






 การคอร์รัปชันของระบบราชการนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน และยิ่งนับวันปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และได้กลายเป็นปัญหา 
ที่ส�าคัญประการหนึ่งของประเทศไทย การขับเคลื่อนของภาครัฐ รัฐบาลได้มีการก�าหนดนโยบาย 
ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ในส่วนของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเคร่ืองมอืการประเมนิตามท่ีส�านกังาน ป.ป.ช. 
ก�าหนด 

 กระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้มีการจัดท�า
วารสารด�ารงราชา นุภาพเรื่อง “ภาครัฐยุคใหม่ต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์  
สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ปลูกฝัง และสร้างจิตส�านึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน 
พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับฯ ทั้งนี้ เป็นการรวบรวม
บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ซ่ึงมุ่งเน้น 
การด�าเนินการใน 4 มิติ ได้แก่ การป้องกัน การป้องปราม การปราบปรามและการประชาสัมพันธ์  
โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้
ในเรือ่งการทจุรติคอรปัช่ัน ตลอดจนแนวทางการขับเคลือ่นขององค์กรเพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายของรฐับาล
และองค์การภาครฐัทีเ่กีย่วข้องให้สามารถด�าเนนิการให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 

 กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูเ้ขยีนทกุท่านทีส่่งบทความอนัเป็นประโยชน์เผยแพร่สูส่าธารณะ 
และหากท่านผูอ่้านมข้ีอแนะน�าในการปรบัปรงุการจดัท�าวารสาร กรณุาแจ้งได้ทีส่ถาบนัด�ารงราชานภุาพ 
ส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย E-mail : stabundamrong@gmail.com จะเป็นพระคณุยิง่ ท้ังนี้ 
บทความทัง้หมดในวารสารฉบบันี ้ได้จดัเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลงัความรูข้องสถาบนัด�ารงราชานภุาพ 
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์สถาบันด�ารงราชานุภาพ www.stabundamrong.go.th 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป
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	 การทจุรติเป็นการเบีย่งเบนจากมาตรฐาน

ของความถูกต้องดีงาม	ทั้งในส่วนของมาตรฐาน

ทางคุณธรรมของบุคลากรและในส่วนของ

มาตรฐานทั่วไปของระบบบริหารจัดการองค์กร	

อันเป ็นความผิดร ่วมกันทั้ งพฤติกรรมของ

บุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรด้วย 

น�ามาซ่ึงการสูญเสียทั้งความสามารถในการ

ควบคมุจติส�านกึของบุคลากรไม่ให้ด�ารงรกัษาไว้ซ่ึง

คณุค่าของความชอบด้วยศกัด์ิศรี	และการเคารพ

ในความน่าเชื่อถือของตน	 และการสูญเสีย 

ความสามารถในการควบคุมระเบียบกฎเกณฑ์

ขององค์กรไม่ให้ด�ารงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของ

มาตรฐานทางคณุธรรมสาธารณะ	และไม่ให้ด�ารง

รักษาไว้ซึ่งคุณค่าของการเคารพในประโยชน์

สาธารณะไว้ได้อีกต่อไป	 การทุจริตจึงถือเป็น 

ภัยคุกคามสาธารณะที่สามารถก่อผลกระทบ 

การนำาหลักคิดคุณธรรมและหลักปฏิบัติที่ดี
มาใช้เป็นเกราะคุ้มกันภัยทุจริตในการบริหารจัดการ

องค์กรภาครัฐ

เชาวนะ  ไตรมาศ
เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ

ปัญหาและนัยสำาคัญ
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เสียหายในวงกว้างทั้งต่อการธ�ารงรักษาไว้	 ซึ่ง 

การด�ารงคงอยู่และการด�ารงรกัษาภาวะอดุมสภาพ 

ของคุณธรรมสาธารณะที่ควรจะเป ็นและ 

ผลประโยชน์สาธารณะของสังคมท่ีควรจะได ้

โดยส่วนรวม	การทจุรติเป็นความบกพร่องของคน

และกลไกสาธารณะพื้นฐาน	 ท่ีไม่สามารถธ�ารง

รักษามาตรฐานของความถูกต้องดีงามท่ีมีและ

ด�ารงอุดมสภาพอยู่ในคุณธรรมสาธารณะที่ควร

จะเป็นได้	 การบริหารจัดการปัญหาการทุจริต 

โดยการย้อนกระบวนการเยยีวยาแก้ไขกลบัเข้าสู่

การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ

คุณธรรมสาธารณะ	 ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้จาก

รากฐานของหลักคิดและหลักปฏิบัติท่ีดีของ

บุคลากรและระบบบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

	 ห ลั ก คิ ด คุ ณ ธ ร ร มส า ธ า รณะและ 

หลักปฏิบัติที่ดีของบุคลากรและระบบบริหาร

จัดการที่ดีขององค์กร	 จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ในการปกป้องคุ้มครองทั้งบุคลากรและองค์กร	 

