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... " 

(Username) LLa::'i'l-1'1~1'U (Password) '!J8.:J~.:i"11flLLa::fl~2.J~.:J"11fl n~82.J~.:iri.:iam191-Ua2.Ja (M"1) 1~LL~1L'1~~ . . " 
t ., "' ll1EJ 'U1'U'Vl Q'lO ~a1fUJ li:Jc.tbO:: 

ID.@.ID LLe..!'Utlfi,j'~h1'llfl1'i'iZEJ:: ct' u ('Vi.fl. 1£>ct'bb -1£>ct'rlo) 'IJat\1 

mh E.Hl11J 'i::~'U n'iZVl'i1 .:i LLa ::'i::~t.J fl 'il.J ,,,~mViEJ'ULvi1 L\;J~E.JiJn1'i~flvi1LLe.J'Utlfiu~h111n1 n::m: ct' tJ 
('Vi.fl. mc.tbb -1Dct'&1o) hrn~a.:iih1aa::Liiaftvi11.1'i1an1'i~d1i!n.:i1'Ui n1"1'UflLU'Uav1.:iuaa 

(~.:J'i1EJ'1::LBtJfttl'i1fl!)Ul12.J QR Code U.'U\Jvl1tli.1l!.:iaa) vr.:ill L~Cl~flvi1U.~1L'1~~1~i11L-V1LLt:.1'Ui 
1'U'iZUU eMENSCR 1'1J•tb.:i1i;i'il.J1'1~ <il '1.18.:JU.:iUtl'i::l.nru W.Pl. \e)ctbb 

._, ,.! olC\..,-olC\ O.IClf cilllel 

ID. ID 'i1EJ.:J1'U~·Ja'11JC]Vl5 LLe.J'UU!)'lJgi 'i1"Ufl1'itl'i::'l 1\J.:it.Jtl'i::l.11ru UJ va'U\J .:JUtl'i:::1.J1ru 

L ~a 1l1'LU'U1 tli;i12.Jn'i::'i1'tlfl~~~ fl111~1ti"1'1' mflru'ri' LL'1::1fim'iU~"11'iih fl1'iU1'ULilci.:i~~ n. Pl. tnc.t<i'.b 

LL'1:: LL 'U1Vl 1.:i fl 1'i91 fl \;112.J \;l 'i"l ~ '1 ClU LL'1 ::ti 'i:: Lij 'U t:.1'1 L ~ 8-U' U Lfl ~ Cl'U EJ V15 P11 '1 \;! { '!11911 ti ri fl1 'itl n U~ . " ~ 
~ f' c.Q .:. d cJ ._, .J --' 111 I 0 ei. 

Vl111Vlflru::m'i11fl1'if.J'Vl5P11'1Vl'i'IJ1Vll.J2.JVlL "1'U'IJ8U L2.J81'UV1 <ilb fl'UE.J1!'.J'U \e)ctb<i'. '!JC) "1"1'U1tJ.:J1'Ufl 1L 'U'Ufl1'i • ... 
0 .a .., cil 

~1LL'Ufl\;J1l.Jfl'iCU fl.:J'U 

ID.kl.@ n'iruL U'UV1U1M1'U~ fi1 L il'U.:i1'UV11:1.Jtl.:ivth::in ru 'lla 1 ~~ fll'i1 

LLa::u1L.U1'i1EJ.:J1'Ue.Jaa11qvi3LLe.J'Utlfiu~'i1"Ufl1'itl'i::,j1\J.:i'Utl'i::l.l1ru VUl. IDc.tbO:: hl'iZUU eMENSCR 

t ., "' ., ... ..i ~... ., ' ( ... 
ll1EJ 'U1'UVI Q'lo 5'U11fl11 mc.tbO:: ft1tJ'tlv~~'IJ (Username) LL'1Z'i\1'1t:.11'U Password) '118.:Jfl8.:JLLr.J'U\1'i8fl8.:J 

