด โดยจัดเรียงล าดับ
รายชื่อผู้สมัคร ตามล าดับหมายเลข  
จาก (3) ควรก าหนดไห้สมาชิกได้มีส่วนร่วม 
ในการจัดล าดับ แม้วรรคท้ายจะก าหนด 
ให้สมาชิกมีส่วนร่วม แต่ไม่เพียงพอและกว้าง
เกินไป 
(4) ให้จัดท าบัญชีรายชื่อตามแบบที่สมาชิก
พรรคและคณะกรรมการก าหนด โดยจัด
เรียงล าดับรายชื่อผู้สมัคร ตามล าดับหมายเลข 
เพ่ือความเป็นธรรมและโปร่งใสการลงโทษ 

  มาตรา 160 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 74 “…และให้
ศาลไต่สวนและสั่ งเ พิกถอนสิทธิ เลือกตั้ ง 
ของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี” 

 ประมวลกฎหมายอาญา  หมวด 6 ว่าด้วยตัวและผู้สนับสนุน มาตรา 
83-89 ให้เอาผิดการสมคบคิดการร่วมมือของ
นักการเมือง กลุ่มทุนธุรกิจและข้าราชการต่อ
การทุจริตการเลือกตัง้ 

ปปท. ตรากฎหมาย พ.ร.บ. การส่งเสริม
และคุ้มครองประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ พ.ศ. ... 

เสนอให้ตรากฎหมาย พ.ร.บ. การส่งเสริมและ
คุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบ  พ .ศ . ...” โ ดย ให้ มี
สาระส าคัญที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ใน
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 63 มาตรา 41 (1)(3) 
และ มาตรา 51 ให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิ
ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในการครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ 
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เสนอแนะต่อ
หน่วยงาน/องค์กร 

กฎหมาย แนวทางการปรับปรุง แก้ไข 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอิสระ 
ที่เก่ียวข้อง 

มาตรฐานจริยธรรมของนักการเมือง
ตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการเมือง พ.ศ. 2564 

เพ่ิม 
ข้อ 11 ไม่ เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก  
แม้คดีนั้ นจะยั ง ไม่ถึ งที่ สุ ด  หรือมีการรอ 
การลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท า
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิ่นประมาท ไม่ว่าจะได้รับการล้าง
มลทินหรือไม่ในคดีฟอกเงิน ค้ายาเสพติด  
การทุจริต รวมถึงฉ้อโกงประชาชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ก่อนและขณะด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ก  
รายละเอียดโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ื นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 400,000 ล้านบาทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ ThaiME)  

 

ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

1 มาตรการเพื่อกระตุ้น 
การบริโภคและการลงทุน

ภายในประเทศ 

โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

กระทรวง 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 

ราชการ
ส่วนกลาง 

20,000,000,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว 

แผนงาน 
3.3 

2 มาตรการเพื่อกระตุ้น 
การบริโภคและการลงทุน

ภายในประเทศ 

โครงการ "ก าลังใจ" การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

กระทรวง 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 

ราชการ
ส่วนกลาง 

2,400,000,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว 

/อสม. 

แผนงาน 
3.3 

3 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

9,805,707,480 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

4 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกตส์ู ่
"โคก หนอง นา โมเดล" 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ
ส่วนกลาง 

4,787,916,400 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

5 มาตรการเพิ่มประสิทธิ- 
ภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาธุรกจิบริการดิน 
และปุ๋ยเพื่อชุมชน  

(One Stop Service) 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

169,885,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 

6 มาตรการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่งเสรมิ 
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพื้นท่ีท่องเที่ยวปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว  

(Safety Zone) 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวง 
การท่องเที่ยวและ

กีฬา 

ราชการ
ส่วนกลาง 

15,000,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ผู้ประกอบ- 
การด้านการ
ท่องเที่ยว 

แผนงาน 
3.1 

7 มาตรการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่งเสรมิ
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ราชการ
ส่วนกลาง 

741,588,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.1 

8 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผูสู้งอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ
ส่วนกลาง 

1,080,586,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.3 

9 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาต าบลแบบบรูณา
การ (Tambon Smart Team) 

กรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ
ส่วนกลาง 

2,701,876,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.3 

10 มาตรการรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร 

โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ
สร้างรายได้ชุมชน 

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ราชการ
ส่วนกลาง 

246,699,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.3 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

11 มาตรการฟื้นฟู
อุตสาหกรรมและ 

ภาคธุรกิจ 

โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิต 
หัวเช้ือจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม

อาหาร 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
แห่งประเทศไทย 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

สถาบันอุดม 
ศึกษา/หน่วย
วิจัย/วิทยาลัย

ชุมชน 

154,132,700 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ- 
การใน

อุตสาหกรรม 

แผนงาน 
3.1 

12 มาตรการฟื้นฟู
อุตสาหกรรมและ 

ภาคธุรกิจ 

โครงการยกระดับเศรษฐกจิในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง

ตะวันตกด้วย BCG โมเดล 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
แห่งประเทศไทย 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

สถาบันอุดม 
ศึกษา/หน่วย
วิจัย/วิทยาลัย

ชุมชน 

115,359,800 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 

13 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน 
สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุมชน 

กรมป่าไม ้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ราชการ
ส่วนกลาง 

863,363,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.3 

14 มาตรการเพิม่ประสิทธิ 
ภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการปรับโครงสร้างการผลิต 
การรวบรวม และการแปรรูป 

ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลติ
ทางการเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
สหกรณ ์

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

1,803,346,920 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 

15 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

Gastronomy Tourism : LANNA 
Gastronomy 

“คิดถึงเชียงใหม่” 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

สถาบันอุดม 
ศึกษา/หน่วย
วิจัย/วิทยาลัย

ชุมชน 

48,600,000 ด าเนินการ
รายพืน้ท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 

16 มาตรการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาการผลิตและใช้
โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่ง
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลติ

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

สถาบันอุดม 
ศึกษา/หน่วย

15,268,160 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.1 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

อาหารสตัว์  
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

วิจัย/วิทยาลัย
ชุมชน 

17 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

13,904,500,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 

18 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการพัฒนาเพิม่ศักยภาพ 
มัลเบอรี่วัลเล่ย ์

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

3,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

19 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่
ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม ่

โดยภาครัฐและเอกชน 

กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ราชการ
ส่วนกลาง 

19,462,001,700 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.3 

20 มาตรการฟื้นฟู
อุตสาหกรรมและ 

ภาคธุรกิจ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ยกระดับการให้บริการท่องเที่ยว 
บนชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) 

สถาบันวิทยาลยั
ชุมชน 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

สถาบันอุดม 
ศึกษา/หน่วย
วิจัย/วิทยาลัย

ชุมชน 

1,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

21 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรและสินคา้
ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์  
ด้วยแนวทาง New normal 

สถาบันวิทยาลยั
ชุมชน 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

สถาบันอุดม 
ศึกษา/หน่วย
วิจัย/วิทยาลัย

ชุมชน 

1,103,105 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

22 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีกแบบยั่งยนื
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

จังหวัดสิงห์บุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

7,666,600 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

23 มาตรการรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร 

โครงการวิถีชุมชนแมล่า 
เพื่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล าแมล่า 

จังหวัดสิงห์บุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,044,200 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

24 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

ธนาคารสตัว์น้ าประจ าหนอง
สาหร่าย 

จังหวัดสิงห์บุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,028,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

25 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

ส่งเสริมการเลีย้งปลาดุกอุย 
ร่วมกับปลานลิแบบครบวงจร 

จังหวัดสิงห์บุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

523,200 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

26 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการจดัการอาหารสัตว ์
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเลีย้ง 

โคเนื้อ 

จังหวัดยโสธร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

584,200 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 

27 มาตรการเพื่อกระตุ้นการ
บริโภคและการลงทุน

ภายในประเทศ 

โครงการคนละครึ่ง ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวง 
การคลัง 

ราชการ
ส่วนกลาง 

30,000,000,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.3 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

28 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการแปลงใหญ่กระบือชลบุรี
ครบวงจร 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี
ราชมงคล
ตะวันออก 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

สถาบันอุดม 
ศึกษา/หน่วย
วิจัย/วิทยาลัย

ชุมชน 

5,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

29 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการสร้างอาชีพประมงแนวใหม่
ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า
และการแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหาร

ทะเล 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี
ราชมงคล 
ศรีวิชัย 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

สถาบันอุดม 
ศึกษา/หน่วย
วิจัย/วิทยาลัย

ชุมชน 

12,888,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

30 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์และการ
เสรมิศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ผู้ท า
นาเกลือทะเล(เกษตรกรนาเกลือ) 

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้
ประกอบใหม่ด้วยผลิตภณัฑ์ “เกลอื
ทะเลเพื่อการบริโภค”แบบ NEW 

NORMAL เพื่อแก้ไขปญัหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของ โรคตดิเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 พ.ศ. 2563 

สถาบันวิทยาลยั
ชุมชน 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

สถาบันอุดม 
ศึกษา/หน่วย
วิจัย/วิทยาลัย

ชุมชน 

2,623,600 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

31 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ชุมชนสร้างมูลคา่เพิ่มผลติภณัฑ์ผา้

ทอจังหวัดล าพูน 

จังหวัดล าพูน กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

433,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ- 
การในชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน 

แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

32 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรยี ์

แบบครบวงจรจังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าปาง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

15,082,600 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

33 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

พัฒนาตลาดสินค้าออนไลน ์
ของเครือข่ายชมรมคนพิการ 

จังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าปาง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

422,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

คนพิการ แผนงาน 
3.2 

34 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการเสรมิสร้างความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูง 

จังหวัดล าปาง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

600,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

35 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการยกระดับเศรษฐกจิและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

ราชการ
ส่วนกลาง 

10,629,600,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

36 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตวเ์พื่อ
ลดรายจ่าย สร้างรายได ้

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

921,910 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

37 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

Mae Hong Son Arts and Crafts จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

4,760,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ- 
การในชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน 

แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

38 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังโควิด Pai 
Post Covid Retreat 

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

5,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ- 
การด้านการ
ท่องเที่ยว 

แผนงาน 
3.2 

39 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบอาหาร
ไทย (Thai Chef) เพื่อรองรับ 

การบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  
ตามวิถีใหม่ New Normal 

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

291,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

40 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตร

ปลอดภัยแบบครบวงจร 

จังหวัดกาญจนบรุ ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

11,799,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

41 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชน

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนจาก
ผลกระทบของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

5,930,800 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

42 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
การผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่ม

ผลิตภณัฑ์ไกด่ าแบบครบวงจร
จังหวัดพิษณุโลก 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

734,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

43 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่
พื้นเมืองสู่นวัติวิถีที่ยั่งยืนต้นแบบ 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

1,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

44 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการเลี้ยงไกไ่ข่เพื่อเพิ่มรายได้
เสรมิในครัวเรือน 

กรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

668,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

45 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการส่งเสริมการเลีย้ง 
ไก่ไข่ – เป็ดไข ่เสริมเศรษฐกิจ

ครัวเรือน 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

11,078,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

46 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการส่งเสริมการเลีย้งไก่ไข ่
แบบปล่อยอิสระ 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

545,900 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

47 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการ “ไขเ่ลี้ยงคน คนเลี้ยงไก่ 
ห่างไกลโควิด” 

กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

1,112,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

48 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการขยายผลการด าเนินงาน
เกษตรกรรมยั่งยืน 

จังหวัดล าพูน กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

8,858,800 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

49 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ "New 

Normal" 

จังหวัดล าพูน กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบการใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

50 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์เพื่อลด
รายจ่าย  

สร้างรายได ้

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

6,169,100 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

51 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

พัฒนาผ้าทอละว้า บ้านตุน 
หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยห้อม  

อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

531,785 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ- 
การในชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

52 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการ
ประกอบอาชีพและการมีงานท า 

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวงแรงงาน ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,082,500 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

53 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการส่งเสริมการผลิตผัก
ปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะ 
เพื่อพัฒนาสู่อินทรีย์รองรับ 

เมืองสุขภาวะ 

จังหวัดแพร ่ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

13,951,500 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 

54 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการยกระดับเศรษฐกจิน่านสู่
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ : พัฒนา

ชุมชนท่องเที่ยว 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ
ส่วนกลาง 

620,000 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

เชงิคุณภาพเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

55 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

ส่งเสริมการท าเกษตรแบบ
ผสมผสานของจังหวัดตาก 

จังหวัดตาก กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

21,551,600 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

56 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
การผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดตาก 

จังหวัดตาก กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

22,765,400 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

57 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรชุมชน  

เพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพร 
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

3,537,800 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

58 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการจ้างแรงงาน เพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่ผูไ้ด้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

จังหวัดอุตรดติถ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

894,240 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

59 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

ส่งเสริมกลุม่เกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ 
การพัฒนาการตลาดเกษตร 

จังหวัด
นครสวรรค ์

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

593,200 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

60 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โคเนื้อทุเรียนวากิวปากน้ าโพ จังหวัด
นครสวรรค ์

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

61 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพียง 

จังหวัด
นครสวรรค ์

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

11,500,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

62 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การเกษตรตามแนว “เกษตร

อินทรีย์ วิถีอุทัย” 

จังหวัดอุทัยธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

5,454,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

63 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการตลาดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และการพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์

จังหวัดอุทัยธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

213,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

64 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการพัฒนายกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของเกษตรกรปราดเปรือ่ง 
(Young Smart Farmer & Smart 

Farmer) 

จังหวัดพิจิตร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

3,150,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 



506 

5
0
6
 

ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

65 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลกู
หม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

7,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

66 มาตรการฟื้นฟู
อุตสาหกรรมและภาค

ธุรกิจ 

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับสภา
เด็กและเยาวชน 

จังหวัดอุดรธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,184,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เยาวชน แผนงาน 
3.2 

67 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 
150 ช่ัวโมง 

จังหวัดอุดรธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,485,200 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

68 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ
และการตลาดแพะเนื้อ 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,904,100 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

69 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาเสรมิทางเลือก
อาชีพด้านประมงการเลีย้งปลานิล

ในบ่อดิน 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

900,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

70 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ
โคเนื้อเพื่อจ าหน่าย 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการส่วน
ภูมิภาค 

978,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

71 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมเพื่อประสิทธิภาพ
การเลีย้งไก่ไข่ใหเ้กษตรกร 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,957,400 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

72 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ
และการตลาดกระบือให้เกษตรกร 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,060,500 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

73 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

สร้างอาหารปลอดภัย เสริมอาชีพ 
ลดรายจ่ายกับเกษตรกรจังหวัดเลย 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,621,500 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

74 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัด
เลย (Cotton Valley Creation) 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

16,500,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

75 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

การฝึกอบรมการท ากระเป๋าไมไ้ผ่
กลุ่มพัฒนาอาชีพฝีมือ บ้านหินสอ 
หมู่ที่ 6 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

141,700 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

76 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

การฝึกอบรมการท าน้ าเต้าเงิน
น้ าเต้าทองบ้านไฮตาก หมู่ที่ 2 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

143,800 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

ต าบลลาดค่าง  
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

77 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

กิจกรรม สร้างตลาดออนไลน์ด้วย
การจัดท าเว็บไซต์ และประมวลผล
บน Platform Line OA ในความ
ปกติใหม่ (New Normal) และเพือ่

ช่วยส่งเสรมิการขายให้กับ
ผู้ประกอบการในสถานการณ์ 

COVID-19 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

500,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

78 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการเชพชุมชน เพื่อการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ส่งเสริม

นโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
(Gastronomy Tourism)  

แบบยั่งยืน 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

79 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
แรงงาน 

จังหวัดเลย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

4,485,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

80 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ 

จังหวัดหนองคาย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

42,902,295 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

81 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ จังหวัดหนองคาย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

16,589,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

82 มาตรการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่งเสรมิ
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 

สาธารณสุข และสังคม 

จังหวัดหนองคาย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,070,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

83 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
ศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพื่อความ
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

จังหวัดสกลนคร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

10,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

84 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการยกระดับมาตรฐานผ้าย้อม
คราม 

จังหวัดสกลนคร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

10,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

85 มาตรการฟื้นฟู
อุตสาหกรรมและ 

ภาคธุรกิจ 

โครงการพัฒนาเมืองสกลนครให้
เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม ่
( E – San Gastronomy) 

จังหวัดสกลนคร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

28,500,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

86 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพิ่ม
ศักยภาพ การผลติเครือข่ายพื้นท่ี

จังหวัดสกลนคร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

6,520,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

ขยายผล ศนูย์ศึกษาการพัฒนาภู
พาน อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

87 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
ศักยภาพชุมชนเขม้แข็งเพื่อความ
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาภูพานอันเนื่อง 

มาจากพระราชด าร ิ

จังหวัดสกลนคร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

14,400,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

88 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์และ
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว

ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถี  
New Normal 

จังหวัดนครพนม กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

38,234,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

89 มาตรการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่งเสรมิ
สาธารณประโยชน์ 

เสรมิพลังผูสู้งอายุเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

จังหวัดนครพนม กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

3,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้สูงอาย ุ แผนงาน 
3.2 

90 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

การผลิตอาหารโคเนื้อ TMR 
ส าหรับโคขุนและโคขุนคณุภาพ 

จังหวัดมุกดาหาร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,847,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

91 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการเลีย้งไก่พื้นเมือง 
เชิงพาณิชย์สู้ภัยโควิค 

จังหวัดมุกดาหาร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

3,468,400 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

92 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก จังหวัดมุกดาหาร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,028,100 ด าเนินการ
รายพื้นที ่

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

93 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนากลุม่
คนเปราะบางจังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

3,073,900 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

กลุ่มผูเ้ปราะบาง แผนงาน 
3.2 

94 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการสร้างอาชีพการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ปศสุัตว์ให้กับผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบทางเศษฐกิจอัน
เนื่องมาจากการระบาด 
ของโรคโคโรนา - 19 

จังหวัด
มหาสารคาม 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

3,967,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

95 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

แปรรูปผลิตภณัฑ์การเกษตร จังหวัด
มหาสารคาม 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

554,700 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.1 

96 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมอาชีพ มั่นคั่ง 
มั่นคง ยั่งยืน ชุมชนครอบครัวคน

พิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,358,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

คนพิการ แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

97 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟืน้ฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการ "สืบสานต านานศิลป์  
ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด" 

จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

20,210,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

98 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 

(ปิดทองหลังพระ) ห้วยอัคคะ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

99 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 

(ปิดทองหลังพระ) ห้วยยาง  
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

100 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 

(ปิดทองหลังพระ) ห้วยทราย
ตอนบน อันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ

จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

101 มาตรการรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร 

โครงการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกร
สร้างแหล่งอาหารเพื่อความมั่นคง

ทางด้านอาหาร 
ในครัวเรือนและชุมชน 

จังหวัด
นครราชสมีา 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,250,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 



513 

5
1
3
 

ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

102 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อ
สร้างอาชีพ (Agro-tourism for 
building sustainable career) 

จังหวัด
นครราชสมีา 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,051,449 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

103 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ OTOP/
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และส่งเสริม
ช่องทางการตลาดทางระบบ 

offline/online 

จังหวัดบุรีรมัย ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

9,660,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

104 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

ส่งเสริมกลุม่เกษตรกรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปลูกข้าวและการ
พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรใน
รูปแบบเกษตรอัจฉริยะแบบครบ

วงจร (Smart Rice Farm) 

จังหวัดสุรินทร ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

8,500,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

105 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเกษตรผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและเสริมสร้าง

รายได้ในชุมชน 

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

4,379,500 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

106 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะ
ฝีมือเเรงงาน 

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

4,291,600 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

107 มาตรการรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร 

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ ์

ดินและน้ าในไร่นา 

จังหวัดยโสธร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

19,407,350 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

108 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติและ

พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร 

จังหวัดยโสธร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,151,605 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 

109 มาตรการเพิม่
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ
และแปรรูปสินค้าเกษตร 