ให้รอดพ้นจากภยัคกุคามของปัญหาการทจุรติได้	

เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นทั้งจาก

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้คนและ 

กลไกสาธารณะทั้งปวง	 มีความเข้มแข็งพอเพียง 

ที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ประสบกับภัยคุกคาม

และความด่างพร ้อยจากมลทินของปัญหา	 

การทุจริต	เนื่องจากการทุจริตไม่สามารถเกิดขึ้น 

ได้ทั้งในระดับบุคลาการและองค์กร

	 การน�าหลักคิดคุณธรรมสาธารณะและ

หลักปฏิบัติที่ดีมาใช้เป็นเกราะคุ้มกันภัยทุจริต 

ในการบริหารจัดการองค์กร	 เป็นหลักคิดในการ

สะท้อนรากฐานของปัญหาการทุจริต	 และ

แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับฐานราก

โดยการผนวกเอาองค์ประกอบทางโครงสร้าง

ส่วนบน	คือส่วนของหลักคิดคุณธรรมสาธารณะ	

ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับคุณธรรมของบุคลากร 

และระบบบริหารจัดการท่ีดีขององค์กร	 และ 

องค์ประกอบทางโครงสร้างส่วนล่าง	คอื	ส่วนของ

พฤติกรรมที่ดีของบุคลากรและหลักปฏิบัติที่ดี

ขององค์กร	ภายใต้สมมุตฐิานเชงิองค์รวมทีเ่ชือ่ว่า	

องคาพยพของการทุจริตนั้นเป็นปรากฏการณ์

ของการช�ารุดผุกร่อนเสื่อมโทรมของปัจจัยร่วม

ทัง้ทางความคิดและการปฏบิติัร่วมกนั	ซ่ึงเกดิขึน้

ได้ทั้งในส่วนของคน	องค์กร	ส่วนของพฤติกรรม

และส่วนของระบบ	 ซึ่งส่งผลต่อความเสียหาย

ประโยชน์สาธารณะในส่วนรวมด้วย	 ดังนั้น	 

การทจุรติจงึถอืเป็นพฤตกิรรมเบีย่งเบนทีผ่นัแปร

ออกไปจากมาตรฐานของความถูกต้องดีงาม	 

ทั้งโดยมาตรฐานทางคุณธรรมของคนและ

มาตรฐานทั่วไปของสังคม	 ซ่ึงถือเป็นความผิด 

ทีเ่กีย่วเนือ่งกนั	ทัง้ทีเ่ป็นความผดิต่อตนเองของคน

และความผดิต่อสาธารณะของสงัคมส่วนรวมด้วย
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	 การเป็นความผิดต่อตนเองของคน	 คือ

การเสียการควบคุมจิตส�านึกของตนเองให  ้

ด�ารงอยู ่ในกรอบคุณค่าของความชอบด้วย

ศักดิ์ศรีความเป็นพลเมือง	 และกรอบคุณค่า 

ของการเคารพในความน่าเชื่อถือของตนเอง

	 การเป็นความผิดต่อสาธารณะของสังคม	

คือการเสียการควบคุมระเบียบกฎเกณฑ์ของ

สังคมให้ด�ารงอยู ่ ในกรอบคุณค่าของความ

ยุติธรรมสาธารณะ	 และกรอบคุณค ่าของ 

การเคารพในประโยชน์สาธารณะซึง่เป็นประโยชน์

ส่วนรวมของสังคม

	 คุณธรรมสาธารณะซึ่งยึดโยงอยู ่บน

รากฐานของความถูกต้องดีงามอันประกอบด้วย	

มาตรฐานทางคุณธรรมของคนและมาตรฐาน

ทั่วไปของสังคม	 จึงถือเป็นคุณค่าอันพึงประสงค์	

ตามหลกัการทางปรชัญาทีเ่ริม่ต้นมาจากปราชญ์

ทางการเมอืงการปกครอง	ตัง้แต่สมยักรกีโบราณ

เมื่อประมาณสองพันกว่าปีมาแล้วได้คิดค้นและ

เผยแพร่	 สืบทอดต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน	

ทั้งนี้	 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กิจการสาธารณะ	 ซึ่งต้องมีพันธะผูกพันอยู่กับ