~1~i'U2.J8U\1l.J1tJ V.~82.Jvr.:iri.:imJ1J~,j'82.J'1 (M&1) 1~LL~1L'1~~\;lll.J'i1!'.Jfl1'i~~1tl'n-n'Ui n1"1'Ufl vr.:ill 'llv1\1 . " 
~flvi1LLa::t11 L .U1na.:i1'U e..iaa11qvi3LLe..i'Utlfiu~ 'i1'Un1'itl'i::,j1;hutl'i:::1.J1 ru Vi . ft. IDct'bct' 1 'U'i::uu 

eMENSCR ll1EJ1'U1'U~ '°o fi''U11fl11 l£1c.tbct' 

... !'! ' .,j o "" tltl"""" 1 "" o o II ID.l£1.l£1 fl'iCUL\J\J"1'U1V.:J1'UVlfl1L 'U'U.:J1'Ug)12J {ll'IY '!Iv Vl'lflVl1 LLa:::tJ1 L '1.11 

'i1V.:J1'Ue.Jaa11qV13LLe.J'Utlfiu~'i1'tfn1'itl'i::,j1tJ 'Vi.fl. 1£>c.tb0:: 1'U'i::UU eMENSCR ll1V1'U1'U~ Q'lO Ll.1~1V\J 
ID<t'bct' ~1tJ~ClmcU (Username) LL'1::'i\.1'1~1'U (Password) 'lJ8.:Jfl8.:JLLt:.l'UVl~Clfl8.:Jffi~fol.18U\12.J1tJ m~.:i 

" ... 
ri.:iaii1191-LJ'a2.J'1 (M"1) 1~LL~1L'1~~Vl12.J'i1tJfl1'i~~1tl'n.:i1'Ui rl1"1'Ufl ~.:id 'llvl\1~flfi1LLa::thLi1'i1tJ.:J1\J . " 

., .ftl ·~· 1 t""' e..ia~l.IC]l'l5 'iZ~1u Vi.fl. ID<t'bct' \J'iZUU eMENSCR ll1V 'U1'UVI Q'lO UJ~1EJ'U ID<t'bb 



..::t :'I a IQ, &IQ. a I O ~I 1 GI .., &I '1 

lD.to.m n1ru L u'ULLc.J'U u!) 'U i;i 11'tln11u1::'11 u'Ut1.:i oq 1151 .:iV110 ua::v .:iV110 

L ~ti 1 'IXL lltil U\Jl 11JV'l':i:::':i1'!1nq'l!I-~ 0111~1 tJ'\t1a n Lnru'1 LL a :::1Bn1':i\J~'\t11':in '1011-LI1\J Lijei.:i~~ V'I . Pl . l!:>ct<i'.b 

LL"1::: LL \J1Vl1.:J n1':i~ ~\Jl1lJ m1'1'1tJ\J LLa ::: tJ1:::dj \J~rn L ~ t1-V'U Lfl~ tlt.ltJVl5fll1'1\Jl {'!11~1 tJ am1tJ fi,j'~ 
' \I ;.J 

\Jl1lJlJ~F1ru:::m1lJ01':i~Vl5fll1'1\Jl{'!l1~ d'.Jeii't.t~ CS)b nt.1t.11tJ\J l!:><tb<i'. •1m1'\X~~\'i1LLa::thLif111tJ.:!1'Uc.Jtla1JC]Vlt 
L~'UuBu~':i1'tln11'Ut1.:intjlJ~.:!Wl~LLa::~.:il-11'~th::~1tl.:iutJ1::1.11ru 'W.fl. ID<tba:.' 1m:::uu eMENSCR fl1alu 

1u~ mo G\J11fl1J toct'ba:.' ~1tJzjeicrloff (Username) LLa:::1~'1~1t.1 (Passw ord) •1rn.:i~.:il-1i'~LL'1:::n"11~.:il-1i'~ 
\I , 

Yo1falJ,X.:ia.:it1'UU~cUtllJ'1(Mlri)1'1XLL~1L'1~'1\Jl11111tln1':i~a1unnu1 n1'\t1'U~ ,X,:id 'Uvl~~~\'i1LLflZU1Lil1 
' \I , 