จังหวัดยโสธร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

3,980,850 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

110 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
บริหารจดัการคณุภาพทุเรียน 

ศรีสะเกษให้ยั่งยืน 

จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,710,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

111 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

หมู่บ้านต้นแบบการผลิตเมลด็พันธุ์
คุณภาพ 

จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

112 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

พัฒนาศักยภาพชุมชนผลติกาแฟ 
โรบัสตาครบวงจร 

จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

3,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

113 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ
และการตลาดเกษตรแปลงใหญ ่

จังหวัด
อ านาจเจรญิ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

10,015,640 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

114 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

4,928,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

115 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

การเพิ่มศักยภาพก าลังคน 
เพื่อยกระดับ 

การผลิต การคา้ ภาคอุตสาหกรรม
และบริการ 

จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

357,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

116 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,532,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้สูงอาย ุ แผนงาน 
3.2 

117 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมลูค่า 
การผลิตเมล่อน 

จังหวัดชัยนาท กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

189,960 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

118 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

เพาะเหด็จากวัตถุดิบเดิม และ
วัตถุดิบที่ม ี

ในท้องถิ่นเพื่อการลดต้นทุนการ
ผลิตก้อนเห็ด 

จังหวัดชัยนาท กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

200,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

119 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

เลี้ยงไกไ่ข่อารมณด์ ี จังหวัดชัยนาท กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

162,400 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

120 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

เพิ่มประสิทธิภาพธนาคารผลผลิต
สัตว์น้ าในชุมชน 

จังหวัดชัยนาท กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,839,600 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

121 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

ยกระดับคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรสู่มาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย 

จังหวัดนครปฐม กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

18,565,840 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

122 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

ส่งเสริมการเลีย้งผึ้งชัณโรงและ 
แปรรูปผลิตภณัฑ์ชัณโรง 

เพื่อสุขภาพ 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ
ส่วนกลาง 

640,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบการใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

123 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรนนทส์ู่
เกษตรสมัยใหม ่

จังหวัดนนทบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,360,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

124 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าว
ปลอดภัยแบบครบวงจร  

และการลดต้นทุนการผลติข้าว 

จังหวัดนนทบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,265,175 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

125 มาตรการรักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากร 

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
สวนทุเรียนนนทบรุีอย่างยั่งยืน 

จังหวัดนนทบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

370,700 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

126 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุร ี

จังหวัดนนทบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,033,760 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบการใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

127 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

ยกระดับคุณภาพผลผลิต 
ทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย 

จังหวัดปทุมธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

6,691,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบการใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

128 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนายกระดับ 
การผลิตผ้าใยกล้วย 

จังหวัดปทุมธาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

895,100 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

129 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการขยายโอกาสในการสร้าง
อาชีพใหม่ให้กับแรงงานนอกระบบ 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

485,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

แรงงานนอกระบบ แผนงาน 
3.2 

130 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,600,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

131 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์
ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้า 

เชิงพาณิชย์เพื่อเสริมสร้างธุรกิจ

จังหวัดเพชรบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

5,971,950 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

ประมงชุมชนและประมงชายฝั่ง
เพชรบุร ี

132 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

ยกระดับการผลิตผักปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน 

จังหวัดเพชรบุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,300,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

133 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเพิม่ศักยภาพผลติภณัฑ์
อาหารปลอดภัยจังหวัด

ประจวบครีีขันธ์ 

จังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

8,018,300 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

134 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

ส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอด
สารพิษ พร้อมการแปรรูปและ

การตลาดแบบครบวงจร เพื่อฟ้ืนฟู
อาชีพหลังจากไดร้ับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

จังหวัด
สมุทรสาคร 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

5,860,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

135 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาค
เกษตรกรรมด้วยหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดตราด กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,878,800 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

136 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

3,071,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

137 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจดืรายย่อยและพัฒนาการ
แปรรูปกลุ่มผูเ้พาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืด

เพื่อเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 
อย่างยั่งยืน 

จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

5,887,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

138 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ  

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

5,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

139 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลติ
การแปรรปูและการตลาดของ
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับ
ผลกระทบจากโรคระบาด 

โควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(โครงการย่อย 1 พัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาดไม้ผล เพิ่ม

มูลค่า เพิ่มรายได้ รองรับผลกระทบ
จากโรคระบาดโควิด–19  
จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

18,050,000 ด าเนินการ
รายพืน้ท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

140 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้าน
อาหารสานพลังครอบครัวยั่งยืน 

จังหวัดพัทลุง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,457,500 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

กลุ่มผูเ้ปราะบาง แผนงาน 
3.2 

141 มาตรการรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร 

ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตร
ผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษด์ิน
และน้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดภูเก็ต กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,177,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

142 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลกู

ปาล์มน้ ามัน 
และยางพารา 

จังหวัดกระบี ่ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

16,700,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

143 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

เมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่
ภัตตาคาร “ของหรอยเมืองกระบี”่ 

จังหวัดกระบี ่ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,150,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

144 มาตรการฟื้นฟู
อุตสาหกรรมและภาค

ธุรกิจ 

พัฒนาศกัยภาพบุคลากรการ
ท่องเที่ยว และบริการกลุ่มธรุกิจ
โรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ตามวิถีใหม่ (New Normal) 

จังหวัดกระบี ่ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

20,970,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

145 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลติสินคา้
เกษตรปลอดภัยเข้าสูร่ะบบเกษตร

อินทรีย์เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

จังหวัดตรัง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

6,471,395 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

146 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โรงเรียนต้นแบบเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันในโรงเรียน 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดตรัง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,600,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เยาวชน แผนงาน 
3.2 

147 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติข้าวไร่พันธุ์

ดอกข่า 50 สินค้า GI  
จังหวัดพังงา สร้างคลังอาหาร

ภายในชุมชน 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,232,700 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

148 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลคา่ 
และพัฒนาบรรจุภณัฑไ์มผ้ลอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น (ทุเรียนสาลิกา, 

มังคุดทิพย์พังงา)  
อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,680,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

149 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนสุขภาพ 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,455,200 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

150 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการเลีย้งไก่ไขเ่พื่อ
ใช้บริโภคในครัวเรือน 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,745,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

151 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการแปรรปูอาหาร
ทะเลและสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

14,400,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การ
ด้านการท่องเที่ยว 

แผนงาน 
3.2 

152 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการแปรรูปกล้วยแปรรูปจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสรา้ง

รายได้สู่ชุมชน 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การ
ด้านการท่องเที่ยว 

แผนงาน 
3.2 

153 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดพังงา 

จังหวัดพังงา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,680,100 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การ
ด้านการท่องเที่ยว 

แผนงาน 
3.2 

154 มาตรการรักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากร 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสตัว์น้ า  
และแหล่งท าการประมงซั้ง ปะการัง

เทียมพื้นบ้าน 

จังหวัดระนอง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,244,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

155 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

พัฒนาและยกระดับสถาบัน
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดระนอง 

จังหวัดระนอง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,630,400 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

156 มาตรการรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร 

โครงการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
เพื่อปลูกพืชแบบผสมผสาน 

จังหวัดยะลา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการส ่
วนภูมิภาค 

14,000,000 ด าเนินการ
รายพืน้ท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

157 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสัน้
เพิ่มรายไดเ้ร่งด่วนให้เกษตรกรผู้

จังหวัดยะลา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

920,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

158 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์น้ า 
เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 

จังหวัดยะลา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

5,859,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

159 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ
ข้าวปลอดภัย 

จังหวัดนราธิวาส กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

12,944,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

160 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อ
การผลิตปุ๋ยอินทรยี ์

จังหวัดนราธิวาส กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,496,500 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

161 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น้ าเพือ่
เสรมิสร้างความมั่นคงทางด้าน

อาหาร 

จังหวัดนราธิวาส กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

26,354,500 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

162 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

และสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยการผลติด้าน

การเกษตร จังหวัดปัตตาน ี

จังหวัดปัตตาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

56,264,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

163 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมอาชีพสรา้งรายได้
ตามแนวพระราชด าริ เพื่อบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากภัยโควิด-19 

จังหวัดปัตตาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,080,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

164 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 

จังหวัดปัตตาน ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

5,163,850 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

165 มาตรการฟื้นฟู
อุตสาหกรรม 
และภาคธุรกิจ 

พัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมือง
สร้างสรรค์ (Creative City) : 

ยกระดับมาตรฐาน 
การอ านวยความสะดวกและดูแล

ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและ
สถานท่ีท่องเที่ยว (Amazing Thai 
Host) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตาม

วิถีใหม่ (New Normal) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 

กระทรวง 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 

ราชการ
ส่วนกลาง 

7,105,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

166 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

เชฟชุมชนเพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 

กระทรวง 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 

ราชการ
ส่วนกลาง 

5,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

167 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

การฝึกอบรมราษฎร (ชาวเล) เกาะ
หลีเป๊ะ ม.7,8 ในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการประกอบอาชีพ
ไลฟ์การด์เพื่อยกระดับความ

ปลอดภัยเกาะหลีเปะ๊ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ราชการ
ส่วนกลาง 

4,957,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การ
ด้านการท่องเที่ยว 

แผนงาน 
3.2 

168 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

พัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่
เกษตรกรยุคใหม่และฟารม์เกษตร

ยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว 

จังหวัดล าพูน กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

4,388,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

169 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิน่ 

โครงการฝึกอบรมมาตรการ
ช่วยเหลือจากผลกระทบโรคระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ราชการ
ส่วนกลาง 

237,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

170 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและเพิ่ม

มูลค่ามะพร้าวตลอดหวงโซ่อุปทาน 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

309,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

171 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการผลิต 
พืชสมุนไพร 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

363,670 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

172 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) 

กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ราชการ
ส่วนกลาง 

521,850 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

173 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัยเชิงการค้าในกลุม่

เกษตรกรรุ่นใหม ่

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

844,450 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

174 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟ กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

958,415 ด าเนินการ
รายพื้นที ่

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

175 มาตรการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่งเสรมิ
สาธารณประโยชน์ 

โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับ คน ชุมชน และสังคม เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) : พัฒนา

ทักษะฝีมือแรงงานรองรับ
สถานการณ์ COVID 19 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ราชการ
ส่วนกลาง 

1,326,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

176 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการยกระดับการเลี้ยงนก
กระทา 

จังหวัดอ่างทอง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,655,360 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

177 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาทักษะดา้นอาชีพแก่
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ราชการ
ส่วนกลาง 

1,703,600 ด าเนินการ
รายพืน้ท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

178 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตผักปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

2,934,500 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

179 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลติ
แพะแบบครบวงจร 

จังหวัดอ่างทอง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,992,530 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

180 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการผลติ
น้ าตาลมะพร้าวแท้ เพื่อพัฒนาเปน็

แหล่งท่องเที่ยว 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

3,538,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

181 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาคณุภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

3,848,400 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

182 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามจังหวัดสุพรรณบุรีแบบ

ครบวงจร 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

4,025,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

183 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวน
ครัวอย่างปลอดภัยและส่งเสรมิการ

ใช้สารจากธรรมชาติกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันพืช 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

4,099,200 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

184 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิม่
โอกาสในการประกอบอาชีพสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ราชการ
ส่วนกลาง 

5,090,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

185 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเสรมิศักยภาพกิจกรรม
เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 

Smart Farmer) ต่อยอดธุรกิจ
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

5,425,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

186 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษบนกระเบื้องและเกษตร

ผสมผสาน 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

6,476,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

187 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติไมผ้ลคุณภาพ 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

6,950,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

188 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรปลอดภัย 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

8,400,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

189 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอ 
การว่างงานในภาคอุตสาหกรรม

ยานยนต ์

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

ราชการ
ส่วนกลาง 

186,284,500 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.1 

190 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเพิม่มลูค่าผลิตภัณฑ ์
แปรรูปจากผลผลติทางการเกษตร

เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

มหาวิทยาลยั 
มหิดล 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

สถาบัน 
อุดมศึกษา/
หน่วยวิจัย/
วิทยาลัย
ชุมชน 

1,200,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

191 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการเกษตรต าบล
นาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง  

จังหวัดตรัง 

จังหวัดตรัง กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

3,750,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การ
ด้านการท่องเที่ยว 

แผนงาน 
3.1 

192 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการทอผา้ภูมิปญัญาปราจีนบรุี 
จังหวัดปราจีนบรุ ี

จังหวัดปราจีนบรุ ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

620,300 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

193 มาตรการฟื้นฟู
อุตสาหกรรม 
และภาคธุรกิจ 

โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพ

จังหวัดกระบี ่

จังหวัดกระบี ่ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,300,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว 

แผนงาน 
3.2 

194 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร 

จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

500,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

195 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 

ผู้เลีย้งโคเนื้อจังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

4,900,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

196 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุม่
สัมมาชีพชุมชน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ฐานรากจังหวัดอุตรดิตถ ์

จังหวัดอุตรดติถ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

4,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

197 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์ชุมชน
ประเภทอาหารเพื่อเพิม่รายได้ให้
กลุ่มผูผ้ลติ ผู้ประกอบการชุมชน 

จังหวัดมุกดาหาร กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,600,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

198 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑ์
ชุมชนของโรงเรียนผูสู้งอายุสู่ 

OTOP และการส่งเสริมการตลาด
ผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็ก
และเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up 

Aged and Teens Kalasin) 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

5,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้สูงอาย ุ แผนงาน 
3.2 



531 

5
3
1
 

ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

199 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและเพิ่ม 

ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ ์

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

457,600 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

200 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการพัฒนาการผลิต  
การแปรรปูสมุนไพรทีไ่ด้มาตรฐาน 

และส่งเสรมิการใช้สมุนไพร  
จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2564 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,740,320 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 

201 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการเพิม่ทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้
เรียนต่อหลังจากจบการศึกษา 

ภาคบังคับ 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,955,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เยาวชน แผนงาน 
3.2 

202 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการกินกไ็ด้ขายกด็ีเลีย้งปลาดกุ
ยุคโควิด - 19 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

128,800 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

203 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการส่งเสริมการเลีย้งไก่พันธุ์ไข่
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

200,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

คนพิการ แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

204 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการทอผ้า 
ซาโอร ิ

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

242,300 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

205 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการสร้างอาชีพรายได้และ
พัฒนามาตรฐานบริการแพทย์แผน
ไทยในสถานบริการสาธารณสุข 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ปี 2564 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,000,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้สูงอาย ุ แผนงาน 
3.2 

206 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
สร้างรายได้ผูสู้งอายุด้วยการแพทย์

แผนไทยและสมุนไพรจังหวัด
กาฬสินธุ ์ปี 2564 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
สว่นภูมภิาค 

4,464,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ผู้สูงอาย ุ แผนงาน 
3.2 

207 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 
ทางสายตา 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

4,464,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

208 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแรงงานนอกระบบ 

แรงงานสูงอายุ เพื่อฟ้ืนฟูเยียวยา 
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากโควดิ-19 ให้มี
รายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ด ี

จังหวัด
มหาสารคาม 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,200,000 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

แรงงานนอกระบบ แผนงาน 
3.2 

209 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
รองรับความต้องการ 

ของตลาดแรงงานในอนาคต 

จังหวัด
มหาสารคาม 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

854,600 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

210 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ
กาแฟโรบัสต้า พืชอัตลักษณ ์
ประจ าถิ่นอ าเภอสะบ้าย้อย 

จังหวัดสงขลา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

2,438,500 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

211 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการพัฒนาอาชีพเสริมสร้าง
รายได้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 

อ าเภอคลองหอยโข่ง 

จังหวัดสงขลา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

1,432,319 ด าเนินการ
รายพืน้ท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

212 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเองใน
พื้นที่จัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่เขตปฏิรูป
ที่ดินท้องที่ต าบลสะพานไม้แก่น 

อ าเภอจะนะ จังหวดัสงขลา 

จังหวัดสงขลา กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ 
ส่วนภูมภิาค 

885,200 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

213 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

OTOP ไทย สู้ภยัโควิด 19 กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ
ส่วนกลาง 

95,000,000 ด าเนนิการ
รายพื้นท่ี 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 

214 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพลิกวิกฤต COVID-19  
สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP 

สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน 

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

กระทรวง
สาธารณสุข 

ราชการ
ส่วนกลาง 

8,321,100 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 
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ล าดับ มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กระทรวง 
ประเภท
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
แผนงาน 

215 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
ด้วยการนวดไทยในสถานการณ ์
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

กระทรวง
สาธารณสุข 

ราชการ
ส่วนกลาง 

9,198,100 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

ประชาชนท่ัวไป แผนงาน 
3.2 

216 มาตรการรักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากร 

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษด์ิน

และน้ าในไร่นา 

จังหวัด
นครสวรรค ์

กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ
ส่วนกลาง 

3,091,100 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

217 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
การผลิตการแปรรปู  
“แพะเมืองสิงห์” 

จังหวัดสิงห์บุร ี กระทรวง 
มหาดไทย 

ราชการ
ส่วนกลาง 

2,340,520 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.2 

218 มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร 

โครงการเพิม่ศักยภาพและปรับปรงุ
เครื่องจักรอุปกรณ์ปรบัปรุงสภาพ
เมลด็พันธ์ุของศูนย์เมลด็พันธ์ุข้าว 

กรมการข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ราชการ
ส่วนกลาง 

1,601,430,400 ด าเนินการ
รายพื้นท่ี 

เกษตรกร แผนงาน 
3.1 

219 มาตรการพัฒนาทักษะ 
สร้างงาน และฟื้นฟู

เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น 

โครงการกระตุ้นและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ วัฒนธรรมชุมชนไทย 

(Community Cultural Product 
of Thailand) (CCPOT) 

สู่สากล 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

ราชการ
ส่วนกลาง 

176,579,530 ทั่วประเทศ/ 
ส่วนกลาง 

ผู้ประกอบ-การใน
ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน 

แผนงาน 
3.2 
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ภาคผนวก ข 
 
ผ ้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวล ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการทุจริต 
ด้านนโยบายและการด าเนินงานโครงการภาครัฐ  
 
1. คุณเอกชัย อิสระทะ   เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) 
2. คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อ านวยการส านักข่าวไทยพีบีเอส 
3. คุณบุญยืน ศิริธรรม   นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 
4. คุณบุญลาภ ภูสุวรรณ   บรรณาธิการบริหารส านักข่าว Thai Publica 
5. คุณวีระ สมความคิด   เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
6. คุณสารี อ๋องสมหวัง  เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 
7. คุณสุภาพร ถิ่นวัฒนากุล  กรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน    
8. คุณเอนก มีมงคล   รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
9. คุณเอกชัย เกษมสุขธวัช  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
       และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
10. พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์  เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
11. คุณประสงค ์เลิศรัตนวิสุทธิ์  ผู้อ านวยการบริหารสถาบันอิศรา ส านักข่าวอิศรา  
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ภาคผนวก ค 

 
ผ ้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อประมาณขอบเขตและความเสียหาย หรือมีผลงานด้านการต่อต้าน
ป้องกันและการตรวจสอบการทุจริต ภาครัฐกรณีศึกษา 
 
1. คุณธิปไตร แสละวงศ์   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
2. คุณรสนา โตสิตระกูล   อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
3. ดร.มานะ นิมิตรมงคล   เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
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ภาคผนวก ง 
 

ผ ้ทรงคุณวุฒิกลุ่มผ ้บริหารและผ ้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตหรือก ากับการใช้งบประมาณ 
 
1. คุณเอกชัย เกษมสุขธวัช ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
2. พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
3. คุณอเนก มีมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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ภาคผนวก จ 
 
ผ ้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือมีผลงานด้านการทุจริตในการด าเนนิโครงการภาครัฐ หรือเกี่ยวกับ
การด าเนินงานโครงการการณีศึกษา หรือมีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการภาครัฐ ด้านการเกษตร 
เพื่อประมาณขอบเขตและความเสียหาย 
 
1. คุณเมฆินทร์ วรศาสตร์   ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) 
2. คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์   ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
3. คุณปรางทิพย์ ดาวเรือง   ส านักข่าวอิศรา 
4. คุณมนตรี ม่วงจุ้ยศรี    ส านักข่าวอิศรา 
5. คุณวิวัฒน์ ศัลยก าธร    อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. ผศ.ดร.อัตรนันท์ คิดสม   อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก   
 
ผ ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบร ้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต มีผลงานหรือเคยผ่านการด าเนินงาน หรือเป็น
คณะกรรมการด้านการป้องกันการทุจริตหรือเกี่ยวข้อง หรือเป็นนักวิชาการที่มีผลงานด้านการป้องกัน 
การทุจริตหรือเกี่ยวข้อง 
 
1. รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 
3. รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ - กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
 มิชอบ 
- อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
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ภาคผนวก ช 
 
ตัวแทนจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภ มิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม/ประชาชน ผ ้มีส่วนได้เสียและผ ้เกี่ยวข้อง กระจายจากทุกภาคทั่วประเทศ 
 
1 น.ส.ถนอมจิต วนวัฒนากุล ผอ.ส านักบริหารการคลัง  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
2 นายวริทย์ งามพิเศษศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ระดับ 6 กองก ากับดูแลกิจการที่ดี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3 น.ส.กิตติยา โสภณโภไคย ผู้อ านวยการส านักเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

4 นายสราวุธ ตันยาลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

5 น.ส.ชาลิน ีเปลี่ยนฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

สถาบันการบินพลเรือน 

6 น.ส.เกณิกา โพธิ์เจริญ นักวิชาการ (ด้านแผนงาน) องค์กรการไฟฟ้านครหลวง 
7 นายหริทัศว์ สนธิ  การไฟฟ้านครหลวง 
8 น.ส.ณัฐธินี อัคนิบุตร  การยางแห่งประเทศไทย 
9 น.ส.อันน์ทิพย์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์   การยางแห่งประเทศไทย 
10 นายศุภโชค ครุฑซ้อน เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

11 น.ส.ธชัปภา ทันธิศิริ  ต าแหน่ง นตง.ชพ.  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
12 นายปดิพัทธ์ สรรพชัย  ต าแหน่ง นตง.ชพ.   
13 น.ส.อรทัย อินประสิทธิ์ หัวหน้ากองธรรมาธิบาล 

และโครงการพิเศษ 
องค์การจัดการน้ าเสีย 

14 น.ส.อัญญา ยาวะโนภาส พนักงานบุคคล องค์การจัดการน้ าเสีย 
15 นายสุรวงค ์วงษ์ศิริ  รองผู้อ านวยการองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

16 นางณัฐนันท ์พิพัฒน์นวกิจ  รองผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

17 น.ส.รัชติญา จันทพุฒ  
 

พนักงานบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
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18 นายชูชาติ ศิริโชต ิ รองผู้อ านวยการส่วนบริหาร
ความเสี่ยงและก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด 
(บสอ.) 