อ�านาจหน้าที่และผลประโยชน์ของสาธารณะ 

ทั้งที่เป็นบุคลากรและองค์กรได้ใช้ยึดถือเป็น

บรรทดัฐานอ้างอิงร่วมกนัในการก�าหนดเป้าหมาย

และวิธีการในการใช้อ�านาจและการคุ ้มครอง

รักษาผลประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของ 

สังคมโดยส่วนรวม	 ซึ่งแยกออกไปต่างหากจาก

บรรทัดฐานของผลประโยชน์เฉพาะท่ีจ�ากัด 

คับแคบของส่วนตัว

คุณธรรมสาธารณะ	 จึงสามารถสร้างขึ้นได้ 

ด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมบนพื้นฐานของ 

การวางรากฐานความถกูต้องดงีามในระดบัอดุมคติ	 

ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาที่นักปราชญ์ได้คิดค้น	

เผยแพร่และปลูกฝังไว้ในกลไกพ้ืนฐานที่ส�าคัญ

และสัมพันธ์กับคนและสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับกิจการสาธารณะและมีพันธะผูกพันกับ 

การใช้อ�านาจและการคุม้ครองรักษาผลประโยชน์

สาธารณะส่วนต่างๆ	 ทั้งในระดับบุคลากรและ

ระดบัองค์กร	อาทเิช่น	หลกัคดิและพฤติกรรมทีด่ี

มคีณุธรรมของบคุลากรและระบบบรหิารจดัการ

และการปฏิบัติที่ดีขององค์กร	เป็นต้น

	 คณุธรรมสาธารณะ	จงึเป็นเกราะคุม้กนัภยั

การทุจริตที่เป็นมาตรการเชิงป้องกันโดยที่เป็น	

การปลูกสร้างให้เกิดข้ึนมาจากรากฐานภายใน 

ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการป้องกันสนิมของเหล็ก

จากการท�าคุณภาพของเน้ือเหล็กเองไม่ให  ้

เป็นสนิมได้	 นับต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการควบคุม

พฤติกรรมของคนและระบบขององค์กรสถาบัน

ทีเ่กีย่วข้องกบักจิการสาธารณะ	อ�านาจสาธารณะ	

และผลประโยชน์สาธารณะให้ด�ารงอยู่ในกรอบ

คุณค่าของคุณธรรมสาธารณะ	ซึ่งเป็นพฤติกรรม

อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค ์ ที่ ช ่ ว ย ส ร ้ า ง ภู มิ คุ ้ ม กั น	 

ทั้งการควบคุมจิตส�านึกของคนและการควบคุม

ระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติท่ีดีของ

องค์กร	 ไม่ให้มีความเบี่ยงเบนจนเป็นเหตุให้เกิด

การท�าความผิด	 ทั้งที่เป็นความผิดต่อตนเอง	 

ซึ่งเป็นการละเมิดต่อคุณค่าของความชอบด้วย

ศักด์ิศรีความเป ็นพลเมืองและการละเมิด 
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ต่อคณุค่าในการเคารพความน่าเชือ่ถอืของตนเอง	