11 V.:J1\J c.Ja a11qvi 5 LLc.JutJB u~ 'i1'tln1'i'Ut1.:intj11~ .:ivr1~Lta:::~.:ivr1~tJ-a::lii1i'.l .:iutJ1::111 ru 'W. fl. lD&'.bct' 1 t.l':il::\J\J 
~ ., d ., 

eMENSCR fl1tJ L'U1'UVI mo 5'U11Fl1J lD<i'.bct 

a IQ..,~ II 
to.m LLc.J'Uu!)'UVln1':im'U ••• 

lD.m.G> 011U1Lii'1LLc.J'UtlBu~n11~1'U ... l'U1::uu eMENSCR 'lleJ1'1.1-v1i.hvnu 

" ., .1"' .,.. " • "' d. r 1"' "' 1 " .J ~ " L'11.fl1V'l '\t1"10'1JtJ.:JLLt:J \J u!]U\Jln1':i~1\J ... 'U1L'U1LLc.J'U"1 'VI u-a::n1f1 'ULLfl1 'U1Z'U'U eMENSCR m tJ'!ltJ~ ~'!I 

(Username) LLa:::1~a~1\J (Password) 'IJt1 .:i nt1.:iLLt:J\J'\t1~t1nt1.:i~l~folJt1Ul-1lJ1tJ L~ t11'1XLlltJ1tl\Jl1lJAijmL\J1'Vl1.:J 
\I 

01':i~~vl1LLt:Jt.t':i:::lilu~ m LL"1:::01':iL'1\JtJLLi:Jt.t':i:::lilu~ m 1 tJ'11'U'IJtJ.:JLLt:J'Utl{)iJ~m':i~1'U ... ~tJ fl ru::: i'!ll'U\Jl~ 
d .., .ct.al Q C:: d caJ d ~ ~ 1 ~ ... ! 11 o a IQ, ..,~ d.., o ,l 
'Vlflru:::':i!llt.l\Jl':ilJlJ\JlL\-1\J'IJtJULlJtJ'l'UVI l!:>lrl LlJ'l!J1tJt.1 l!:><i'.b<i'. Vl.:i'U 'Vl'U1V.:!1'UUJVltl.:!'U1LLN\Ju!)'UVI01'i'Vl'1~'Vl1'U'U 

d ~"' l ' "'~ L'Wtl L'lfLil'W1::.fl1tJ \J'Vl\J1V.:!1\JL'IJ1 LU'iZ'U'U eMENSCR 
, 

lD.m.lD n11-a1a.:i1ut.1aa11qV1BLLc.Jutll]u~m-a~1u ... m11LLu1vi1.:in11~~m11 
ol A d V d , ""1••...J ..... ., ... d , A 

Vl11'1 ati'U LLa:: u 'iZL1Jl.!Ntl L 'W tl'U'ULFltl tl'U~'Vl 5f11a V11'YJ1VI u \jn1'iu!)'UVI 'Vlfl ru::m111011q'VI 5f11a Vl'i'tl1 \JI 

ii11~L i1u'Ylt1'UUlt11'uvf G) b nm.na\J lD&'.ba:.' L~tJ 11Xm11t.1.:J1\JL~ 1.fl1V'l'\t1a n~ ~vl1 LL'1:::U1 L cU111tl.:!1'Uc.Jaa11q'Vlt 

tJ1::lii1tl lDct'ba:.' 1tJ1:::uu eMENSCR ~'ltJzjeicrt.rr (Username) LL'1:::1~'1~1'U (Password) 'IJt1.:int1.:i LLt:J'U 
1J .. .,/1 11" d 0 .., 0 '1 .., d .., ~ .., 

wrnnt1.:iV1 ~':i\JlJeJtJ'Vll.J1tJ m11-a1an11V1a1un.:i1ui 01'Vl'U~ fl1tl L\J1\J'VI mo 5\J11fl1J lD&'.ba:.' LL'1:::"11'V11'1.J 