19 นายอับดลรอนี ยีกับจี ผจก.โรงแรมเซาท์เทิร์น 
วิว/เลขานุการสมาคมธุรกิจ 
การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี 

สมาคมธุรกจิการท่องเที่ยวจังหวัด
ปัตตานี 

20 นายนรเทพ บุญเก็บ  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
 (The Federation Thai SME) 

21 นางสาวณัฐพิมล สมเจษ  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  
(The Federation Thai SME) 

22 นายณัชวรกานต์ ภรญ์รัฐนันท์  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  
(The Federation Thai SME) 

23 นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  
(The Federation Thai SME) 

24 นางอุทัยวรรณ โกมลตะเมธี  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
25 นายสุรินทร์ ค าสิน  ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

(เลขานุการสันนิบาตฯ) 
ประธานคณะกรรมการสันนิบาต
เทศบาลภาคกลาง 

26 นายภูวดิท ปรีชานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจพ้ืนที่ภาคใต้ 

หอการค้าไทย 

27 นางสาวรินรดา มะอาลา ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดสตูล หอการค้าจังหวัดสตูล 
28 นายชัยรัตน์ บุศย์ดี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสตูล หอการค้าจังหวัดสตูล 
29 นายวิชาญ ปล้องไหม ผู้อ านวยการกองพัฒนาองค์กร

เพ่ือความยั่งยืน 
องค์การเภสัชกรรม 

30 นายค ารพ ศิริพงษ์ หัวหน้าแผนกส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล 

องค์การเภสัชกรรม 

31 นางสาวธันยาพร หวังชอบ เจ้าหน้าที่งานบริหาร 6 องค์การเภสัชกรรม 
32 นางสาวสุรางค์ อีลา ประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมัลเบอร์รี่ 

ไร่สุทธิพัฒน์ 
33 นางสาววรรณา อาลีตระกูล ผู้จัดการฝ่ายขายและ

ประชาสัมพันธ์ 
โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 
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ภาคผนวก ซ  
 

รายละเอียดโครงการที่จะน ามาเป็นกรณีศึกษา 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564a) 

 

1. โครงการคนละครึ่ง (ระยะที่ 1) 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัว อุปสงค์ต่อการ
จ้างงานลดลง มีผู้ว่างงานในระบบเศรษฐกิจจ านวนมาก รวมทั้งอุปสงค์ต่อการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศชะลอตัวลง ทั้งนี้ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2563 ของส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (Gross Domestic Product: 
GDP) ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ประกอบกับเศรษฐกิจไทย 
ในปี 2563 ยังไม่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนและอาจหดตัวไปอีกระยะหนึ่ง  

2. จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว อีกทั้งประเทศไทย
ยังต้องคงมาตรการจ ากัดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งส่งผลให้ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นและรักษา
ระดับการบริโภคภายในประเทศ  

3. ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย (1) โครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ และ (2) โครงการคนละครึ่ง โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปร้อยละ 
50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตามข้อเสนอ
ของกระทรวงการคลัง (และต่อมากระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขวงเงินที่รัฐสนับสนุน  
เป็นไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น) 

 
1.2 วัตถุประสงค์  

เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป อันจะเป็นการเพ่ิมอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ
รายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เป็นต้น ให้มีรายได้จากการขายสินค้า 
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3 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จ า น วนประช าชนที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

10,000,000 คน 

สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
รายย่อย 

จ านวนร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ 100,000 ร้านค้า 

 
1.4 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ 

การใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จ านวน 
30,000 ล้านบาท เพ่ือด าเนินโครงการคนละครึ่ง จะท าให้ประชาชนประมาณ 10 ล้านคน ได้สิทธิสนับสนุน
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป จากภาครัฐร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 
3,000 บาทต่อคน ในช่วงเดือนตุลาคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะท าให้มีเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 60 ,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
(Gross Domestic Product: GDP) ขยายตัวร้อยละ 0.18 

 
1.5 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ 

ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ 
งบ

รายจ่าย 
หมวดรายจ่าย

ย่อย 
ประเภท
รายการ 

เงินกู้ภายใต้พ.ร.ก 
เงิน

งบประมา
ณ/ อ่ืนๆ 

รวม 

เงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

10,000,000 คน เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000,000,000 0 30,000,000,000 

 
1.6 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1. ระยะเวลาโครงการ ช่วงเดือนตุลาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
2. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันลงทะเบียน มีบัตรประจ าตัว

ประชาชน และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวนไม่เกิน 10 ล้านคน  
3. ประเภทสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป โดยไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่ง เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ยาสูบ และบริการต่าง ๆ 
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1.7 วิธีด าเนินโครงการ  
1.7.1 ประชาชน  
1) การลงทะเบียน เริ่มลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  

และลงทะเบียนผ่านระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  
เพ่ือรับสิทธิตามโครงการ  

2) การใช้จ่าย ในช่วงเดือนตุลาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
3) วิธีการ ช าระเงินผ่าน g-Wallet กับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ 

คนละครึ่ง จะได้รับสิทธิประโยชน์โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ร้อยละ 50  
ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ หากผู้ได้รับสิทธิ 
ไม่มีการเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถ
ลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิที่ถูกตัดจะน าไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้ หากได้รับ SMS ก่อนวันเริ่มใช้จ่าย 
ตามโครงการ กองกลาสdv’l,สมแปให้นับตั้งแต่วันเริ่มใช้จ่ายตามโครงการ  

1.7.2 ร้านค้า  
1) ประเภทร้านค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย 

ที่ไม่ใช่นิติบุคคล และไม่ใช่ร้านสะดวกซ้ือที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์  
2) การลงทะเบียน เริ่มลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. - 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ 

www.คนละครึ่ง.com หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขา ธ. กรุงไทยฯ โดย ธ. กรุงไทยฯ จะช่วยติดตั้ง 
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”  

3) วิธีการ รับช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการด าเนินโครงการ 
ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังก าหนด  
 
1.8 เงื่อนไขความส าเร็จของโครงการ 

ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร จ ะ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้
ภาครัฐยังคงขีดความสามารถ
ในการช าระหนี้ 

โครงการจะท าให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 60,000 ล้านบาท 
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ขยายตัวร้อยละ 0.18 

แนวทา งก า รส ร้ า ง ค ว าม
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ในการด าเนินโครงการ 

การสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ให้แก่ประชาชนใน
ลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ผ่าน g-Wallet โดยประชาชนจ่ายค่าสินค้า
ด้วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในอัตราร้อยละ 50 และผู้ประกอบการใช้
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” รับช าระค่าสินค้า โดยรัฐบาลจ่ายอีกร้อยละ 50 
ของค่าสินค้า เข้าบัญชีของผู้ประกอบการ ในวันท าการถัดไป โดยจ ากัด
วงเงินสนับสนุนแก่ผู้มีสิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งการจ่ายตรง
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จากประชาชนและรัฐบาลถึงผู้ประกอบการโดยไม่ผ่านตัวกลางใดและมี
การจ ากัดวงเงินต่อวันจะช่วยลดโอกาสในการทุจริตจากการด าเนิน
โครงการ นอกจากนี้ การใช้ g-Wallet เป็นสื่อกลางในการท าธุรกรรม
ไม่ได้ก่อให้เกิดภาระต้นทุนแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า 
อีกด้วย 

เงื่ อนไขที่ จะน า ไปสู่ คว าม 
ส าเร็จของโครงการและแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ 

ผู้ด าเนินโครงการจะก ากับดูแลการด าเนินงานทุกขั้นตอนและติดตาม
ประเมินผลตลอดระยะเวลาโครงการเพ่ือความส าเร็จและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของโครงการ 

 
1.9 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 

2. โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" (1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 

 
2.1 หลักการและเหตุผล 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 
อย่างรวดเร็วท าให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ด าเนินนโยบายเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  
โดยการจ ากัดการเดินทางออกนอกประเทศของพลเมืองและห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศ ส่งผลให้
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยลดลงอย่างมาก นอกจากนี้  รัฐบาล  
มีความจ าเป็นต้องจ ากัดการเดินทางของประชาชน จ ากัดเวลาการออกนอกเคหะสถาน ปิดสถานที่บางแห่ง 
และลดกิจกรรมของประชาชน เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวไทยลดลง
อย่างมากเช่นเดียวกัน สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นท าให้ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงานภาคการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ดี 
ในปัจจุบันจ านวนผู้ป่วย COVID-19 ภายในประเทศลดลงจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ 
ที่ติดเชื้อภายในประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามล าดับเพ่ือให้
ประชาชนสามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อีกครั้งและเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น 
ในช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ จึงจ าเป็นต้องฟ้ืนฟู
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยการกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเพ่ือให้
เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
รัฐบาลจึงควรมีมาตรการสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักซึ่งจะท าให้เกิดรายได้หมุนเวียนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ประกอบกับในช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้  
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จึงจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสายการบิน
ของประเทศไทย ได้แก่ การบินไทย นกแอร์ ไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย์ส แอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์  
เวียดเจ็ทแอร์ไลน์ ซึ่งสามารถน าเครื่องบินกลับมาให้บริการการบินได้เพียงร้อยละ 10 จากจ านวนเครื่องบิน
ทั้งหมดที่เคยให้บริการในประเทศไทยก่อนการแพร่ระบาด ประกอบกับการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวที่ลดลง
จึงส่งผลให้อัตราการเดินทาง (Load Factor) ของสายการบินในปัจจุบันเฉลี่ยที่ร้อยละของ 30 -55  
เมื่อเทียบกับก่อนการแพร่ระบาดที่มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 85-95 นอกจากนั้นประเด็นกฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่ยังไม่ผ่อนปรนให้เกิดการเดินทางตามแนวคิดความปกติใหม่ (New Normal) ที่ก าหนดนโยบายการเว้นที่นั่ง 
(Blocking Middle Seats) หรือแม้แต่นโยบายที่กระทบต่อการสร้างรายได้จากอาหารบนเครื่องและบริการ
เสริมต่าง ๆ (Ancillary) ต่างส่งผลให้สายการบินลดโอกาสในการประกอบกิจการจึงท าให้ธุรกิจสายการบิน
สูญเสียกระแสเงินสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 90 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ (Fix Costs) ของสายการบิน 
อาทิ ค่าจ้างพนักงาน (Payroll) ค่าเช่าเครื่องบิน (Leasing) และการด าเนินการต่างๆ (Operation Cost)  
ยังคงสูงเท่าเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงในการประกอบกิจการของสายการบินได้ในระยะเวลาอันสั้นนี้ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบทางตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวม โดยเฉพาะด้าน  
จ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ หากธุรกิจสายการบิน  
จ าเป็นจะต้องปิดตัวลงอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ ด้วยเหตุนี้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพ
และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาพรวม โดยการเสนอโครงการที่ช่วยฟ้ืนฟูธุรกิจโรงแรม
ที่พักและสายการบินของประเทศไทย ให้สามารถด าเนินกิจการด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิด  
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอันจะสามารถกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดเสถียรภาพได้  
ในระยะเวลาอันสั้น โครงการเราเที่ยวด้วยกันนี้ จึงเป็นโครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน  
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์จะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ผู้ประกอบการและการจ้าง
งานภาคประชาชน โดยการเดินทางของนักท่องเที่ยว ประกอบกับรัฐบาลมีงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 
เยียวยาผลกระทบและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างจ ากัด เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ได้ใช้ในการแก้ไขปัญหา COVID-19 ในระยะแรก
และโครงการฉุกเฉินอ่ืนไปแล้ว ขณะที่การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในรายการที่ไม่มี
ความจ าเป็นมาเป็นงบกลางตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ก็มีจ านวนเงินไม่มากนัก 
จึงจ าเป็นต้องใช้เงินกู้จากพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยใช้
เงินกู้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ในการฟ้ืนฟูผู้ประกอบการโรงแรมและสายการบิน 

 
2.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศที่ซบเซาอันเนื่องมาจากการระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาล โดยการส่งเสริม



547 

 

 

ให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ อันจะท าให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังคงเกิดการจ้างงาน และมีการสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของประเทศสูงถึงร้อยละ 17  
ของ GDP 
 
2.3 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ฟ้ืนฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ 

เ พ่ิมรายได้แก่ผู้ ประกอบการ
โรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร 
และแหล่งท่องเที่ยว 

54,400,000,000 บาท 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน คือ การเพ่ิมรายได้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก 

สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจสปาหรือนวดเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่า
หรือเรือเช่าเพ่ือการท่องเที่ยว โดยพิจารณา ดังนี้ 1. ประมาณการรายได้ทางตรงแก่ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก 
จ านวนห้องพักที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 ,000,000 คืนๆ ละไม่ต่ ากว่า 7,500 บาท (จากแนวคิดการ
สนับสนุนร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/คืน) รวมเป็นเงินไม่ต่ ากว่า 45,000,000,000 บาท 2. ประมาณ
การรายได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ร้านค้าตามโครงการ OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย และแหล่งท่องเที่ยวที่ เข้าร่วมโครงการ (จากจ านวนคืนที่พักค้าง) จ านวน 
6,000,000 คืนๆ ละ ไม่ต่ ากว่า 900 บาท (จากแนวคิดการให้ E-Voucher จ านวน 600 บาท (วันศุกร์-อาทิตย์) 
และ 900 บาท (วันจันทร์ -พฤหัสบดี)/คืน โดยเป็นการ Co-pay ร้อยละ 40) รวมเป็นเงินไม่ต่ ากว่า 
5,400,000,000 บาท 3. ประมาณการรายได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน จ านวน 2 ,000,000 ใบๆ ละ
ไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท และ 3,000 บาท ในจังหวัดที่ก าหนด (ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ 
และเชียงราย) รวมเป็นเงินไม่ต่ ากว่า 4,000,000,000 บาท รวมรายได้ทางตรงแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
ที่พัก สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจสปาหรือนวดเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจการขนส่ง เช่น  
รถเช่าหรือเรือเช่าเพ่ือการท่องเที่ยว จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 54,400,000,000 บาท 

 
2.4 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ 

การใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จ านวน 
15,000 ล้านบาท ดังกล่าว ทั้งต่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการฯ โดยการ
ก่อให้เกิดรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รายได้ทางอ้อม) จากจ านวนห้องพัก 6 ,000,000 ห้อง ๆ ละ 2 คน 
และมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 2 ,612.78 บาท/วัน/คน พบว่าจะก่อให้เกิดรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
รวมไม่น้อยกว่า 31,353,360,000 บาท ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ (*สถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ประจ าปี 2562 ระบุอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 2 ,612.78 บาท/คน/
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วัน และระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 2.5 วัน **ห้องพัก 1 ห้อง รับรองนักท่องเที่ยว 
จ านวน 2 คน/ห้อง) 
 
1.5 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ 

ช่ือ
รายการ 

จ านวน หน่วยนับ 
งบ

รายจ่าย 
หมวดรายจ่ายย่อย 

ประเภท
รายการ 

เงินกู้ภายใต้พ.ร.ก 
เงิน

งบประมาณ/ 
อื่นๆ 

รวม 

โครงการ
เราเที่ยว
ด้วยกัน 

1 โครงการ เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 
 (เงินอุดหนุน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

15,000,000,000 0 15,000,000
,000 

 
1.6 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1. ธนาคารกรุงไทยฯ จัดท า Platform เพ่ือให้โรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้านค้าตามโครงการ 
OTOP ธุรกิจสปาหรือนวดเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่าหรือเรือเช่าเพ่ือการท่องเที่ยว และสถานที่
ท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ
ดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ  

2. ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โฮมสเตย์ ร้านค้าตามโครงการ OTOP ธุรกิจสปาหรือนวดเพ่ือสุขภาพ 
และธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่าหรือเรือเช่าเพ่ือการท่องเที่ยว ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้  

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมจากกรมการปกครอง  
2.2 ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมการท่องเที่ยว  
2.3 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและโฮมสเตย์ทีใบอนุญาตหมดอายุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และได้ยื่น

ขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  
2.4 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและโฮมสเตย์ทีใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้น

มา  
2.5 ผู้ประกอบธุรกิจที่ พักอ่ืนนนอกเหนือจากข้อ 1.2.1 ถึง ข้อ 1.2.4 ที่อยู่ ในระบบฐานภาษี 

ของกรมสรรพากรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
ก าหนด  

2.6 ผู้ประกอบการโรงแรมท่ีพักท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการโรงแรม แต่ต้องมีหมายเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (Tax ID) และมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)  

2.7 ร้านค้าตามโครงการ OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
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2.8 ธุรกิจสปาหรือนวดเพ่ือสุขภาพ และธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่าหรือเรือเช่าเพ่ือการท่องเที่ยว 
จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีการเก็บค่าใช้บริการ และต้องได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการอย่างถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้ งนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ โรงแรมและโฮมสเตย์ที่เข้าร่วมโครงการ
จะต้องก าหนดราคาที่พักไม่สูงกว่าราคาที่ผู้ประกอบการโรงแรมและโฮมสเตย์เสนอขายผ่านทางเว็บไซต์  
ของผู้ให้บริการจองที่พักและการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency)  

3. ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือผ่านทาง
แอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ธนาคารกรุงไทยฯ ก าหนด จากนั้นธนาคารกรุงไทยฯ  
จะตรวจสอบความมีตัวตนและข้อมูลจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียน เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว
ธนาคารกรุงไทยฯ จะมีข้อความสั้น (SMS) แจ้งให้ประชาชนด าเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 
เมื่อประชาชนได้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว ประชาชนจะสามารถด าเนินการจองที่พักและช าระ
ค่าท่ีพักในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของราคาท่ีโรงแรมและโฮมสเตย์เสนอขาย  

4. รัฐบาลจะโอนเงินค่าที่พักในส่วนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนในอัตราร้อยละ 40 ของราคาค่าที่พัก 
แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ตามจ านวนคืนที่เข้าพักจริง ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและโฮมสเตย์
โดยตรงเมื่อผู้จองได้ Check out จากที่พัก โดย 1 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนจะสามารถจองที่พักได้ 
ไม่เกิน 15 คืน ทั้งนี้ ก าหนดจ านวนที่สนับสนุนตลอดทั้งโครงการไม่เกิน 6,000,000 คืน  

5. ผู้จองที่พักจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหาร ร้านค้าตามโครงการ OTOP ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 
ธุ รกิ จสปาหรื อนวด เ พ่ือสุ ขภาพ ธุ รกิ จการขนส่ ง  เช่ น  รถ เช่ าหรื อ เ รื อ เช่ า เ พ่ื อการท่ อ ง เที่ ย ว  
ในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่ไม่เกิน 600 บาท (วันศุกร์-อาทิตย์) 
และ 900 บาท (วันจันทร์-พฤหัสบดี) ต่อห้องต่อคืน ตามจ านวนคืนที่เข้าพักจริง โดยรัฐบาลจ่ายเงินสนับสนุน
ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้จองที่พัก ทั้งนี้ เงินสนับสนุนดังกล่าวจะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นรายวัน  
และจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อผู้จองที่พักได้ Check in เข้าพักแล้ว และจะสามารถใช้ได้ภายในเวลา 
23.59 น. ของวันที่ผู้จองท่ีพัก Check out ออกจากที่พัก  

6. ส าหรับผู้จองที่พักที่เดินทางโดยสารการบิน ผู้จองที่พักจะต้องด าเนินการจองและช าระค่าบัตร
โดยสารสายการบินเต็มจ านวนผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน โดยผู้จองท่ีพักมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตร
โดยสารสายการบินในลักษณะการจ่ายเงินคืน (Redeem) ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 
2,000 บาท และ 3,000 บาท ในจังหวัดที่ก าหนด (ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่  
และเชียงราย) (ต่อที่นั่ง เข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้จองที่พัก โดยผู้จองที่พักสามารถได้รับเงินสนั บสนุน 
ค่าบัตรโดยสารสายการบินไม่เกิน 2 เท่าของจ านวนห้องที่ท าการจอง และจะได้รับเงินสนับสนุนภายหลังจาก 
ผู้จองที่พักได้ Check out ออกจากที่พัก และภายหลังจากที่ผู้จองที่พักได้ด าเนินการซื้อบัตรโดยสารสายการ
บินแล้ว ทั้งนี้ ก าหนดจ านวนบัตรโดยสารสายการบินที่รัฐสนับสนุนตลอดทั้งโครงการไม่เกิน 2,000,000 ที่นั่ง 
และสายการบินจะต้องแจ้งข้อมูลการจองให้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลการจอง  
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7. วิธีการอนุมัติการจ่ายเงิน ในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันให้กระทรวงการคลัง  
เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินตามโครงการ และด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
โดยวิธีการเบิกจ่ายแทนกัน  

8. โครงการเราเที่ยวด้วยกันมีระยะเวลาการด าเนินโครงการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 
2564  

9. ระยะเวลาการตรวจสอบข้อมูล เบิกจ่าย และจ่ายเงินตามโครงการตั้งแต่ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 
ถึง 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีอาจขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการและเพ่ิมเติมจ านวนสิทธิ
ตามโครงการ มากกว่า 6,000,000 คืน หรือมากกว่า 2,000,000 ที่นั่งได้ ภายใต้กรอบวงเงินที่ก าหนด (15,000 
ล้านบาท) ส าหรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินและด าเนินการเบิกจ่ายโดยใช้วิธีการเบิกจ่ายแทนกัน 
 
1.7 เงื่อนไขความส าเร็จของโครงการ 

การด าเนินโครงการจะก่อให้ 
เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพ่ือให้ภาครัฐยังคง
ขีดความสามารถในการช าระ
หนี้ 

คาดว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะท าให้เกิดการสร้างรายได้แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวและสายการบิน 
โดยประมาณการรายได้ทางตรงแก่ผู้ประกอบการรวมไม่น้อยกว่า 
54,400,000,000บาท และรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวม 
ไม่น้อยกว่า 31,353,360,000 * บาท ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
(*สถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจ าปี 2562 ระบุ
อัตราการใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 2,612.78 บาท/
คน/วัน และระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 2.5 วัน) 

แนวทางการสร้ า ง ค ว าม
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ในการด าเนินโครงการ 

1. การสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักให้แก่ประชาชนบางส่วนในลักษณะร่วม
จ่ายตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้มีแนวทางการสร้างความโปร่งใส 
และป้ องกันการทุ จ ริ ต ในการด า เนิ นการ  โดยการตรวจสอบ
ผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการว่าจะต้องได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรมเท่านั้น รวมถึงตรวจสอบราคาที่พักของโรงแรม 
ที่เข้าร่วมโครงการที่ต้องไม่สูงกว่าราคาที่โรงแรมเข้ากับบริษัทการ
ท่องเที่ยวออนไลน์  (Online Travel Agency) และพร้อมให้มีการ
ตรวจสอบและระงับการเข้าร่วมโครงการหากมีการผิดเงื่อนไขดังกล่าว 
เพ่ือป้องกันไม่ให้รัฐต้องสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักสูงเกินจริง  
2. ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้าตามโครงการ 
OTOP ธุรกิจสปาหรือนวดเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่าหรือ
เรือเช่าเพ่ือการท่องเที่ยว ด าเนินการแสดงรายการค่าใช้จ่ายผ่าน 
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Application ถุงเงิน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้ Application เป๋าตัง ในการ
ช าระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้  การช าระด้วยเงินสดนั้น จะไม่สามารถขอรับ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเดินทาง (E-Voucher) ได้  
3. ผู้ประกอบการสายการบินจะเป็นตรวจสอบการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว และให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการรายงานข้อมูลการ
เดินทางจริง และค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นจากการส ารองบัตรโดยสาร 
ท าให้โครงการฯ สามารถด าเนินการคืนเงินให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นย า  
4. ธนาคารกรุงไทยฯ จะด าเนินการสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักโดยจ่าย
ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมโดยตรงผ่านระบบของธนาคารโดยไม่ผ่าน
ตัวกลางใด ท าให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส าหรับ 
การสนับสนุน E-Voucher รัฐจะจ ากัดที่ 600 บาท (วันศุกร์-อาทิตย์) 
และ 900 บาท (วันจันทร์-พฤหัสบดี) ต่อคนห้องต่อคืน ให้กับผู้จอง
โดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
5. ธนาคารกรุงไทยฯ จะด าเนินการสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
ให้แก่นักท่องเที่ยวผ่าน Application เป๋าตัง หลังจากที่ได้ตรวจสอบการ
จ่ายเงิน และยืนยันการเดินทางจริงจากสายการบิน ท าให้การโอนเงินนั้น
เกิดความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต สร้างความปลอดภัยและความ
มั่นใจให้แก่ประชาชน 

เงื่ อนไขที่ จะน า ไปสู่ ความ 
ส าเร็จของโครงการและแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ 

1. เงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือ การผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในส่วนของการจ ากัดการเดินทางข้าม
จังหวัดของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ต่างจังหวัดได้ รวมถึงความร่วมมือของผู้ประกอบการโรงแรมและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของ COVID-19 ของรัฐบาล ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้
ก าชับให้ผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าวของรัฐอย่างเคร่งครัดต่อไป  
2. นอกจากนั้นแล้วผู้ด าเนินโครงการจะจัดให้มีคณะกรรมการอ านวยการ
โดยการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่ร่วมด าเนินโครงการ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมที่พัก และร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว ร่วมประชุมก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ และประเมินผลการด าเนิน
โครงการหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ  
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3. เงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความส าเร็จด้านการเดินทางโดยเครื่องบิน คือ  
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ในส่วนของการจ ากัดการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่างจังหวัดได้ รวมถึง
ความร่วมมือของผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการ 
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาล 
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้ก าชับให้ผู้ประกอบการขนส่ง 
ด้านการท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวของรัฐอย่างเคร่งครัด
ต่อไป  
4. การก าหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพ่ือการขึ้น
ลงของอากาศยาน ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9  
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 5) ที่ก าหนดห้าม หรือจ ากัดการด าเนินการ หรือการท า
กิจกรรมบางอย่าง ตามพระราชก าหนดและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพ่ือการขึ้นลงของอากาศ
ยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้มีอ านาจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศของส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย (กพท.) 

 
1.8 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 

3. โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (1 ตุลาคม 2563-31  
 ธันวาคม 2564) 

 
3.1 หลักการและเหตุผล 

1. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 รับทราบโครงการ โดยการน าเสนอของส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

2. คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบแนวทางการด าเนินการมาตรการเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบและการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับพ้ืนที่ (Micro)  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานในระดับพ้ืนที่ การสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
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รวมทั้งการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยจะมีกลไก
ด าเนินการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพ้ืนที่จังหวัดเป็นหลัก และ (2) ระดับประเทศ 
(Macro) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวได้ในระดับศักยภาพ  
การส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานในภาพรวม รวมทั้งการวางรากฐานและผลักดันให้เศรษฐกิจปรับเปลี่ยน
เข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ โดยจะมีกลไกด าเนินการผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นหลัก  

3. เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอมาตรการเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเพ่ือลดผลกระทบ  
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และสามารถบรรเทา
ผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ (1) การส่งเสริมการจ้างงาน
ใหม่โดยเฉพาะให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ควบคู่ไปกับการรักษาการจ้างงานภายในประเทศ (2) การสนับสนุน
ภาคเศรษฐกิจจริงทั้งภาคการผลิตและภาคบริการให้สามารถฟ้ืนตัวเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
และผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวผ่านการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการด าเนินมาตรการเพ่ือช่วยเหลือสภาพคล่องของภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยให้เพียงพอ เพ่ือไม่ให้น าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของภาระหนี้สิน รวมทั้งเพ่ือช่วยลด
ผลกระทบต่อเนื่องไปยังตลาดแรงงานไม่ให้จ านวนผู้ว่างงานเพ่ิมมากขึ้น และ (3) การรักษาเสถียรภาพทางการ
เงินเพ่ือไม่ให้เกิดความผันผวนและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่กระทบต่อเสถียรภาพ  
ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบต่อข้อเสนอมาตรการในระยะ
เร่งด่วนที่ส าคัญ 4 มาตรการ ดังนี้ (1) มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แก่ การปรับปรุงมาตรการเราเที่ยว
ด้วยกันและออกมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ิมเติม การสร้างแรงจูงใจให้
พันธมิตรภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และการวางแนวทางมาตรการน าร่องเพ่ือเปิดรับ
ท่องเที่ยวเฉพาะพ้ืนที่ (ภูเก็ตโมเดล) อย่างรอบคอบและรัดกุม (2) มาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจและ SMEs 
ได้แก่ การสนับสนุนสภาพคล่องให้ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมและสร้างจูงใจ
ให้บริษัทขนาดใหญ่ช่วยสร้างพัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ส าหรับ SMEs และการ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในระดับพ้ืนที่ (3) มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน ได้แก่  
การส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมการจ้างงานเพ่ิมเติม
เพ่ือทดแทนแรงงานต่างด้าว การรักษาการจ้างงานเดิมโดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด การพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในและนอกระบบ การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
และ (4) มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ได้แก่ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพ่ิมเติมระยะใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ขยาย
ผลถึงผู้ประกอบการอิสระรายย่อย และมาตรการเปิดรับผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติม โดยมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท ารายละเอียดมาตรการในระยะเร่งด่วนตามข้อเสนอมาตรการเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการขอต่ออายุและ/หรือข้อเสนอเพ่ิมเติมของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพต่ างๆ ที่ได้ด าเนินการไป
ในช่วงที่ผ่านมาให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจตามเหมาะสมและความจ าเป็น 3. ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563  
มีผู้ว่างงาน จ านวน 7.45 แสนคน (ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ) ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีงานท า
ให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของตนเองและตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงานจึงได้จัดท า
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โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการด าเนินการ  
แบบบูรณาการท างานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างร้อยละ 50  
ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาตามที่ได้ก าหนดสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคน มีก าหนดระยะเวลา
เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565  

4. กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการมีงานท าให้แก่ประชาชนวัยท างานทุกกลุ่มเป้าหมาย  
โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีงานท าในทุกพ้ืนที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องตลอดวัยท างานเพ่ือสนอง
รับนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ ตลอดจนพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้ภาค
แรงงาน เพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งเพ่ือบรรเทาปัญหาของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก  
ที่ชะลอตัว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความต้องการจ้างงาน  
เป็นระยะสั้น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายขององค์กร นอกจากนี้ รูปแบบการท างานของประชาชนคนรุ่นใหม่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการรับงานอิสระที่นายจ้างสามารถก าหนดเวลาท างานได้เป็นบางช่วงเวลาที่มี  
ความต้องการซื้อสินค้ามากข้ึน 

3.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานท า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ิมทักษะ

และประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงเพ่ือช่วยเหลือสถานประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง 
และเกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้กลุ่มลูกจ้างมีรายได้ เพียงพอที่จะใช้จ่าย  
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในกิจการ ครัวเรือน กระจายในทุกภูมิภาค ของประเทศไทย นอกจากนี้  
ยังเป็นการเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้ 

3.3 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับการจ้าง
งานใหม่ในสถานประกอบการ 

จบการศึกษาใหม่ได้รับเงิน
อุดหนุนเงินเดือนจากรัฐบาล
จ านวนร้อยละ50ของเงินเดือน
ตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน
7,500บาทต่อเดือนต่อคน 

260,000 คน 

3.4 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ 

1. ผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับการช่วยเหลือให้ได้มีงานท า มีรายได้เพียงพอแก่การด ารงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
2. เป็นการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิต และภาคบริการให้สามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็วขึ้น  
3. ลดต้นทุนการด าเนินกิจการของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
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3.5 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ 

ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก 
เงิน

งบประมาณ/ 
อื่นๆ 

รวม 

ค่าจ้างเหมาบริการ 1 งาน งบด าเนิน 
งาน 

งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 49,648,700 0 49,648,700 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การจ้างงานใหม่ส าหรับผู้
จ บกา รศึ กษา ใหม่ โ ด ย
ภาครัฐและเอกชน 

260,000 คน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 19,386,300,000 0 19,386,300,000 

ค่าใช้สอยกิจกรรมภายใต้
โครงการฯ 

1 งาน งบด าเนิน 
งาน 

งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 26,053,000 0 26,053,000 
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3.6 ขอบเขตการด าเนินงาน 
1. จัดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม

โครงการผ่านทางเว็บไซต์ “ไทยมีงานท า” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างด าเนินการจ้างเหมาภาคเอกชน
บริหารจัดการโครงการ เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)  

2. จ้างเหมาบริการภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญด าเนินการบริหารจัดการ
โครงการ เพ่ือจัดหาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เพ่ือรองรับข้อมูลนายจ้าง/
สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจากเว็บไซต์ “ไทยมีงานท า”เพ่ือให ้
ผู้รับจ้างด าเนินการบริหารจัดการโครงการเพ่ือรองรับให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่
ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) - นายจ้าง/สถานประกอบการยอมรับ 
และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและ ผู้จบการศึกษาใหม่แสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูล  
ส่วนบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ทุกช่องทางจับคู่งาน 
(Matching) ทั้ง ๒ ฝ่ายบันทึกข้อตกลงและลงนามเข้าร่วมโครงการ เชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงานประกันสังคม
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบคุณสมบัตินายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่เชื่อมโยง
ข้อมูลกับธนาคการกรุงไทยเพ่ือรองรับการจ่ายเงินอุดหนุนรองรับระบบงานผลทั้งแบบ Real-Time ข้อมูล
รายวัน รายเดือนทั้งในรูปแบบทะเบียนและสถิติ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการติดตามผลสภาพการจ้างงาน 
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากประโยชน์ที่ได้รับแพลตฟอร์มนี้  

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่พบนายจ้าง/ สถานประกอบการ  
(นัดพบ Co-Payment) เปิดให้มีการรับสมัครงานพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เพ่ือคัด เลือก 
ผู้จบการศึกษาใหม่ ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการ และแจ้งรายชื่อ  
ผู้จบการศึกษาใหม่ (ลูกจ้าง) พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาวุฒิบัตรการศึกษา ใบรับสมัครงานที่ระบุอัตรา
เงินเดือนที่รับสมัครงาน และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของผู้จบการศึกษา
ใหม่ (ลูกจ้าง) และหลักฐานของนายจ้าง/สถานประกอบการ ประกอบด้วย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
สถานที่ตั้งของสถานที่ท างาน เลขที่บัญชีนายจ้างที่ขึ้นไว้กับส านักงานประกันสังคม ส่งให้กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติให้ผู้จบการศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการกับนายจ้าง 
หรือสถานประกอบการได้  

4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการฯ จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง  
ต่าง ๆ ทั้งสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) เพ่ือให้นายจ้าง/สถานประกอบการ  
และผู้จบการศึกษาใหม่นายจ้างได้ทราบข่าวสาร รับรู้และเข้าใจรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ  

5. กรมการจัดหางาน พิจารณาข้อมูลและแจ้งผลการพิจารณาให้นายจ้าง/ สถานประกอบการ  
และผู้จบการศึกษาใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเข้าร่วมโครงการฯ ได้  

6. นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ 
โดยเริ่มท างาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นายจ้าง/สถานประกอบการจะต้องจ่ายเงินเดือน 
จ านวนร้อยละ 50 ของอัตราเงินเดือนให้กับลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
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(มหาชน) ภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน และธนาคารกรุงไทยแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างพร้อมหลักฐาน
ให้กรมการจัดหางานทราบภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เพ่ือกรมการจัดหางานจะได้ด าเนินการโอนเงินเดือน
ให้กับลูกจ้างในบัญชีของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ภายใน 5 วันท าการ หลังจากได้รับแจ้งหลักฐาน 
จากนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามอัตราที่ก าหนดสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคน ตามวุฒิการศึกษา
ของผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ  

7. กิจกรรมควบคุมและติดตามผลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายไว้ 

 

3.7 เงื่อนไขความส าเร็จของโครงการ 

การด าเนินโครงการจะก่อให้ 
เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพ่ือให้ภาครัฐยังคงขีด
ความสามารถในการช าระหนี้ 

ผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน 
ช่วยให้มีงานท า มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการว่างงาน และ
นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถด าเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้ 
ท าให้มีรายได้และจ่ายกลับคืนไปเป็นภาษีให้กับรัฐ รวมทั้งเป็นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดียิ่งขึ้น 

แนวทางการสร้างความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตในการ
ด าเนินโครงการ 

ปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
วางแผนกลไกการตรวจสอบ/ระบบการจ่ายเงินให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. จัดให้มีระบบการลงทะเบียนสมัครใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการส าหรับ 
ผู้จบการศึกษาใหม่ และนายจ้าง/สถานประกอบการ  
2. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงานประกันสังคม เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัตินายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ และ
ประมวลผลสรุปรายการบัญชีของนายจ้าง/สถานประกอบการและ
ลูกจ้างในระบบประกันสังคม  
3. ระบบรวบรวมข้อมูลและจ านวนลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ ที่ท างาน
กับนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือตรวจสอบอัตราเงินเดือนที่นายจ้าง
จ้าง และรายละเอียดจ านวนเงินที่กรมการจัดหางานต้องจ่ายเงิน
อุดหนุนให้กับลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) รายงานข้อมูลดังกล่าวให้กรมการจัดหางานทราบ 
ทุกเดือน  
4. การอนุมัติให้สิทธินายจ้าง/สถานประกอบการ และลูกจ้างที่เข้าร่วม
โครงการ ระบบจะจัดล าดับคิวก่อนหลัง ( first come first serve)  
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จากนายจ้าง/สถานประกอบการ และลูกจ้างที่ยื่นขอใช้สิทธิเข้าร่วม
โครงการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติตามล าดับคิว  
5. มีระบบให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และลูกจ้างที่ เข้าร่วม
โครงการได้ประเมินความพึงพอใจ  
6. มีคณะเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ออกตรวจ
ติดตามตรวจสอบการท างาน ของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการในสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในขณะปฏิบัติงาน เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของนายจ้าง/สถานประกอบการ และเพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
ของโครงการและแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงของโครงการ 

1. ผู้จบการศึกษาใหม่ จ านวน 260,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว ว่างงาน ไม่มีงานท า ได้รับการช่วยเหลือ ได้ เข้าสู่
ตลาดแรงงาน เกิดการจ้างงานใหม่ ได้มีงานท า มีรายได้ มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี ให้สามารถด ารงชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 2. นายจ้าง/สถานประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่จ านวน
มาก สามารถเปิดด าเนินธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 
3.8 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) 
 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 

4. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (3 สิงหาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

4.1 หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก และยังคงมี

แนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะถัดไป 
และจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพ่ือลดผลกระทบจากการหดตัว  
ของภาคเศรษฐกิจส าคัญ รวมทั้งจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรของภาครัฐในการลงทุนเพ่ือพยุงเศรษฐกิจและเกิด 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก และ ครม. มีมติ เห็นชอบกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกรอบนโยบายด้านเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพ 
การผลิต ต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้น เน้นการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปลงใหญ่ 
เกษตรแม่นย าที่มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ มีการสร้างความร่วมมือบริหาร
จัดการที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูป และการตลาด ตลอดจนการวางระบบ
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โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานความปลอดภัย ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
เป็นการด าเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยที่อยู่บริ เวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกันที่พร้อม 
ที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการ  
ในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้ สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดน าการผลิต น าไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่าง  
อุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร 
โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพ้ืนที่และร่วมกันด าเนินการบริหารจัดการการผลิต ทั้งนี้ การก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายของเกษตรแปลงใหญ่ ด าเนินการในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น พ้ืนที่ในเขตชลประทาน พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่  
ในเขตสหกรณ์นิคม และพ้ืนที่เกษตรทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันก าหนดเป้าหมายการผลิต 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชน 
แบบประชารัฐ การปรับระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตโดยเกษตรกร
หรือองค์กรเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ท าให้เกิด 
ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale) เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้
เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรที่ เหมาะสม เช่น  เครื่ องจั กรกลการ เกษตร ( Motor Pool) เ พ่ือลดต้นทุน  
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด ช่วยพัฒนาเกษตรกร  
ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการ
ตลาด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนผลการด าเนินงานที่ผ่านมีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงให ญ่ 
จ านวน 6,916 แปลง เกษตรกร 408,000 ราย พ้ืนที่ 6,595,008 ไร่ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนการผลิต
และการ เ พ่ิมผลผลิ ตรวม  36 ,180 .25  ล้ านบาท (ข้ อมู ล  ณ วั นที่  2  มิ ถุ น ายน  2563 )  ดั งนั้ น 
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดท าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่  และเชื่อมโยงตลาด  
เพ่ือให้เกษตรกรมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ต่อยอดด้านคุณภาพ
มาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม และเชื่อมโยงการตลาดและสร้างโอกาสในการเ พ่ิมคุณภาพผลผลิต 
และผลตอบแทนจากการผลิตการลดต้นทุนการผลิต รายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
4.2 วัตถุประสงค์ 

เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตและลดต้นทุนการผลิต ให้กั บ เกษตรกรหรื อกลุ่ ม เกษตรกร  
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  
ในการร่วมกับบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 
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ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา  
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
 
4.3 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
แปลงใหญ่จ านวน  5,250 แปลงเกษตรกร 
262,500 รายพ้ืนที่ 5,003,250 ไร่ มีการน า
เ ท ค โ น โ ล ยี เ ก ษ ต ร ส มั ย ใ ห ม่ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ การผลิตและลดต้นทุนการผลิต
มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง 

จ านวนแปลงใหญ่ได้รับการ
พัฒนา 

5,250 แปลง 

 
4.4 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ 

แปลงใหญ่ จ านวน 5,250 แปลง มีการน าเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และลดต้นทุนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจ านวน 11,137,877,000 บาท 
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4.5 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ 

ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ เงินกู้ภายใต้พ.ร.ก 
เงินงบประมาณ/ 

อื่นๆ 
รวม 

จดัเก็บข้อมลูและบันทึกผล
การด าเนินงาน 

5,250 แปลง งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 5,250,000 0 5,250,000 

ด้านการตลาด 1,146 แปลง เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป (ลักษณะ
รายจ่ายเงินอุดหนุน) 

500,580,000 0 500,580,000 

ด้านการผลติ 5,091 แปลง เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป (ลักษณะ
รายจ่ายเงินอุดหนุน) 

11,832,990,000 0 11,832,990,000 

ด้านการพัฒนาคณุภาพ 2,055 แปลง เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป (ลักษณะ
รายจ่ายเงินอุดหนุน) 

1,544,550,000 0 1,544,550,000 

ติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าการ

ด าเนินงาน 

5250 แปลง งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 15,880,000 0 15,880,000 

ประชุมวิเคราะห์จดัท า
แผนปฏิบัติงานและแผนใช้

จ่ายเงิน 

5250 แปลง งบด าเนิน 
งาน 

งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 5,250,000 0 5,250,000 

รวม 13,904,500,000 
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4.6 ขอบเขตการด าเนินงาน 
กิจกรรม สามารถด าเนินการได้ทันที ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ มีประโยชน์กับสมาชิกแปลงใหญ่  

และมีความยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่สมาชิกสามารถด าเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือ  
เป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการเดิม และสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ตามกิจกรรม 
ที่ เสนอเท่านั้น โดยให้กลุ่มสมาชิกเป็นผู้ด าเนินการเอง กิจกรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1) ด้านการผลิต : ต่อยอดท าเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้เครื่องจักรกล เทคโนโลยี ระบบน้ า Precision 
Farming โรงเรือน โรงคัดแยกผลผลิต ลานตาก ระบบบริหารจัดการน้ า เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 
ทั้งนี้ ต้องมีแนวทางการบริหารจัดการการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจน 

2) ด้านการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน : ตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต เพ่ือเข้าสู่ตลาดใน ระดับสากล
ต่างๆ การจัดการคุณภาพผลผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  

3) ด้านการตลาด : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้าง Brand ให้สามารถเข้าสู่ตลาด Online 
และ Offline ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และสร้างจุดรวบรวมกระจายผลผลิต e-Marketplace รายละเอียดตาม
เอกสารแนบข้อเสนอโครงการ 
 
4.7 เงื่อนไขความส าเร็จของโครงการ 

การด าเนินโครงการจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทาง 
อ้อมเ พ่ือให้ภาครั ฐยั ง คงขี ด
ความสามารถในการช าระหนี้ 

ท าให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ซึ่งอยู่ ในพ้ืนที่มีรายได้เ พ่ิมขึ้น 
จากการด าเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี  
และผู้ประกอบการมีผลผลิตป้อนเข้าสู่สถานประกอบการตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

แนวทางการสร้างความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตในการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณที่ ได้รับกรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรให้กลุ่ม
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ในลักษณะอุดหนุนเพ่ือให้เกษตรกร
สามารถด าเนินการตามความต้องการของกลุ่มโดยใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่กลุ่ม ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติของการใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนอย่างเคร่งครัด 

เงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
ของโครงการและแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงของโครงการ 

มีคณะกรรมการควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป 
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด 

 
4.8 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) 
 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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5. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  
 (1 มกราคม 2564-31 ธันวาคม 2564) 

5.1 หลักการและเหตุผล 
ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานท าได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจ านวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบาย 
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน  
การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาดได้ว่า  
จะมีโครงการภายใต้ “พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ในภาครัฐ 
จ านวนมากที่จะลงไปพ้ืนที่หรือชุมชน อาทิเช่น โครงการด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้านการท่องเที่ยว  
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุน 
SMEs ในพ้ืนที่ ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้หากไม่บูรณาการกันอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดี
พอ เกิดการซ้ าซ้อนของโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถสร้ างผลกระทบ 
(Impact) ได้อย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการโครงการในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น  
ไปตามความต้องการของพ้ืนที่อย่างแท้จริง ควรมีหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ท าหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ (Area Based System Integrator) ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐ
กว่า 80 แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ สามารถที่จะท าหน้าที่เป็น System Integrator ใน
ระดับต าบลได้ โดยที่มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่สามารถใช้องค์ความรู้ เทคโฟนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ท างาน
ประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้การท างานบูรณาการนี้
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลที่สามารถน าไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน 
(Targeted Poverty Alleviation) ในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่จะประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลัก ๆ ดังนี้1. มหาวิทยาลัยจะท าหน้าที่หน่วยงานบูรณาการโครงการ (System Integrator) รายต าบล  
โดยใน 1 ต าบล จะมี 1 มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ดูแล 2. มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจ  
และสังคมรายต าบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน อาทิเช่น การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับ 
การท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) และการส่งเสริม
ด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไป
ด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 3. มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยจ้างงานในการด าเนินโครงการของหน่วยงานต่าง  ๆ 
ในต าบลที่ท าหน้าที่ดูแล โดยจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาไม่น้อยกว่า 20 คน  
ในแต่ละต าบล 4. มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ประสานงานและท างานร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด าเนินการโครงการภายในพ้ืนที่ 5. มหาวิทยาลัยท าหน้าที่บูรณาการและสนับสนุนหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ที่ไปด าเนินการโครงการภายในต าบล ในด้านองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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6. มหาวิทยาลัยจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายต าบล (Community Big Data) เพ่ือให้เป็นข้อมูล 
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน นอกจากนี้เพ่ือให้  
การด าเนินการบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีการจัดท าระบบการบูรณาการโครงการต่าง  ๆ  
ในอีก2 ระดับคือ ระดับภูมิภาค (Regional System Integrator) และระดับประเทศ (National System 
Integrator) โดยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม ได้แก่ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน  
และภาคใต้ตอนล่าง จะท าหน้าที่ในการบูรณาการโครงการต่าง ๆ ระหว่างชุมชนหรือต าบลในพ้ืนที่ (Regional 
System Integrator) ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรโครงการร่วมกัน การแบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกัน 
รวมถึงการเชื่อมต่อกันในโซ่คุณค่า (Value Chain) ของสินค้าและบริการ เช่นการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริโภคสินค้าและบริการ การท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกันระหว่างพ้ืนที่  
เป็นต้น และในระดับประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะร่วมกับ ส านักงาน
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่เป็น National System 
Integrator เพ่ือท าหน้าที่บูรณาการโครงการและข้อมูลต่างๆในภาพรวม การประเมินผลกระทบและ  
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพ่ือใช้ในการจัดท านโยบายและกลยุทธ์ในการลดปัญหาความยากจน
แบบมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) การด าเนินการบูรณาการต่างๆเป็นไปดังแผนภาพ 
โดยในโครงสร้างการด าเนินการนี้จะเป็นโครงสร้างที่จะต่อเนื่องถึงแม้จะสิ้นสุดโครงการตาม พ.ร.ก. เงินกู้  
แล้วก็ตาม เนื่องจากว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายในการส่งเสริม  
และปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน
ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โครงการนี้จึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (Area Based University) 

 
5.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System 
Integrator 

2. เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน 

3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับ
การท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริม
ด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

4. เพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน 
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5.3 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เกิดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ในพ้ืนที่ที่มีความครอบคลุมใน
ประเด็นต่างๆตามปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนได้แก่การ
พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพ
ใหม่(การยกระดับสินค้าOTOP/
อาชีพอ่ืนๆ)การสร้างและพัฒนา
CreativeEconomy (ก า ร ย ก 
ระดับการท่องเที่ยว)การน าองค์
ค ว าม รู้ ไ ป ช่ ว ยบ ริ ก า รชุ มชน
(HealthCare/เ ทค โ น โ ลยี ด้ าน
ต่ า งๆ )และการส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น
สิ่งแวดล้อม/CircularEconomy 
(การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) ที่ส่งผลต่อการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของต าบล
เป้าหมาย 

เ กิ ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ี อ ย ก ร ะ ดั บ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการและเ พ่ือ ฟ้ืน ฟู
เศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ที่มี
ความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ 

3,000 ต าบล 

 
5.4 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ 

เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ตามความเหมาะสมของแต่ละต าบล  
รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 60,000 คน โดยการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ได้ก าหนด
คุณสมบัติเบื้องต้น ไว้ดังนี้ 1)ประชาชนทั่วไป เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ว่างงาน และไม่ได้
รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้าง
งานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ โดยจ้างในอัตรา 9,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน 2) บัณฑิตจบใหม่ 
เป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน โดยจ้าง
ในอัตรา 15,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน 3) นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจ  
ในการปฏิบัติงาน โดยจ้างในอัตรา 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ ส าหรับหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การคัดเลือกที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ในฐานะ National System Integrator) สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายของเครือข่ายอุดมศึกษา (ในฐานะ 
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Regional System Integrator) และสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่  (ในฐานะ System Integrator) จะเป็น 
ผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางตามรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ต่างๆ  

ส าหรับภารกิจของการจ้างงานมีการแบ่งภารกิจการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ อว. ในภาพรวม คือ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพ่ือจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัด การข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล  
ของโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูล
สถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง  
การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรอง จัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์
สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพ้ืนที่) (ร่วมกับ ศบค.) และการจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.) และ 2) ส่วนการปฏิบัติงานตามกิจกรรม
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลของมหาวิทยาลัย รวมถึงเกิดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ในพ้ืนที่ ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ รายต าบลตามโจทย์ปัญหาต่างๆของแต่ละต าบล ได้แก่  
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) โดยมีผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากโครงการในภาพรวม ดังนี้  

1. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในรอบ 1-3 เดือน  
1.1 ได้ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย 

มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เบื้องต้น ได้ข้อมูลส าหรับการจัดท าแนวทางการเฝ้าระวังและ
จัดท าข้อมูลสาธารณสุข ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 รายต าบล ข้อมูลรายได้ในชุมชน ข้อมูลอาชีพ 
ในชุมชน ข้อมูลสภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ ข้อมูลระดับการศึกษาและทักษะของคนในชุมชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับสาธารณูปโภค ในชุมชน ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลปัญหาระดับชุมชน ส าหรับการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่
ชุมชน (Community Big Data) และแนวทางการจัดท าข้อมูลราชการเป็นอิเลกทรอนิกส์ (Digitalizing 
government data)  

1.2 ได้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการน าไปใช้ในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรในการพัฒนาและด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนการด าเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่  
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับ 
การท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริม
ด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมของต าบล  
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2. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในรอบ 12 เดือน  
2.1 ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน (Community Big Data) ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 

Analytics) ที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของชุมชน และระบบ 
การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมและบริบทของชุมชน  

2.2 แนวทางการเฝ้าระวังและจัดท าข้อมูลสาธารณสุขตามมาตรการป้องกัน COVID-19 รายต าบล  
2.3 ข้อมูลภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นดิจิทัล (Digital Government Data)  

และกระบวนการน า Digitalized data ที่จัดท าข้ึนมาใช้ประโยชน์  
2.4 เกิดการยกระดับสินค้า การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/

อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy 
(การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของต าบลตามโจทย์ 
และความต้องการรายต าบล  

2.5 ภายในเวลา 1 ปี ร้อยละ 25 ของต าบลเป้าหมายเป็นต าบลพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่ งยืน 
(Sustainable Community) (750 ต าบล) (มีความพร้อมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ในปี 
ที่  1-2) ร้อยละ 50 ของต าบลเป้าหมายสามารถยกระดับเป็นต าบลไปสู่ความพอเพียง (Sufficient 
Community) (1,500 ต าบล) (มีความพร้อมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ในปีที่ 2-3)  
และร้อยละ 25 ของต าบลเป้าหมายที่อยู่รอดจากความยากล าบาก (Survived Community) (750 ต าบล)  
(มีความพร้อมในการยกระดับเป็นต าบลไปสู่ความพอเพียงได้ใน ปีที่ 3-5) โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นพ่ีเลี้ยง
หรือที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  

3. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะกลางและระยะยาว (ปีที่ 2-5) 
3.1 กลุ่มต าบลเป้าหมายเป็นต าบลพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Community)  

(750 ต าบล) 
1) ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 (168.75 ล้านบาท)  
2) ผลลัพธ์เชิงสังคม เป็นพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  

เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในต าบล และเป็นการฝึกงาน/ท างานของบัณฑิตและนักศึกษา  
3.2 กลุ่มต าบลเป้าหมายสามารถยกระดับเป็นต าบลไปสู่ความพอเพียง (Sufficient Community) 

(1,500 ต าบล)  
1) ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 (337.5 ล้านบาท)  
2) ผลลัพธ์เชิงสังคม เป็นพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  

เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในต าบล และเป็นการฝึกงาน/ท างานของบัณฑิตและนักศึกษา  
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3.3 กลุ่มต าบลเป้าหมายที่อยู่รอดจากความยากล าบาก (Survived Community) (750 ต าบล)  
1) ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 (1,771.875 ล้านบาท)  
2) ผลลัพธ์เชิงสังคม เป็นพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  

เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในต าบล และเป็นการฝึกงาน/ท างานของบัณฑิตและนักศึกษา 
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5.5 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ 

ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ 
เงินกู้ภายใต้

พ.ร.ก 
เงินงบประมาณ/ 

อื่นๆ 
รวม 

งบบริหารจดัการของ 
National System 
Integrator :  
คา่วัสดสุ านักงานเพื่อใช้ใน
โครงการ 

12 เดือน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

730,000 0 730,000 

งบบริหารจดัการของ 
National System 
Integrator : ค่าใช้จ่ายจ้าง
เหมาบุคลากร เพื่อท าหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูล ตดิตาม
ประเมินผลการด าเนินการ
โครงการ และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการโครงการ 

13 คน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่าย

เงินเดือน) 

4,320,000 0 4,320,000 

5
6
9
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ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ 
เงินกู้ภายใต้

พ.ร.ก 
เงินงบประมาณ/ 

อื่นๆ 
รวม 

งบบริหารจดัการของ 
National System 
Integrator : ค่าใช้จ่ายใน
การ Pitching เพื่อคดัเลือก
โครงการที่ช่วยในการพัฒนา
ชุมชนในระดับต าบล ระดับ
ภาค และระดับประเทศ 

1 โครงการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

8,000,000 0 8,000,000 

งบบริหารจดัการของ 
National System 
Integrator : ค่าใช้จ่ายใน
การ Reskill/Upskill ด้าน 
Financial Literacy 

1 ครั้ง เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะ 

รายจ่ายเงินอุดหนุน) 

100,000 0 100,000 

งบบริหารจดัการของ 
National System 
Integrator : ค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของเครือข่าย
อุดมศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษา 

12 เดือน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

3,750,000 0 3,750,000 
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ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ 
เงินกู้ภายใต้

พ.ร.ก 
เงินงบประมาณ/ 

อื่นๆ 
รวม 

งบบริหารจดัการของ 
National System 
Integrator : ค่าใช้จ่ายใน
การจัดท ารายงานสรุปผล
โครงการและผลกระทบใน
ภาพรวม 