11tJ.:J1\Jt.Jaa11qV1ti.h::lii1i'.l toct'bct'. l~~i1Lil1.J011~1LL'UOV111JO'iN lil.:id 

... .:'1 • I A .,.,. "' d ... ; 
G)) n -aru L u\JLLN'U u!) 'U VI n11~ 1'U ... 'VI 111::tJ::L 1 fl1'Utl.:J LLN\J "1 'Uq ~ 

l'Utl loct'bct 'llt11'1X~~vl1':i1CJ.:J1\J'1~tli:.ia~lJ~Vl~n11~1LtJWl1'U\Jl"1tJ~lX1.:i1:::v:a1"11'1JeJ.:JLLc.J'Utll)iJ~011~1'U ... 
LLa:::ti1L-V111v.:i1\Jt:Ja'111qV1~1tJ1:::uu eMENSCR !l1al'Ll1''U~ mo G'U11fl1J lDct'bct 

lD) n1NLU\JLLN1.J\Jl)u~ 011~1\J ... ff ii\Hluq~ 'Ut1.:i LLc.J'U'Vla.:!'11 n 

ti lD<t'bct' 'Utl 1 ~~~v1111a.:i1ut.1aa11q'Vl~n11~1 LtJ\J.:i1'Ul \J~1.:JU lD&'.bct' LL'1 :::U1L cU1':i1EJ.:i1 'Ut:Ja'1llqV1~ 
1 tJ1:::uu eMENSCR .n1al'U1'U~ mo G\J111"11J IDct'bct' 

01111 U OQ. ~Q. Cll. CV 4 

m. 0111.J1L'U1'Ut12Jtla'U'Ua'4'Un1':imL'U'U01':iVl11Jq'VlGf11aVl':i'll1VI \Jl1lJ1J\Jl flnJ:::':i!ll'U\Jl ':i 

L~fli''U~ CS)~ V'lq'l!J.fl1fllJ l!:><tb<i'. L~ti.:i 011-V'ULfl~tJ\J~V15fll1'1\Jl{'!11~1 tl~m-stll)u~U\J!1'Uitil;jm ;j.:itJ-s:::~n,; 
1~v'llei t '!Xvru1v.:i1tJ'llt1 .:i i'~tl1Lii1-V ti irna il ~ a ci 1\J n 1-aru u a:: .:i1u 1 '1 at tJ-s:::uu~1\JcUBlJa Lu~mF1i'~ 

.... " .... \I .... 

L YlB'1UU'1'4\Jn11~~Vl1lJLLa~tl-a~ Lihma01-s~1L U\J.:J1'U"11lJ~V151'11'1 Vl{'IJ1~ (O p en Data Portal for 

Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy : Open-D) ~ri1un.:i1tJ1 
U O 3 I d 1 ' "f I 4 I ~ 11 '1~V11'1J'U t:J1'UVl1~L 1\J '11"1 https://opendata, nesdc.go,th ~~tJV11'U'1 1ll 1 'Sflfll n 'l!l-1 ~ lJ fl n1-s1'IJ.:J1'U 

~1tiim.rn Open-D (~.:i-s1va:::Lav~tl11nflmlJ QR Code LL'Ut.JV11v 'Vlu~~t1) LYlmutJit1ll"1tl1:::nt1u 
.... \I ':..J \I 

n1'S~1LU'Un1':i L~tJ'lltl 1'1Xti1Li1irJll"11ti1tlLLUUlv.J'1~a1m1flu11tlLLtl'1.:i'llt111a1~ mVi .docx .xlsx .J·son 
\I \I 1J 

vr~t1~.:il"l'IJt1.:iLm".:iiBlJ'1~.:in"11 t~vil-s1v"1:::La1:J~ !il.:id 
\I 



m.m .:i 1'U 1'1 v n 1 'ji11L'li1-31ui~v1 u ~1u-lim.rn Open-0 '11 Luu~ a.:i~~mrl-U 
~ v v 