1 รายงาน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

2,000,000 0 2,000,000 

งบบริหารจดัการของ 
National System 
Integrator : ค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะท างาน 

12 ครั้ง เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

600,000 0 600,000 

งบบริหารจดัการของ 
National System 
Integrator : ค่าใช้จ่ายใน
การติดตามความก้าวหน้า
โครงการ  
(รอบ 6 เดือน) 

3000 โครงการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

22,950,000 0 22,950,000 

งบบริหารจดัการของ 
National System 
Integrator : ค่าใช้จ่ายใน

3000 โครงการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

22,950,000 0 22,950,000 

5
7
1
 



572 

ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ 
เงินกู้ภายใต้

พ.ร.ก 
เงินงบประมาณ/ 

อื่นๆ 
รวม 

การติดตามและประเมินผล
โครงการ  
(รอบ 12 เดือน) 

งบบริหารจดัการของ 
National System 
Integrator : ค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนา Mindset 
การสร้างเครือข่ายและ 
การออกแบบหลักสูตร 
การพัฒนาผู้น าของผูไ้ด้รบั
การจ้าง 

1 หลักสตูร เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

2,000,000 0 2,000,000 

งบบริหารจดัการ 
ของ National System 
Integrator : ค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนา Platform  
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมลู 

1 Platform เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

10,000,000 0 10,000,000 

สนับสนุนงบประมาณส าหรับ 
Regional System 
Integrator  
งวดที่ 1 

9 เครือข่าย เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
 (เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

51,600,000 0 51,600,000 

5
7
2
 



573 

ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ 
เงินกู้ภายใต้

พ.ร.ก 
เงินงบประมาณ/ 

อื่นๆ 
รวม 

สนับสนุนงบประมาณส าหรับ 
Regional System 
Integrator  
งวดที่ 2 

9 เครือข่าย เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
 (เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

51,600,000 0 51,600,000 

สนับสนุนงบประมาณส าหรับ 
System Integrator  
งวดที่ 1 

76 สถาบัน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

64,500,000 0 64,500,000 

สนับสนุนงบประมาณส าหรับ 
System Integrator  
งวดที่ 2 

76 สถาบัน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

64,500,000 0 64,500,000 

สนับสนุนงบประมาณส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาส าหรับจัด
กิจกรรมการด าเนินการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษารายต าบล 
ในด้านต่างๆ รวม 3,000 
ต าบล งวดที่ 1 

76 สถาบัน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
 (เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

1,200,000,000 0 1,200,000,000 

5
7
3
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ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ 
เงินกู้ภายใต้

พ.ร.ก 
เงินงบประมาณ/ 

อื่นๆ 
รวม 

สนับสนุนงบประมาณส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาส าหรับจัด
กิจกรรมการด าเนินการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษารายต าบล 
ในด้านต่างๆ รวม 3,000 
ต าบล งวดที่ 2 

76 สถาบัน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่ายเงิน

อุดหนุน) 

1,200,000,000 0 1,200,000,000 

สนับสนุนงบประมาณส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อจ้าง
งานประชาชนท่ัวไป บัณฑติ 
และนักศึกษา 

60,000 คน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
(เงินอุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลักษณะรายจ่าย

เงินเดือน) 

7,920,000,000 0 7,920,000,000 

รวม 10,629,600,000 บาท 

5
7
4
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การด า เ นิ น โ คร งการจะ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้
ภาครัฐยังคงขีความสามารถ
ในการช าระหนี้ 

การด าเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็น System Integrator 
รวมถึงจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท า
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ดังต่อไปนี้ 1. สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยขับเคลื่อนและสร้างการ
เชื่อมโยงที่เข้มแข็งในการพัฒนา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ที่มี
ความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ 2. เกิดการจ้างงานตามภารกิจและตาม
กิจกรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลตามบริบท และความ
ต้องการของต าบลนั้นๆ อย่างน้อยในพื้นท่ี 3,000 ต าบล 3. เกิดการพัฒนา
และยกระดับทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ 
นักศึกษา รวมถึงเกิดการถ่ายโอนองค์ความรู้และทักษะด้านการประกอบ
อาชีพไปสู่ต าบล 

แนวทางการสร้างความโปร่ง 
ใสและป้องกันการทุจริตใน
การด าเนินโครงการ 

ด าเนินการโดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 และมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล
การด าเนินการโครงการ 

เงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความ 
ส าเร็จของโครงการและแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง
ของโครงการ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 1. ประสบการณ์จากโครงการจ้างงานประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ตามมติ  ครม.วันที่  17 มีนาคม พ.ศ.  2563 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการในระยะที่ 1 ที่มีการจ้างงานประชาชนที่
ว่างงาน และพัฒนาทักษะในการท างานในด้านต่างๆ ทางด้านวิชาการเกิด
ความช านาญเฉพาะด้าน ต่อยอดเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพต่อไป
ได้ จ านวน 32,718 คน 2. ความเข้มแข็งและประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ภาค
ตะวันออก ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง ที่ท าหน้าที่ในการบูรณา
การโครงการ ต่างๆ ระหว่างชุมชนหรือต าบลในพ้ืนที่ (Regional System 
Integrator) ความเสี่ ย งที่ ชั ด เจน 1. สถานการณ์ของโลกที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว ส่งผลให้การด าเนินการต้องมีการ
วางแผนและก าหนดทิศทางที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อ
สถานการณ์ 2. การติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และการรายงานผลการ
วิเคราะห์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติและ
ประชาชน ต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ถูกหลักวิชาการ และมีการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
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5.7 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

6. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (1 กรกฎาคม 2563-30 กันยายน 2564)

6.1 หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรง และเป็นวงกว้างต่อทั้งการแพทย์ การท่องเที่ยว การบริการ การผลิตอุตสาหกรรม การค้าและ
การเกษตร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนส่วนหนึ่งตัดสินใจ
เดินทางกลับภูมิล าเนา ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผู้คนพากันกักตุนอาหาร จนอาจน าไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร
ขึ้นได้ ภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นต้นสายแห่งการผลิต “อาหาร” อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ กลายเป็น
หนทางรอดของกลุ่มแรงงานกลับภูมิล าเนาที่จะช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ไปได้  

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ก าลังขยายวงกว้าง จะเป็นผลกระทบต่อเนื่องที่ส่งผลให้เกิดภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งทาง IMF คาดการณ์ว่าจะท าให้เศรษฐกิจโลกจะตกต่ าในระดับเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ 
Great Depression เมื่อทศวรรษ 1930 - การฟ้ืนฟูประเทศไทย ภายหลังเหตุการณ์การการแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
และครอบคลุมทุกมิติ - ภาคการเกษตร เป็นภาคการผลิตที่ส าคัญที่ผลิต “อาหาร” เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” อีกทั้งความเสียหาย 
ของภาคเกษตรกรรมยังเป็นปัญหาลูกโซ่ที่จะน าไปสู่ปัญหาในวงจรการผลิตของภาคการเกษตรซึ่งเป็น 
แหล่งอาหาร รายได้ เป็นความมั่นคงในชีวิตสูงสุดของคนไทย ประกอบกับในช่วงวิกฤติดังกล่าว มีแรงงานที่หนี
ภัยโควิด-19 กลับสู่ภูมิล าเนาเป็นจ านวนมาก ไม่มีงานท า ขาดรายได้เพ่ือการด ารงชีพ และมีแนวโน้มการตก
งานมากข้ึนเนื่องจากการน าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาท างานแทนคนมากขึ้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท าโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทาปัญหา 
การว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอ่ืน ๆ และสร้างความเข้มแข็ง  
ให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือกมีอาหารมีอาชีพมีความอุดมสมบูรณ์ 
มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทาง
รอดของเกษตรกรไทย เพ่ือมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียง
และยั่งยืน 
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6.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่
2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักน้ าส าหรับท าการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าด้วยระบบ

และวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือฟ้ืนฟูภาคการเกษตร ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้น

เกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง 

6.3 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตร
ทฤษฎีใหม่เพ่ิมขึ้นรวม 192,432ไ ร่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบ
เกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ิมขึ้น 

192,432 ไร่ 

2.พ้ืนที่กักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 256 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

พ้ืนที่กักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 256 ล้านลูกบาศก์เมตร 

3.พ้ืนที่ปลูกป่าเพ่ิมขึ้น 19,243 ไร่ พ้ืนที่ปลูกป่าเพ่ิมข้ึน 19,243 ไร่ 
4.เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความ
มั่นคงในอาชีพท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
64,144 คน 

เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความ
มั่นคงในอาชีพท าเกษตรกรรมยั่งยืน 

64,144 คน 

5.มีแปลงต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้ด้าน
เกษตรทฤษฎีใหม ่64,144 แห่ง 

มีแปลงต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้ด้าน
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

64,144 แห่ง 

6.เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพ้ืนที่
จ านวน32,072ราย 

เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ใน
พ้ืนที่ 

32,072 ราย 

6.4 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ 
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
2. มีการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรเข้มแข็งเป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง



578 
5
7
8
 

6.5 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ 

ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ เงินกู้ภายใต้พ.ร.ก 
เงินงบประมาณ/ 

อื่นๆ 
รวม 

ค่าจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎี
ใหม่ระดบัต าบล 

32,072 ราย งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 3,463,776,000 0 3,463,776,000 

ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคเอกชน (บรรยาย) 

400 รุ่น งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน) 

ค่าตอบแทน 7,200,000 0 7,200,000 

ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคเอกชน (แบ่งกลุ่ม) 

400 รุ่น งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน) 

ค่าตอบแทน 48,000,000 0 48,000,000 

ค่าทีพ่ัก 40,000 คน งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 12,000,000 0 12,000,000 

ค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม 40,000 คน งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 40,000,000 0 40,000,000 

ค่าวัสดสุนับสนุนกิจกรรมฝึก
สาธิต 

40,000 คน งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าวัสดุ) 

ค่าวัสด ุ 24,000,000 0 24,000,000 

ค่าอาหาร 40,000 คน งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 84,000,000 0 84,000,000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40,000 คน งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 14,000,000 0 14,000,000 
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ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ เงินกู้ภายใต้พ.ร.ก 
เงินงบประมาณ/ 

อื่นๆ 
รวม 

ค่าเอกสารประกอบการอบรม 40,000 คน งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 2,800,000 0 2,800,000 

ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ประเมินผล (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร) 

1 งาน งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 1,000,000 0 1,000,000 

ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์คู่มือการ
ด าเนินงานส าหรับเจ้าหน้าที่
และเกษตรกร 

64,500 เล่ม งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 8,062,500 0 8,062,500 

ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและ
ติดตามการด าเนินงานราย
แปลงของเกษตรกร (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) 

1 งาน งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 7,600,000 0 7,600,000 

ค่าใช้จ่ายในการรับตรวจสอบ
คุณสมบัติเกษตรกร 

64,144 ราย งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 3,207,200 0 3,207,200 

ค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร
เกษตรกร 

64,144 ราย งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 3,207,200 0 3,207,200 

ค่าใช้จ่ายในการสร้างสื่อให้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง (TV 

1 งาน งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 7,017,497 0 7,017,497 
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ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ เงินกู้ภายใต้พ.ร.ก 
เงินงบประมาณ/ 

อื่นๆ 
รวม 

youtube facebook web-
site) 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์
ความรู้และสนับสนุนปัจจยั 
การผลิตในการท าเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ (การปรับปรุงบ ารุง
ดิน : กรมพัฒนาท่ีดิน) 

64,144 แปลง งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 94,291,680 0 94,291,680 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์
ความรู้และสนับสนุนปัจจยั 
การผลิตในการท าเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ (ด้านประมง :  
กรมประมง) 

64,144 แปลง งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 94,291,680 0 94,291,680 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์
ความรู้และสนับสนุนปัจจยัการ
ผลิตในการท าเกษตรทฤษฎีใหม ่
(ด้านพืช : กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

64,144 แปลง งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 94,291,680 0 94,291,680 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์
ความรู้และสนับสนุนปัจจยัการ

64,144 แปลง งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 
(ค่าใช้สอย) 

ค่าใช้สอย 94,291,680 0 94,291,680 
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ช่ือรายการ จ านวน หน่วยนับ งบรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย ประเภทรายการ เงินกู้ภายใต้พ.ร.ก 
เงินงบประมาณ/ 

อื่นๆ 
รวม 

ผลิตในการท าเกษตรทฤษฎีใหม ่
(ด้านสัตว์ : กรมปศุสตัว์) 

ด าเนินการปรับปรุงแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่  
(เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ราย 
ขุด 3 ไร่ ) 

64,144 ราย งบลงทุน งบลงทุน 
(ท่ีดิน และ
สิ่งก่อสร้าง) 

ค่าก่อสร้างเพื่อการ
พัฒนาแหล่งน้ า 

5,702,670,363 0 5,702,670,363 

รวม 9,805,707,480 
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6.6 เงื่อนไขความส าเร็จของโครงการ 
 

การด าเนินโครงการจะก่อให้  
เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพ่ือให้ภาครัฐยังคงขีด
ความสามารถในการช าระหนี้ 

ผลการจ้างงานในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในผลประโยชน์โครงการ 
เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เกษตรกรรายย่อยสามารถปกป้อง
ตนเองและบริหารจัดการน้ าได้ และจะเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตสามารถ
แก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้ ท าให้เกิดการบริโภคภายในประเทศ เกิดการ
กระจายรายได้และหมุนเวียนภายในประเทศ ซึ่งส่งผลทางตรงต่อ GDP 
ของประเทศ 

แนวทางการสร้างความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตในการ
ด าเนินโครงการ 

1. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน 2. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมคิด ตัดสินใจ วางแผน ด าเนินการ ติดตามและประเมินผล 3. การให้
ประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบ 4. ระบบการติดตามโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกรม 
จังหวัด อ าเภอ 

เ งื่ อน ไขที่ จ ะน า ไปสู่ ค ว าม 
ส าเร็จของโครงการและแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ 

เงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ : มีรูปแบบการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ปราชญ์
เกษตรกรและเกษตรกรต้นแบบเป็นพ่ีเลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญให้กับชุมชน ปัจจัยความเสี่ยง 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ภาวะโลกร้อน ดิน ฟ้า อากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ 
เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลและปริมาณน้ าระเหยเฉลี่ยต่อวันมากขึ้น 
ท าให้น้ าที่กักเก็บไว้ไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรต่อปี กิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการความเสี่ยง : ขุดสระให้ลึกประมาณ 4-6 เมตร เพ่ือให้
เพียงพอต่อการกักเก็บน้ าฝน (ก.ค. 2563 – ก.ย. 2564) 2. ความพร้อมใน
การยอมรับความเสี่ยงของเกษตรกรต้นแบบที่จะต้องขาดรายได้ใน
ช่วงเวลาในการพัฒนาพ้ืนที่ เกษตรกรต้นแบบมีวิถีดั้งเดิมในการท าเกษตร
เชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมี กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : 
สร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ือเป็นเกษตรกรต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถูกตอ้ง (ก.ค. 2563 – ก.ย. 2564) 

 
6.7 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางสรุปโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์  Logical Framework) 

1. โครงการคนละครึ่ง (ระยะที่ 1) 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
 ผู้รับผิดชอบโครงการ: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

จุดหมายการพัฒนา (Ultimate 
Goal) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจนถึง
ระดับฐานราก  

 มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 60,000
ล้านบาท

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GrossDomestic Product: GDP) ขยายตัว
ร้อยละ 0.18

 รายงานเศรษฐกิจ ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับคงที่ หรือขยายตัวในทิศ
ทางบวก

วัตถุประสงค์ (Purpose) 
ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนในส่วนของค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป  
อันจะเป็นการเพ่ิมอุปสงค์การ
บริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย 
โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย 

 ลดรายจ่ายของประชาชน 30,000 ล้านบาท  รายงานเศรษฐกิจ ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง 

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับคงที่ หรือขยายตัวในทิศ
ทางบวกที่จะกระตุ้นให้มีการ
จับจ่ายใช้สอยของประชาชน
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

เป็นต้น ให้มีรายได้จากการขาย
สินค้า 
ผลผลิต (Outputs) 
ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

 จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
10,000,000 คน

 จ านวนร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ 100,000
ร้านค้า

 นักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง 

 ประชาชนทุกเพศทุกวัย
สามารถใช้ App เป๋าตังได้

 ร้านค้าให้ความร่วมมือเข้าร่วม
โครงการ

กิจกรรม (Activities)  ภาครัฐจ่ายเงินสนับสนุนโดยร่วมจ่าย
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ร้อยละ
50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน
หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอด
ระยะเวลาโครงการ ซึ่งเป็นการร่วมจ่ายกับ
ประชาชน โครงการคนละครึ่งจะสนับสนุน
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ใน
ลักษณะการร่วมจ่าย (Co-pay) ระหว่าง
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและรัฐบาล โดย
มีผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่พร้อมเข้าร่วม
โครงการกระจายในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ
ประมาณ 100,000 ร้านค้า และจะมีการ
จัดหาร้านค้าเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมร้านค้า
รายย่อยให้มากท่ีสุด

 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

 ร้านค้าให้ความร่วมมือเข้าร่วม
โครงการ
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

 มอบหมายธนาคารกรุงไทย จ ากัด
(มหาชน) ด าเนินการ ดังนี้ (1) ระบบ
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส าหรับ
ประชาชนและผู้ประกอบการ: (1.1)
ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
www.คนละครึ่ง.com และยืนยันตัวตน
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (1.2)
ผู้ประกอบการ/ร้านค้าลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการกับ ธ. กรุงไทยฯ และติดตั้ง
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” (2) ระบบการ
จ่ายและรับช าระเงิน: ระบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)
โดยประชาชนช าระเงินผ่านค่าสินค้า
อาหาร และเครื่องดื่ม แอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” และผู้ประกอบการ/ร้านค้ารับ
ช าระเงินผ่าน แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
จากประชาชน และรัฐบาลจ่ายเงินเข้า
บัญชีของผู้ประกอบการร้านค้าต่อไป
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* หมายเหตุ ช้อมูลวิเคราะห์ของนักวิจัย โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติeMENSCR ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

ทรัพยากร/ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 

 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประชาชนจ านวน
10,000,000 คน

 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวน
30,000,000,000 บาท

 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

 ได้รับงบประมาณสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง



587 

5
8
7
 

2. โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" (1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)
 ผู้รับผิดชอบโครงการ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

จุดหมายการพัฒนา (Ultimate 
Goal) 
เ พ่ื อ เป็ นการ ฟ้ืน ฟูภาคธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวภายในประเทศที่ซบเซา
อันเนื่องมาจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และมาตรการป้องกันการแพร่
ร ะบ าดของ  COVID-19  ขอ ง
รัฐบาล โดยการส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวภายในประเทศ การ
บิน ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่ง
ท่องเที่ยว ธุรกิจสปาหรือนวด 

 รายได้สู่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รายได้
ทางอ้อม) จากจ านวนห้องพัก 8 ,000,000
สิทธิ ๆ ละ 2 คน และมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย
2,612.78 บาท/วัน/คน พบว่าจะก่อให้เกิด
รายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมไม่น้อย
กว่า 41,804,480,000บาท ตลอดระยะเวลา
ด าเนินโครงการ

 รายงานเศรษฐกิจ ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง

 ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอยู่
ในระดับคงที่ หรือขยายตัว
ในทิศทางบวก

 สามารถควบคุมสถานการณ์ 
Covid-19 ได้

วัตถุประสงค์ (Purpose) 
เ พ่ิมรายได้แก่ผู้ ประกอบการ
โรงแรมที่ พัก สายเพ่ือสุขภาพ 
ธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่าหรือ
เรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยว 