(Username) LL'1::'ji~eJ1u (Password) ~~1l!n.:iTU'1 111i'~flvh1tXnu"1U1EJ-31tJ'!Jti-3i'~1tJ'j::~unan1~ti 
~ 

LViEJULvl1Lvi1'1u ~'3'11.J ~-3'11LUtJ~tl-3'1Jtlfl111JtltJLfl'j1::"11tX~hLilum'j '11LLtJn~1111mru ~'3d , 
~.,cl • .., 1"" ti d 0 .. m.1£l.G> ~1\J'HIVVl"1'U1 EJ./11\J'IJlJ~'j! fl'j\HtJ 'j::1J1NL 'Wll fl1 L'U\Jn1 'jLlJ.:J 

~~a~1.:ivlt.1~m:n 'llti 1 tXvi1'U11tiU"11J1 EJ"1U1E.l·:i1'1J'j::~unti~"1~m Vitim vi1 ~L U'U~i'ueJfl'!ltlU LflEJ(ll'j.:Ji11 L-li1 v 

-limrn·:n'Ui~v1 'U'111.:i~c.i1'UlJ11 'U~1'U-lim.rn Open-0 LflEJ1-ffzjeicT!.-U (Username) LLa::'j~'1e.i1'U (Password) 
" ..... "' " 

L~EJ1n'Unm::uu eMENSCR 111at'Uit1vl Q'lG) B'U11fllJ 1£l<fi>ct 

Q'l.E.lo ./11'U1'i'vvlacnu'Un1'jAffli1~1.:J SJ l~i'u.:itJt.J'j::1J1NL~tl~1LU\Jn1~LV.:J 
~~a~1.:ivlmn~1 '!ltl 1 tXvi1'U11titJ"11J1EJ~1un/mi.:i/flru:: ~i'u ~fl'!lt1ui11L-li1-lit1lJa 1 t1~1u-lie:i11a Open-0 LflEJ 

v ~ v 

1-U-zjmJl-U (Username) LLa::'ji'1e.i1'U (Password) L~E.11tl'UtlU'j::Uu eMENSCR mvtui'U~ mG> B'U11fllJ to<fi>cr 

m."E.m .:i1t11'1vvl'1vivh 1flm1n1'1a'l-1~t1tJfla1m'IJti.:ii'(i ~fom'j'1UU'1'U'UVl'U , " , , 
fl1'j1~ EJ'11n"1i.11 EJ.:J1'U'IJ~~!~~e:i acnu'UnT~~ n1!11 ~1.:i i '!lti 1 tX~i.11 EJ.:J1'U'lltl.:J~!~~aamuum'j~ n1!11 

L U'U~i11L-li1-li a11a 1~EJ1JtlU"11J1t1~i.11 ti-31'1J'j::~umN"1~m Vi E.IUL vi1~ L uu~~U~fl'!ltiui a11a~-3 n~111~EJ(ll'j.:J 
\I "' " "' 

i11Li1'1iei11a 1 u~1u.Ua11a Open-0 1~v 1 'li~e:im.;; (Username) LLa::'jiac.i1u (Password) L~EJ1nunu'j::uu 
"' 411 " '\I "" "' ., eMENSCR ll1EJ ~'U1'UVI mG> G'U11fllJ 'E<fi>ct 

1~v1uri1u'!Jt1-3'tim.rn.:i1u1'1EJvle:i~il'U~::wh~~1Lilt1n1'jt~ti1L'ti1t'U(i1'U'tit111a 
" \i " " 

Open-0 Lrl ti~ 1Lilt1n1~LL~1 La~ '1 \'l~tl11~ ./I 'j1 EJ./11'U '1lt.Je.rn a11qV1 ~ '!Jtl.:J./11'U1 ~ EJ~ tlfl 1111a1111~rt t 'U n1~ 
auua~'Un1~tJ~~'!LU1~1J1EJU~'ULW'UVlrlt1EJ'IJt1.:JLIJ.J'ULW'UVlll1EJt~~VIGf'!1a(ll{'IJ1~ 0( G>) 1m::uu Open-0 ~1E.I 