 ประมาณการรายได้ทางตรงแก่ผู้ประกอบการ
โรงแรมที่ พัก จ านวนห้องพักที่ เข้ าร่ วม
โครงการ จ านวน 6,000,000 คืน คืนละไม่ต่ า
กว่า 7,500 บาท (จากแนวคิดการสนับสนุน
ร้อยละ 40 แต่ไม่ เกิน 3 ,000 บาท/คืน)
รวมเป็นเงินไม่ต่ ากว่า 45,000,000,000 บาท

 รายงานเศรษฐกิจ ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอยู่
ในระดับคงที่  หรือขยายตัว
ในทิศทางบวกที่ จะกระตุ้ น
ให้มีการจับจ่ ายใช้สอยของ
ประชาชน
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

 ประมาณการรายได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหาร ร้านค้าตามโครงการ OTOP
ที่ ล งทะเบียนกับกรมการ พัฒนาชุ มชน
กระทรวงมหาดไทย และแหล่งท่องเที่ยว
ที่เข้าร่วมโครงการ

 (จากจ านวนคืนที่พักค้าง) จ านวน 6,000,000
คืน คืนละ ไม่ต่ ากว่า 900 บาท (จากแนวคิด
ก า ร ให้  E-Voucher จ า น วน  600  บ าท
(วันศุกร์-อาทิตย์) และ 900 บาท (วันจันทร์-
พฤหัสบดี) โดยเป็นการ Co-pay (ร้อยละ 40)
รวมเป็นเงินไม่ต่ ากว่า 5,400,000,000 บาท

 ประมาณการรายได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
สายการบิน จ านวน 2,000,000 สิทธิ ๆ ละ
ไม่เกิน 3,000 บาท ในจังหวัดที่ก าหนด
(ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา
เชียงใหม่ และเชียงราย) รวมเป็นเงินไม่ต่ า
กว่า 4,000,000,000 บาท

 รายได้ทางตรงแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ที่พัก สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหารแหล่ง
ท่องเที่ยว ธุรกิจสปาหรือนวดเพ่ือสุขภาพ
ธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่ าหรือเรือเช่า

 สามารถควบคุมสถานการณ์
Covid-19 ได้
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

เพ่ือการท่องเที่ยว จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 
54,400,000,000 บาท  

ผลผลิต (Outputs) 
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ก ร ะ ตุ้ น 
ก า ร บ ริ โ ภ ค ภ า ค ป ร ะ ช า ช น 
และการใช้จ่าย เช่น ค่าโรงแรม 
ที่ พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่ า เ ข้ า ช ม แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ร้ า น ค้ า ต า ม
โครงการ OTOP ธุรกิจสปาหรือ
นวดเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจการขนส่ง 
เช่น รถเช่า 
หรือเรือเช่าเ พ่ือการท่องเที่ยว 
ตลอดทั้งค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 
นอกจากนั้นแล้วยังก่อให้เกิดการ
จ้างงานของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและ
การลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้
โดยเร็ว 

 ลูกจ้างโรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เฉลี่ย
สถานประกอบการละ 15 รายรวมจ านวน
921,930 ราย เข้าร่วมโครงการ

 ผู้ ประกอบการโรงแรม (24 ,700 ราย )
ร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว (36,755
ราย) และสายการบิน (7 ราย) รวมจ านวน
61,462 ราย เข้าร่วมโครงการ

 ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 

 ประชาชนผู้ เข้าร่วมโครงการ
สามารถใช้ App เป๋าตังได้
 สถานประกอบการ ให้ ค ว าม

ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ
 ความพร้อมของระบบธนาคาร
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

กิจกรรม (Activities) 1. ธนาคารกรุงไทยฯ จัดท า Platform เพ่ือให้
โรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้านค้าตาม
โครงการ OTOP ธุรกิจสปาหรือนวดเ พ่ือ
สุขภาพ ธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่าหรือเรือ
เช่าเพ่ือการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยการท่องเที่ยว
แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
ผู้ประกอบการดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ

2. ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โฮมสเตย์ ร้านค้าตาม
โครงการ OTOP ธุรกิจสปาหรือนวดเ พ่ือ
สุขภาพ และธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่าหรือ
เรือเช่าเพ่ือการท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรมจากกรมการปกครอง  

2.2 ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนโดยกรมการท่องเที่ยว  

2.3 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและโฮมสเตย์ที่
ใบอนุญาตหมดอายุก่อนวันที่ 1 มกราคม 
2563 และได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว 

 ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย

 สถานประกอบการให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ

 ความพร้อมของระบบธนาคาร
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

 2.4 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและโฮมสเตย์ที
ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2563 เป็นต้นมา  

2.5 ผู้ประกอบธุรกิจที่พักอ่ืนนนอกเหนือจากข้อ 
2.1 ถึงข้อ 2.4 ที่อยู่ในระบบฐานภาษีของ
กรมสรรพากรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง โดยส านักงาน
เศรษฐกิจการคลังก าหนด  

2.6 ผู้ ประกอบการโรงแรมที่ พักที่ ไม่ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบการโรงแรม แต่ต้องมี
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) และ
มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)  

2.7 ร้านค้าตามโครงการ OTOP ที่ได้ลงทะเบียน
กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

2.8 ธุรกิจสปาหรือนวดเพ่ือสุขภาพ และธุรกิจ
การขนส่ง เช่น รถเช่าหรือเรือเช่าเพ่ือการ
ท่องเที่ยว จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่
เป็นหน่วยงานภาครัฐมีการเก็บค่าใช้บริการ
และต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
อย่างถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้ งนี้
สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการจะต้อง
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนอกจากนี้โรงแรมและ
โฮมสเตย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องก าหนด
ราคาที่พักไม่สูงกว่าราคาที่ผู้ประกอบการ
โรงแรมและโฮมสเตย์เสนอขายผ่านทาง
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการจองที่พักและการ
ท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency) 

3. ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทาง
เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือ
ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยกรอกข้อมูล
ส่วนบุคคลตามที่ธนาคารกรุงไทยฯ ก าหนด
จากนั้นธนาคารกรุงไทยฯ จะตรวจสอบความมี
ตัวตนและข้อมูลจังหวัดตามทะเบียนบ้านของ
ผู้ลงทะเบียน เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วธนาคาร
กรุงไทยฯ จะมีข้อความสั้น (SMS) แจ้งให้
ประชาชนด าเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอป
พลิเคชันเป๋าตัง เมื่อประชาชนได้ยืนยันตัวตน
ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว ประชาชนจะ
สามารถด าเนินการจองที่พักและช าระค่าที่พัก
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของราคาที่
โรงแรมและโฮมสเตย์เสนอขาย



593 
5
9
3
 

Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

4. รัฐบาลจะโอนเงินค่าที่พักในส่วนที่รัฐบาลให้
การสนับสนุนในอัตราร้อยละ 40 ของราคา
ค่าที่พักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
ต า ม จ า น ว น คื น ที่ เ ข้ า พั ก จ ริ ง ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการโรงแรมและโฮมสเตย์โดยตรง
เมื่อผู้จองได้ Check out จากที่ พัก โดย 1
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนจะสามารถ
จองท่ีพักได้ไม่เกิน 15 คืน ทั้งนี้ ก าหนดจ านวน
ที่ ส นั บ ส นุ น ต ล อด ทั้ ง โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ เ กิ น
6,000,000 คืน

5. ผู้จองที่พักจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหาร
ร้านค้าตามโครงการ OTOP ค่าเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยว ธุรกิจสปาหรือนวดเพ่ือสุขภาพ
ธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่าหรือเรือเช่าเพ่ือ
การท่องเที่ยว ในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay)
ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่
ไม่เกิน 600 บาท (วันศุกร์-อาทิตย์) และ 900
บาท (วันจันทร์-พฤหัสบดี) ต่อห้องต่อคืน ตาม
จ านวนคืนที่เข้าพักจริง โดยรัฐบาลจ่ายเงิน
สนับสนุนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้จองที่
พัก ทั้งนี้ เงินสนับสนุนดังกล่าวจะเข้าแอป
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

พลิเคชันเป๋าตังเป็นรายวันและจะสามารถใช้
สิทธิดังกล่าวได้เมื่อผู้จองที่พักได้ Check in 
เข้าพักแล้ว และจะสามารถใช้ได้ภายในเวลา 
23.59 น. ของวันที่ผู้จองที่พัก Check out 
ออกจากที่พัก  

6. ส าหรับผู้จองที่พักที่เดินทางโดยสารการบิน
ผู้จองที่พักจะต้องด าเนินการจองและช าระค่า
บัตรโดยสารสายการบินเต็มจ านวนผ่านทาง
เว็บไซต์ของสายการบิน โดยผู้จองที่พักมีสิทธิ
ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสายการบิน
ในลักษณะการจ่ายเงินคืน (Redeem) ในอัตรา
ร้อยละ 40 ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 
2 ,000 บาท และ 3 ,000 บาท ในจังหวัดที่
ก าหนด (ภูเก็ต พังงา กระบี่  สุราษฎร์ธานี 
สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย) ต่อที่นั่ง เข้าสู่
แอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้จองที่พัก โดยผู้จองที่
พักสามารถได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสาร
สายการบินไม่เกิน 2 เท่าของจ านวนห้องที่ท า
การจอง และจะได้รับเงินสนับสนุนภายหลัง
จากผู้จองที่พักได้ Check out ออกจากที่พัก 
และภายหลังจากที่ผู้จองที่พักได้ด าเนินการซื้อ
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

บัตรโดยสารสายการบินแล้ว ทั้งนี้  ก าหนด
จ านวนบัตรโดยสารสายการบินที่รัฐสนับสนุน
ตลอดทั้งโครงการไม่เกิน 2,000,000 ที่นั่ง และ
สายการบินจะต้องแจ้งข้อมูลการจองให้แก่ 
ธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลการจอง  

7. วิธีการอนุมัติการจ่ายเงิน ในการเบิกจ่ายเงิน
ต า ม โ ค ร ง ก า ร เ ร า เ ที่ ย ว ด้ ว ย กั น ใ ห้
กระทรวงการคลังเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามโครงการ และด าเนินการเบิกจ่ายเงินโดย
วิธีการเบิกจ่ายแทนกัน  

8. โครงการเราเที่ยวด้วยกันมีระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
30 เมษายน 2564 1 .9 ระยะเวลาการ
ตรวจสอบข้อมูล เบิกจ่าย และจ่ายเงินตาม
โครงการตั้งแต่ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีอาจ
ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการและ
เพ่ิมเติมจ านวนสิทธิตามโครงการ มากกว่า
6,000,000 คืน หรือมากกว่า 2,000,000 ที่นั่ง
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

ได้ ภายใต้กรอบวงเงินที่ก าหนด (15 ,000 
ล้ านบาท)  ส าหรับการ เบิกจ่ าย เงินตาม
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระทรวงการคลัง 
จะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินและด าเนินการ
เบิกจ่ายโดยใช้วิธีการเบิกจ่ายแทนกัน  

ทรัพยากร/ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 

 งบประมาณ จ านวน 15,000,000,000 บาท  ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 

 ได้รับงบประมาณสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง

* หมายเหตุ ช้อมูลวิเคราะห์ของนักวิจัย โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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3. โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (1 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2564)
 ผู้รับผิดชอบโครงการ: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

จุดหมายการพัฒนา (Ultimate 
Goal) 
เพ่ือให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้
จบการศึกษาใหม่เพ่ิมมากขึ้น ท า
ให้กลุ่ มลูกจ้ างมีรายได้  เ พียง
พอที่จะใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
ให้ เ กิ ดกา ร ใช้ จ่ า ย ในกิ จกา ร 
ครัวเรือน กระจายในทุกภูมิภาค
ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นส่วน
ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศได้ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) ขยายตัว 

 รายงานเศรษฐกิจ ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 เศรษฐกิจขยายตัว

วัตถุประสงค์ (Purpose) 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือการจ้าง
งานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงาน
ท า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เ พ่ิม
ทักษะและประสบการณ์ในการ

 เพ่ิมการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน260,000
คน

 ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน 

 สถานประกอบการให้ความร่วมมือ
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

ท างาน รวมถึงเ พ่ือช่วยเหลือ
สถานประกอบการสามารถ
ด าเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยลดต้นทุนการด าเนินกิจการ
ข อ ง ภ า ค เ อ ก ช น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ 
ผลผลิต (Outputs) 
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับ
การช่ วย เหลือให้ ได้มี ง านท า  
มีรายได้เพียงพอแก่การด ารงชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 ผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับการจ้างงานใหม่ใน
สถานประกอบการจบการศึกษาใหม่ได้รับเงิน
อุดหนุนเงินเดือนจากรัฐบาลจ านวนร้อยละ
50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคน จ านวน
260,000 คน

 ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน 

 สถานประกอบการให้ความร่วมมือ

กิจกรรม (Activities) 1. ให้นายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงานผู้จบ
การศึ กษา ใหม่  ระดับปริญญาตรี  ห รื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนี ยบั ต ร วิ ช าชี พ  (ปวช . )  ห รื อ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 260 ,000 คน โดยมีคุณสมบัติและ
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน 

 สถานประกอบการให้ความร่วมมือ
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
สามารถเข้าร่วมโครงการได้  

- ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
สามารถเข้าร่วมโครงการได้  

- การจ่ายเงินตามคุณวุฒิการศึกษา ให้จ่ายไปตาม
ข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาพการจ้างงานอย่าง
แท้จริง แต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของ
จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดย
รัฐให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 
50 ของค่าจ้างจริงที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 7 ,500 
บาทต่อคนต่อเดือน 

2. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนสอดคล้องกับรอบการ
จ่ายเงินของนายจ้าง 2.1) นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ภายในสิ้นเดือน รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ิ
5 ของเดือนถัดไป 2.2) นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
หลังสิ้นเดือน (ภายในวันที่ 1-5 ของเดือน
ถัดไป) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป



600 
6
0
0
 

Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

3. นายจ้างจ่ายค่าจ้างตามก าหนด ตามข้อ 1)
และข้อ 2) แต่การจัดท าเอกสาร หรืิอข้อมูลใน
ระบบไม่สมบูรณ์ รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

4. มีก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่
 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
5. นายจ้าง/สถานประกอบการจะต้องอยู่ ใน

ระบบประกันสังคมและไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิม
เกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี
(กรณีที่ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการลาออกใน
ระหว่างโครงการ นายจ้าง/สถานประกอบการ
สามารถหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้) โดยกรอบ
วงเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจ้างงาน
ใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและ
ภ า ค เ อก ช น ป ร ะม า ณ ก า ร จ า ก จ า น วน
กลุ่ ม เป้ าหมายและ อัตรา เ งิน เดื อนตาม
กลุ่มเป้าหมาย

ทรัพยากร/ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  งบประมาณ 19,462,001,700 บาท

 ค่าจ้างเหมาบริการ 49,648,700 บาท

 ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน

 มีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจ้างงานใหม่
ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและ
เอกชน 260,000คน จ านวน19,386,300,000
บาท

 ค่าใช้สอยกิจกรรมภายใต้โครงการฯ
26,053,000 บาท

* หมายเหตุ ช้อมูลวิเคราะห์ของนักวิจัย โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
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4. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (3 สิงหาคม 2563-30 กันยายน 2564)
ผู้รับผิดชอบโครงการ: กรมส่งเสริมการเกษตร 

Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

จุดหมายการพัฒนา (Ultimate 
Goal) 
ยกระดับการผลิต ไปสู่ สิ นค้ าที่ มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด แ ล ะ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
พลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
และยา ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

 เมื่อเกษตรกรได้รับการพัฒนาและสนับสนุน
จะส่งผลให้มีมูลค่าเพ่ิม จ านวน
11,137,877,000 บาท

 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร  เศรษฐกิจขยายตัว

วัตถุประสงค์ (Purpose) 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือ
กลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจาก

 แปลงใหญ่ จ านวน 5 ,250 แปลง มีการน า
เ ท ค โ น โ ล ยี เ ก ษ ต ร ส มั ย ใ ห ม่ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร  เศรษฐกิจขยายตัว
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

ภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกับบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 

และสามารถสร้างมูลค่าเ พ่ิมไม่น้อยกว่า 
11,000 ล้านบาทต่อปี 

ผลผลิต (Outputs) 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใช้
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน
การผลิต โดยท าการเกษตรใน
ลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ 

 แปลงใหญ่ จ านวน 5,250 แปลง

 เกษตรกร 262,500 ราย

 พ้ืนที่ 5,003,250 ไร่
มีการน าเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตมี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร  เกษตรกรให้ความร่วมมือ

กิจกรรม (Activities) 1. ส่งเสริมการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่
เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตร
แม่นย า ที่มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ มีการสร้างความ
ร่วมมือบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่
ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ตลอดจนการวางระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนา

 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร  เกษตรกรให้ความร่วมมิอ

 มีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นผล 
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและได้
มาตรฐานความปลอดภัย  

2. มีการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาระบบ
การผลิตและจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงตลอดห่วงโซ่
การผลิต ตั้งแต่ก่อนการเพาะปลูก การดูแล
ฟาร์มและควบคุมคุณภาพผลผลิต และการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือลดการสูญเสีย
และส่งเสริมการรวมกลุ่มและบริหารจัดการ
โดยกลุ่ม หรือสถาบันเกษตรกร และมีการ
ร่วมมือกับภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนา
เอกชน หรือมูลนิธิที่ไม่แสวงหาก าไร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

 กิจกรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) ด้านการผลิต : ต่อยอดท าเกษตรสมัยใหม่ โดย

ใช้ เ ครื่ อ งจั กรกล  เทคโ น โลยี  ระบบน้ า
Precision Farming โ รง เรื อน โรงคัดแยก
ผลผลิต ลานตาก ระบบบริหารจัดการน้ า
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรทั้งนี้  
ต้องมีแนวทางการบริหารจัดการการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ชัดเจน 

2) ด้านการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน : ตรวจ
รับรองมาตรฐานการผลิต เพ่ือเข้ าสู่ตลาด
ใน ระดับสากลต่างๆ การจัดการคุณภาพ
ผลผลิตการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม

3) ด้านการตลาด : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ การสร้าง Brand ให้สามารถเข้าสู่ตลาด
Online และ  Offline ที่ ก ว้ า งขว า งยิ่ ง ขึ้ น
และสร้างจุดรวบรวมกระจายผลผลิต
e-Marketplace

ทรัพยากร/ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  งบประมาณ 13,904,500,000 บาท แบ่งเป็น
1. งบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เพ่ือสนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ตามกิจกรรม 
ที่จ าเป็นและงบประมาณดังกล่าว ถึงเกษตรกร
โดยตรง ไม่เกินแปลงละ 3 ล้านบาท ในการ
จัดหาปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร หรือครุภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยตนเองตาม

 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร  มีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นผล
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

ความจ าเป็นและความต้องการของกลุ่ม
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ในการพัฒนาต่อ
ยอดกิจกรรมการด าเนินงานในการลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้
เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาดังกล่าวเป็นของ
กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 
จ านวน 13,878,120,000 บาท (5,250 แปลง) 
2. งบด าเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโครงการ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 
26,380,000 บาท (5,250 แปลง)  

* หมายเหตุ ช้อมูลวิเคราะห์ของนักวิจัย โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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4. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (3 สิงหาคม 2563-30 กันยายน 2564)
 ผู้รับผิดชอบโครงการ: กรมส่งเสริมการเกษตร 

Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

จุดหมายการพัฒนา (Ultimate 
Goal) 
ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมพลังงาน และ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา 
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

 เมื่อเกษตรกรได้รับการพัฒนาและสนับสนุน
จะส่งผลให้มีมูลค่าเพ่ิม จ านวน
11,137,877,000 บาท

 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร  เศรษฐกิจขยายตัว

วัตถุประสงค์ (Purpose) 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสม 

 แปลงใหญ่ จ านวน 5,250 แปลง มีการน า
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร  เศรษฐกิจขยายตัว



608 

 

 

 

6
0
8
 

Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่างๆ ในการ
ร่วมกับบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่า 
11,000 ล้านบาทต่อปี 