~.:id '!Jtl 1 ~vi1tma::"1U1EJ.:J1'U1 ua.:in~~1L U'Un1'j(l11lfi1E.I n1'jLL'1::'j::t1::L 1a1~~1un.:J1'U'1 
n1"1'Ufl 1~v~1l!n.:i1u., '1:: 1~~1L U'lJn1'j'1'jU~'1n1'ji11L i1-rre:ilJa Lfl'j.:Jn1'j/n1~~1L U'lJ-31'\J'!J tl~LL~a::"1t.ht1.:J1\J , v 

~.:J'j::~une:i.:i L ~m'1uti~ tiflru::m'j1Jn1'jt1V1GP11a(lli'IJ1&i flru::~~1J'lJ(ll~ Yi~ti11~.:i 1-U\J'j:: ne:iu n1'j~ ~vi1'j1t1.:i1u . ~ 

a~u~ an 1'i ~1 L ilu mwn11~vits1111'1(114'111 ~LL a:: 'i1t1.:i 1u'1 ~u c.rn n 1 'j~1 L ilu n1'j(ll 11J LL~u m 'j\JB ~u \J'i :: L vii11 

(l1111.ff u91e:iu~e:i lu 

~.:iL~EJ'U1l1L~ei 1 \J'jflri'11'jru1~1Lilum'j1 uri1'U~ L~t11-U'ei.:i LLa::~'11'jnJ1 LL ~'3"1u1t1.:i1umv 1~ 

..... 
'!JtlLL'1~.:Jfl111J'UUCltl 

(u1t1~tt'll1 ~'!ltil!ul-1) 

La'IJ1Gn1'j'1fl1~1}ll'U1n1'jLi1!'j1!f~fl'1LLa::a.:ifllJLL~.:i'!l1~ 
~ 

ntJ.:iemGl'11"'111 {'111~LLa::nmJfi')thJ')::LVll'1 
' 4Jv 

1Vl'). o l!il!i~o a:'.o~d:'. gjtl blmnl!:> - bl!:>a:'.G) ~ .1 • ... .I ., 
LtJn"'1')iJU.~.:lu'1::ntJtJn1'1mL'IJ'\Jn1'1Lmnnu 

E-mail: emenscr@nesdc.go.th ~::tJtJ~~lll1).JU.fl::tl~::dju~mL loi.:1'111~ (eM EN SCR) 

"\ 
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๑๑-๑ 
 

 

 
 
 

(ร่าง) 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรบัปรุง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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๑๑-๒ 
 

สารบัญสาระส าคัญแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า               ๑๑-๓ 
๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ          ๑๑-๓ 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       ๑๑-๓ 
และประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       ๑๑-๔ 
และประพฤติมิชอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด          ๑๑-๕ 
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ         ๑๑-๖ 
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน          ๑๑-๖ 

การทุจริต 
๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส       ๑๑-๑๐ 

การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ พัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ       ๑๑-๑๒ 

ในการด าเนนิคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์         ๑๑-๑๔ 
๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน        ๑๑-๑๗ 

โครงการขนาดใหญ่ 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย           ๑๑-๒๐ 
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๑๑-14 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
จากการศึกษาผลการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI.)  

ขององค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI.) ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยได้รับการประเมินต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก (๔๓ คะแนน) ซึ่งค่าตัวชี้วัดนี้นับเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่
ที่ส่งผลให้ค่าดัชนี CPI ของไทยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ ที่ยังมีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้
อ านาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน สินน้ าใจ มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีการเลือกปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  
โดยปัญหาเหล่านี้มีพ้ืนฐานมาจากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ท าให้ได้ผู้บริหารที่อ่อนด้อยในความซื่อตรง 
(Integrity) รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระท าท่ีสะท้อนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติซึ่งเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ท าให้รัฐและประชาชนต้องสูญเสียประโยชน์ไปอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในส่วนการประพฤติปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น จึงจ าเป็ นต้องให้ความส าคัญกับ 
การแก้ไขการประพฤติมิชอบที่มักมีการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ตลอดจนการสนับสนุนให้
มีการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัยข้าราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งต้อง
สนับสนุนให้มีความรับผิดชอบหากเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน 
การรับรู้และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในสายตาของนักลงทุนและนักธุรกิจชาวต่างประเทศดีขึ้น อันจะส่งผลให้
เกิดความสนใจและตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุนและความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจที ่
ต่ ากว่าประเทศอ่ืน และสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ไข 
การสูญเสียผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมการปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย 