ผลผลิต (Outputs) 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และลดต้นทุนการผลิต โดยท า
การเกษตรในลักษณะเกษตร
แปลงใหญ่ 

 แปลงใหญ่ จ านวน 5,250 แปลง  

 เกษตรกร 262,500 ราย 

 พ้ืนที่ 5,003,250 ไร่  
 มีการน าเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตมี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง   

  ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร   เกษตรกรให้ความร่วมมือ 

กิจกรรม (Activities)  
 

1. ส่งเสริมการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ 
เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตร
แม่นย า ที่มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ มีการสร้างความ
ร่วมมือบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ 
ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ตลอดจนการวางระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

  ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร   เกษตรกรให้ความร่วมมือ 

  มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เ พ่ือให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
เห็นผล 
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Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและได้
มาตรฐานความปลอดภัย  

2. มีการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาระบบ
การผลิตและจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงตลอดห่วงโซ่
การผลิต ตั้งแต่ก่อนการเพาะปลูก การดูแล
ฟาร์มและควบคุมคุณภาพผลผลิต และการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือลดการสูญเสีย 
และส่งเสริมการรวมกลุ่มและบริหารจัดการ
โดยกลุ่ม หรือสถาบันเกษตรกร และมีการ
ร่วมมือกับภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนา
เอกชน หรือมูลนิธิที่ไม่แสวงหาก าไร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 
กิจกรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
1) ด้านการผลิต : ต่อยอดท าเกษตรสมัยใหม่ โดย

ใช้ เ ครื่ อ งจั กรกล  เทคโน โลยี  ระบบน้ า  
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Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

Precision Farming โ ร ง เ รื อน  โ ร งคั ดแยก
ผลผลิต ลานตาก ระบบบริหารจัดการน้ า 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ทั้งนี้ 
ต้องมีแนวทางการบริหารจัดกา รการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ชัดเจน 

2) ด้านการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน : ตรวจ
รับรองมาตรฐานการผลิต เพ่ือเข้าสู่ตลาด 
ใน ระดับสากลต่างๆ การจัดการคุณภาพ
ผลผลิต การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

3)  ด้ านการตลาด :  การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์  การสร้าง Brand ให้สามารถ 
เข้าสู่ตลาด Online และ Offline ที่กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น และสร้างจุดรวบรวมกระจายผลผลิต  

 e-Marketplace 
ทรัพยากร/ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 
 

 งบประมาณ 13,904,500,000 บาท แบ่งเป็น 
1. งบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  
เพ่ือสนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ตามกิจกรรม 
ที่จ าเป็นและงบประมาณดังกล่าวถึงเกษตรกร
โดยตรง ไม่เกินแปลงละ 3 ล้านบาท 

  ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร   มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
 เ พ่ือให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
 เห็นผล 
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Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

ในการจัดหาปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร หรือครุภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วย
ตนเองตามความจ าเป็นและความต้องการ 
ของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 
ในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการด าเนินงาน
ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต  
และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน  
ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาดังกล่าวเป็นของกลุ่มเกษตรกรสมาชิก
แปลงใหญ่ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ งบประมาณ จ านวน 
13,878,120,000 บาท (5,250 แปลง)  
2. งบด าเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโครงการ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 
26,380,000 บาท (5,250 แปลง)  

 
* หมายเหตุ ช้อมูลวิเคราะห์ของนักวิจัย โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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5. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) (1 มกราคม 2564-31 ธันวาคม 2564)
 ผู้รับผิดชอบโครงการ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

จุดหมายการพัฒนา (Ultimate 
Goal) 
เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ตั้ งแต่ปีที่  5 เป็นต้นไป เกิดเป็น
พ้ืนที่ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในต าบล 
และเป็นการฝึกงาน/ท างานของ
บัณฑิตและนักศึกษา 

 เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม ตั้งแต่ปีที่ 2
เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (168.75 ล้าน
บาท) ส าหรับกลุ่มต าบลพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Community) และ
สามารถด าเนินการตามโจทย์เป้าหมายต าบล
ในการเอาชนะความยากจน 16 ประการ ได้
14-16 เป้าหมาย

 เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม ตั้งแต่ปีที่ 3
เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (337.5 ล้าน
บาท) ส าหรับกลุ่มต าบลสู่ความพอเพียง
(Sufficient Community) และสามารถ
ด าเนินการตามโจทย์เป้าหมายต าบลในการ
เอาชนะความยากจน 16 ประการ ได้ 11-13
เป้าหมาย

 เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม ตั้งแต่ปีที่ 5
เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

 ข้อมูลจากกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ข้อมูลจากกรมการพัฒนาชุมชน

 เศรษฐกิจขยายตัว
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Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

(1,771.875 ล้านบาท) ส าหรับกลุ่มต าบล
เป้าหมายที่อยู่รอดจากความยากล าบาก 
(Survived Community) และสามารถ
ด าเนินการตามโจทย์เป้าหมายต าบลในการ
เอาชนะความยากจน 16 ประการ ได้ 8-10 
เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ (Purpose) 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามปัญหา
และความต้องการของชุมชน ได้แก่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพ
ใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/
อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy  
(การยกระดับการท่องเที่ยว)  
การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม/Circular Economy 

 เกิดกิจกรรมเพ่ีอยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการและเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมในพ้ืนที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็น
ต่างๆ 3,000 ต าบล 

 เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไปบัณฑิตจบใหม่
และนักศึกษาเพ่ือลดปัญหาการว่างงานรวมถึง
การเสริมทักษะ4literacy ส าคัญที่ทันสมัย ได้แก่ 
ด้าน Digital Literacy, English Competency, 
Financial Literacy, Social Literacyไปพร้อม
กันจะสามารถท าให้เกิด Job creationได้เมื่อสิ้น
การจ้างภายใน1ปีพร้อมทั้งมีทักษะสัมมาอาชีพ
ในพ้ืนที่ 60,000 คน 

 ข้อมูลจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

 ข้อมูลจากกรมการพัฒนา
ชุมชน 

  เศรษฐกิจขยายตัว 



614 

 

 

 

6
1
4
 

Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

(การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) เพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูล
ขนาดใหญ่ของชุมชน Community 
Big Data) เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบมี
เป้าหมายชัดเจน 
ผลผลิต (Outputs) 
1. เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ โดยมี
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็น System 
Integrator 
2. เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชน
ทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา 
ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 

 การ พัฒนาสั มมาชีพและสร้ า งอาชีพใหม่   
( ก า ร ยกร ะดั บ สิ น ค้ า  OTOP/อาชี พ อ่ื น ๆ )  
เพ่ือตอบโจทย์เป้าหมายต าบลในการเอาชนะ
ความยากจน 16 ประการ ของ ศ.นพ.ประเวศ 
วะสี จ านวน 1,538 ต าบล  

  การสร้ า งและพัฒนา  Creative Economy  
(การยกระดับการท่องเที่ยว) เพ่ือตอบโจทย์
เป้าหมายต าบลในการเอาชนะความยากจน 16 
ประการ ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี จ านวน 366 
ต าบล  

 การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health 
Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) เ พ่ือตอบโจทย์

 ข้อมูลจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  ข้อมูลจากกรมการพัฒนาชุมชน 

  มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ 

  ประชาชนในแต่ละต าบลเข้าร่วม
กิจกรรม 
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Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

เป้าหมายต าบลในการเอาชนะความยากจน 16 
ประการของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี จ านวน 418 
ต าบล  

 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม / Circular 
Economy (การเ พ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) เพ่ือตอบโจทย์เป้าหมายต าบลในการ
เ อ า ช น ะ ค ว า ม ย า ก จ น  1 6  ป ร ะ ก า ร  
ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี จ านวน 678 ต าบล 

กิจกรรม (Activities)  
 

1. สนับสนุนการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิต
จ บ ใ ห ม่  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ ใ ห้ ส อ ด รั บ 
การด าเนินการตามภารกิจ อว. ในการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ ได้จาก 
การจัดเก็บข้อมูลของ โครงการพัฒนาต าบลแบบ
บูรณาการของกระทรวงมหาดไทย การเฝ้าระวัง 
ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ 
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ 
(ร่วมกับ ศบค.) และการจัดท าข้อมูลราชการ 
ในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing 
Government Data) (ร่วมกับ กพร.) และการ

 ข้อมูลจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

  ข้อมูลจากกรมการพัฒนา
ชุมชน 

  ประชาชนในแต่ละต าบลเข้าร่วม
กิจกรรม 
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Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและ
สั งคมรายต าบลของมหาวิทยาลั ย  ได้ แก่   
การ พัฒนาสั มมาชีพและสร้ า งอาชีพใหม่   
( ก า ร ยกร ะดั บ สิ น ค้ า  OTOP/อาชี พ อ่ื น ๆ )  
กา รส ร้ า ง แล ะ พัฒนา  Creative Economy  
(การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้
ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมของต าบล โดยสนับสนุนการจ้างงาน 
จ านวน 20 คนต่อต าบล โดยจ้างประชาชนทั่วไป 
(ประมาณ 25% ของจ านวน ในอัตรา 9,000 
บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน) บัณฑิตจบใหม่ 
(ประมาณ 50% ของจ านวน ในอัตรา 15,000 
บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน) และนักศึกษา 
(ประมาณ 25% ของจ านวน ในอัตรา 5,000 
บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน)  
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Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

2. สนับสนุนกิจกรรมการด าเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของสถาบันอุดมศึกษารายต าบล  
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/
อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน า
องค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อ 
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของต าบล  
ตามโจทย์ความต้องการของต าบลเป้าหมาย  
รวม 3,000 ต าบล  

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ System 
Integrator รวม 3,000 ต าบล ในกรอบวงเงิน
งบประมาณ 129,000,000 บาท  

4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ Regional 
System Integrator ในกรอบวงเงินงบประมาณ 
103,200,000 บาท 
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 8,000,000 
บาท 

 งบบริหารจัดการของ National System
Integrator : ค่าใช้จ่ายในการ Reskill/Upskill
ด้าน Financial Literacy จ านวน 1 ครั้ง
งบประมาณ 100,000 บาท

 งบบริหารจัดการของ National System
Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย
อุดมศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 12
เดือน งบประมาณ 3,750,000 บาท

 งบบริหารจัดการของ National System
Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน
สรุปผลโครงการและผลกระทบในภาพรวม
จ านวน 1 รายงาน งบประมาณ 2,000,000
บาท

 งบบริหารจัดการของ National System
Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

คณะกรรมการ/คณะท างาน จ านวน 12 ครั้ง 
งบประมาณ 600,000 บาท 

 งบบริหารจัดการของ National System
Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ (รอบ 6 เดือน) จ านวน
3,000 โครงการ งบประมาณ 22,950,000
บาท

 งบบริหารจัดการของ National System
Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ (รอบ 12 เดือน) จ านวน
3000 โครงการ งบประมาณ 22,950,000 บาท

 งบบริหารจัดการของ National System
Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Mindset
การสร้างเครือข่าย และการออกแบบหลักสูตร
การพัฒนาผู้น าของผู้ได้รับการจ้าง จ านวน 1
หลักสูตร งบประมาณ 2,000,000 บาท

 งบบริหารจัดการของ National System
Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ National
System Integrator ในกรอบวงเงินงบประมาณ
77,400,000 บาท

ทรัพยากร/ปัจจัยน าเข้า (Inputs) งบประมาณรวม 10,629,600,000 บาท 
ประกอบด้วย 

 งบบริหารจัดการของ National System
Integrator : ค่าวัสดุส านักงานเพื่อใช้ใน
โครงการ จ านวน 12 เดือน งบประมาณ
730,000 บาท

 งบบริหารจัดการของ National System
Integrator : ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคลากร เพ่ือ
ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามประเมินผล
การด าเนินการโครงการ และจัดท ารายงานผล
การด าเนินการโครงการ จ านวน 13 คน
งบประมาณ 4,320,000 บาท

 งบบริหารจัดการของ National System
Integrator : ค่าใช้จ่ายในการ Pitching เพ่ือ
คัดเลือกโครงการที่ช่วยในการพัฒนาชุมชนใน
ระดับต าบล ระดับภาค และระดับประเทศ

 ข้อมูลจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 1 
Platform งบประมาณ 10,000,000 บาท 

 สนับสนุนงบประมาณส าหรับ Regional
System Integrator งวดที่ 1 จ านวน 9
เครือข่าย งบประมาณ 51,600,000 บาท

 สนับสนุนงบประมาณส าหรับ Regional
System Integrator งวดที่ 2 จ านวน 9
เครือข่าย งบประมาณ 51,600,000 บาท

 สนับสนุนงบประมาณส าหรับ System
Integrator งวดที่ 1 จ านวน 76 สถาบัน
งบประมาณ 64,500,000 บาท

 สนับสนุนงบประมาณส าหรับ System
Integrator งวดที่ 2 จ านวน 76 สถาบัน
งบประมาณ 64,500,000 บาท

 สนับสนุนงบประมาณส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
ส าหรับจัดกิจกรรมการด าเนินการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดมศึกษาราย
ต าบล ในด้านต่างๆ รวม 3,000 ต าบล งวดที่ 1
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Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

จ านวน 76 สถาบัน งบประมาณ 
1,200,000,000 บาท 

 สนับสนุนงบประมาณส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
ส าหรับจัดกิจกรรมการด าเนินการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของสถาบันอุดมศึกษารายต าบล  
ในด้านต่างๆ รวม 3,000 ต าบล งวดที่ 2 จ านวน 
76 สถาบัน งบประมาณ 120,0000,000 บาท 

 สนับสนุนงบประมาณส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
เ พ่ื อ จ้ า ง ง า น ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป  บั ณ ฑิ ต  
และนักศึกษา จ านวน 60,000 คน งบประมาณ 
7,920,000,000 บาท 

 
* หมายเหตุ ช้อมูลวิเคราะห์ของนักวิจัย โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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6. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (1 กรกฎาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ: ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

จุดหมายการพัฒนา (Ultimate 
Goal) 
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
2. มีการพัฒนาหมู่บ้านเกษตร
เข้มแข็งเป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรทฤษฎี ใหม่  ด้ ว ยหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 คุณภาพชีวิตเกษตรกร 

 การเพ่ิมข้ึนของการท าการเกษตรในรูปแบบ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

  ข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวง 
 เกษตรและสหกรณ์ 

 เศรษฐกิจขยายตัว 

 เกษตรกรให้ความร่วมมือในการท า
การเกษตรทฤษฎีใหม่ 

วัตถุประสงค์ (Purpose) 
เพ่ือฟ้ืนฟูภาคการเกษตร 
ภายหลังการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความ
ตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง 

 พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตร
ทฤษฎีใหม่เพ่ิมขึ้นรวม 192,432 ไร่ 

 พ้ืนที่กักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 256 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

 พ้ืนที่ปลูกป่าเพ่ิมข้ึน 19,243ไร่  

  ข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวง  
 เกษตรและสหกรณ์ 

  เกษตรกรให้ความร่วมมือในการท า  
 การเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ผลผลิต (Outputs)  เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงใน
อาชีพท าเกษตรกรรมยั่งยืน 64,144 คน  

  ข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวง  
 เกษตรและสหกรณ์ 

  เกษตรกรให้ความร่วมมือ 
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Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
การพัฒนาพ้ืนที่จุดเรียนรู้ใน
รูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 
ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักน้ าส าหรับ
ท าการเกษตรตลอดจนพัฒนา
ระบบบริหารจัดการน้ าด้วยระบบ
และวิธีการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 มีแปลงต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้ด้านเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 64,144 แห่ง  

 เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่จ านวน 
32,072 ราย  

  ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก
ส่วนราชการ 

กิจกรรม (Activities)  
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 
2. จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับต าบล 
3. ก าหนดคุณสมบัติเกษตรกร 
4. รับสมัครเกษตรกร 
5. ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร 
6. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
7. ฝึกอบรมเกษตรกร 
8. ด าเนินการปรับปรุงเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  ข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

  เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ 
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Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

9. การพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยส่งเสริม 
องค์ความรู้  และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านพืช ด้าน
ปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการปรับปรุงดิน) 
ให้เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ 

ทรัพยากร/ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
 

9,805,707,480 บาท ประกอบด้วย 

 ค่าจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับต าบล 
จ านวน 32,072 ราย งบประมาณ 
 3,463,776,000 บาท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (บรรยาย) 
จ านวน 400 รุ่น งบประมาณ 7,200,000 บาท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (แบ่งกลุ่ม) 
จ านวน 400 รุ่น งบประมาณ 48 ,000,000 
บาท 

 ค่าที่ พัก จ านวน 40000 คน งบประมาณ 
12,000,000 บาท 

 ค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม จ านวน 40,000 คน 
งบประมาณ 40,000,000 บาท 

  ข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง 
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Narrative Summary (N.S.)  
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV)  
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.)  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

 ค่าวัสดุสนับสนุนกิจกรรมฝึกสาธิต จ านวน 
40000 คน งบประมาณ 24,000,000 บาท 

 ค่าอาหาร จ านวน 40,000 คน งบประมาณ 
84,000,000 บาท 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 40 ,000 
คน งบประมาณ 14,000,000 บาท 

 ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 40,000 
คน งบประมาณ 2,800,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล (ส านักงาน
เศรษฐกิ จกา ร เกษตร )  จ านวน  1  ง าน 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์คู่มือการด าเนินงาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร จ านวน 
64500 เล่ม งบประมาณ 8,062,500 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและติดตามการ
ด าเนินงานรายแปลงของเกษตรกร (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จ านวน 1 
งาน งบประมาณ 7,600,000 บาท 
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

 ค่าใช้จ่ ายในการรับตรวจสอบคุณสมบัติ
เกษตรกร จ านวน 64,144 ราย งบประมาณ
3,207,200 บาท

 ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครเกษตรกร จ านวน
64,144 ราย งบประมาณ 3,207,200 บาท

 ค่าใช้จ่ ายในการสร้างสื่อให้ความรู้ อย่ าง
ต่อเนื่อง (TV youtube facebook web-site)
จ านวน 1 งาน งบประมาณ 7,017,497 บาท

 ค่าใช้จ่ ายในการส่ง เสริมองค์ความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการท าเกษตร
ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่  ( ก า ร ป รั บ ป รุ ง บ า รุ ง ดิ น  :
กรมพัฒนาที่ดิน) จ านวน 64 ,144 แปลง
งบประมาณ 94,291,680 บาท

 ค่าใช้จ่ ายในการส่ง เสริมองค์ความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (ด้านประมง : กรมประมง) จ านวน
64,144 แปลง งบประมาณ 94,291,680 บาท
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Narrative Summary (N.S.) 
สาระส าคัญโดยสรุป 

Objectively verifiable indications (OVI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Means of verification (MOV) 
หลักฐาน/แนวทางในการพิสูจน์ 

Important assumption (I.A.) 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

 ค่าใช้จ่ ายในการส่ง เสริมองค์ความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (ด้านพืช : กรมส่งเสริมการเกษตร)
จ า น ว น  6 4 1 4 4  แ ป ล ง  ง บ ป ร ะ ม า ณ
94,291,680 บาท

 ค่าใช้จ่ ายในการส่ง เสริมองค์ความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (ด้านสัตว์ : กรมปศุสัตว์) จ านวน
64144 แปลง งบประมาณ 94,291,680 บาท

 ด าเนินการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
(เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ราย ขุด 3 ไร่ ) จ านวน
64144 ราย งบประมาณ 5 ,702,670,363
บาท

* หมายเหตุ ช้อมูลวิเคราะห์ของนักวิจัย โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ





 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 21 พฤษภาคม 2565 
หัวข้อ: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Final Report เรื่อง “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบาย
 และโครงการของรัฐ” Surveillance and Prevention of Corruption Projects from Government 
 Policies and Projects โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตแห่งชาติ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Final Report เรื่อง “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบาย
 และโครงการของรัฐ” Surveillance and Prevention of Corruption Projects from Government 
 Policies and Projects โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตแห่งชาติ 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 
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