๑.๑) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

๑.๒) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

๑.๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
การร่ ารวยผิดปกติ 

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

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ภายในต้นปี ๒๕๖๔ 
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๑๑-14 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
จากการศึกษาผลการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI.)  

ขององค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI.) ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยได้รับการประเมินต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก (๔๓ คะแนน) ซึ่งค่าตัวชี้วัดนี้นับเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่
ที่ส่งผลให้ค่าดัชนี CPI ของไทยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ ที่ยังมีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้
อ านาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน สินน้ าใจ มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีการเลือกปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  
โดยปัญหาเหล่านี้มีพ้ืนฐานมาจากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ท าให้ได้ผู้บริหารที่อ่อนด้อยในความซื่อตรง 
(Integrity) รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระท าท่ีสะท้อนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติซึ่งเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ท าให้รัฐและประชาชนต้องสูญเสียประโยชน์ไปอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในส่วนการประพฤติปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น จึงจ าเป็ นต้องให้ความส าคัญกับ 
การแก้ไขการประพฤติมิชอบที่มักมีการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ตลอดจนการสนับสนุนให้
มีการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัยข้าราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งต้อง
สนับสนุนให้มีความรับผิดชอบหากเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน 
การรับรู้และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในสายตาของนักลงทุนและนักธุรกิจชาวต่างประเทศดีขึ้น อันจะส่งผลให้
เกิดความสนใจและตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุนและความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจที ่
ต่ ากว่าประเทศอ่ืน และสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ไข 
การสูญเสียผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมการปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย 

๑.๑) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

๑.๒) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

๑.๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
การร่ ารวยผิดปกติ 

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

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ภายในต้นปี ๒๕๖๔ 

 

๑๑-15 

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

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

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

๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

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

๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน  
ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ 

ล้านบาท จากงบประมาณแผนงานบูรณาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และงบประมาณปกติของหน่วยงาน 
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

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

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

ระยะเวลาด าเนินการ ๒ เดือน (ธ.ค. ๖๓ - ม.ค ๖๔) 
๒) ขั้นตอนที่  ๒  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ด าเ นินการจัดท า 

ร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดการก าหนดวิธีการประเมิน 
“สัตบุรุษ” และให้บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นล าดับแรก ภายในปี ๒๕๖๔ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๕) 
๓) ขั้นตอนที่  ๓  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล โดยขั้นต้นให้จัดท าเป็นมาตรฐานจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายยกระดับเป็น พ.ร.บ.ภายในปี ๒๕๖๕ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดท า

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
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๑๑-16 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๐ และบังคับใช้ภายในปี ๒๕๖๔  

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
๕) ขั้นตอนที่  ๕  หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยรับผิดชอบจัดท าและบริหารแผน 

ความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกั ด โดยมุ่งเน้น 
การประพฤติมิชอบและพฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติ และมีการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อ
ผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability)  
ในระบบธรรมาภิบาลมาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในปี ๒๕๖๔ โดยด าเนินการร่วมกับส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 14 เมษายน 2565 
หัวข้อ: หนังสือแจ้งการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  
 เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาสที่ 2 ถึงเลขาธิการ
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือแจ้งการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  
 เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาสที่ 2 ถึงเลขาธิการ
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ......................................................................................  
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