และการท�าความผิดต ่อสาธารณะ	 ซึ่งเป ็น 

การละเมิดทั้งต ่อคุณค่าของความยุติธรรม

สาธารณะและการละเมดิต่อคณุค่าของการเคารพ

ในผลประโยชน์สาธารณะส่วนรวมของสังคมได้

	 คุณธรรมสาธารณะ	 จึงถือเป ็นหลัก

ประกันเบื้องต้นในการสร้างเกราะคุ ้มกันภัย

ทุจริตให้แก่สังคมได้เป็นอย่างดี	 เพราะนอกจาก

เป็นการป้องกันไม่ให้การทุจริตมีอุบัติการณ์ 

เกิดขึ้นมาในสังคมได้แล้ว	 ยังเป็นต้นทุนที่ม ี

พลังอย่างไพศาลในการสร้างต้นแบบในอุดมคติ

ท่ีพึงประสงค์ของคนและองค์กรให้มีพฤติกรรม 

ที่มีความสอดคล้องเกื้อกูลเป ็นอุปกรณ์ต ่อ 

การควบคมุการใช้อ�านาจหน้าท่ีและการคุม้ครอง

รักษาผลประโยชน์ของสาธารณะได้อีกด้วย

 โดยท่ีคุณค่าของคุณธรรมสาธารณะ	 

เป็นคุณค่าเชิงปรัชญาท่ีมุ่งแสวงหาสิ่งท่ีก�าหนด

ข้ึนมาจากมาตรฐานของความมีคุณค่าตาม

บรรทัดฐานของความเชื่อทางศีลธรรมเพื่อ 

เป้าหมายอนัพึงปรารถนาในระดับของจดุมุ่งหมาย 

ทีส่งูทีส่ดุ	เป็นสภาวะอุดมคตหิรือเป็นอดุมสภาพ

ซ่ึงตั้งอยู่บนสิ่งที่ควรจะเป็นมากกว่าสิ่งท่ีน่าจะ

เป็นหรือสิ่งที่เป็นไปได้

	 ดังนั้น	 คุณูปการคุณค่าของคุณธรรม

สาธารณะ	 จึงสามารถจ�าแนกออกได ้ เป ็น 

π	 ด้านที่ส�าคัญ	 คือ	ô	 การเป็นบรรทัดฐาน

 ประโยชน์ คุณค่าและการประยุกต์ใช้
 คุณธรรมสาธารณะ 

อ้างอิงเป้าหมาย	 และ	ö	 การเป็นบรรทัดฐาน

อ้างองิแนวปฏบิัต	ิและ	õ	การน�าไปประยกุต์ใช้

ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร

 ô การเป็นบรรทดัฐานอ้างองิเป้าหมาย 

คือ	 การก่อให้เกิดเบ้าหลอมในการสถาปนา 

แบบมาตรฐาน	 คุณสมบัติและบรรทัดฐาน	

ส�าหรับน�าไปใช้เป็นกรอบก�าหนดในการอ้างอิง

เพื่อวางรากฐานในการแสวงหาเป้าหมายให้กับ 

ผู้ปกครอง	ลัทธิการเมืองระบอบการปกครองรัฐ

และรัฐธรรมนูญ
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 ö การเป็นบรรทดัฐานอ้างองิแนวปฏบิตัิ 

คือ	 การก่อให้เกิดเบ้าหลอมในการสถาปนา

อดุมการณ์	หลักยึด	วธิกีารและเป้าหมาย	ส�าหรับ

น�าไปใช้เป็นกรอบก�าหนดในการด�าเนินการ	 

และวางแนวปฏิบัติเพื่อวางรากฐานในการ

แสวงหาวิธีการเพื่อการบรรลุเป้าหมายให้กับ 

ผู ้ปกครอง	 และกลไกสถาบันทางการเมือง 

การปกครองฝ่ายต่างๆ	 ซึ่งเป็นเสมือนเข็มทิศ 

หรือหางเสือของเรือที่ใช้ควบคุมการน�าร่อง 

ในการเดินเรือให ้แล ่น ไปในเส ้นทางโดย 

ไม่เบ่ียงเบนออกไปนอกเส้นทางหรือออกไป 

นอกทิศทางนอกเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 õ การนำาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน

การบรหิารจดัการองค์กร คอื	การเข้าถึงเป้าหมาย

และแนวปฏิบตัใินคณุค่าของคณุธรรมสาธารณะ

ดังกล่าวแล้ว	 อาจจ�าแนกแนวทางการประยุกต์

ออกเป็น	ö	แนวทาง	คือ

   Õ		การประยุกต์ใช้ในโครงสร้าง 

ส่วนบน	 ประกอบด้วย	 ส่วนท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม

ของบุคลากรและระบบบริหารจัดการที่ดีของ

องค์กร

   Õ		การประยุกต์ใช้ในโครงสร้าง 

ส่วนล่าง	 ประกอบด้วย	 ส่วนของพฤติกรรมท่ีดี

ของบุคลากรและหลักปฏิบัติที่ดีขององค์กร

	 ดังนั้น	การท�าหน้าที่ของผู้ปกครอง	และ

กลไกสถาบนัทางการเมอืงการปกครองฝ่ายต่างๆ	

ก็จะต้องจัดให้เข้ากับกรอบแนวทางของคุณค่า 

อันพึงประสงค์ด้วย	 ซ่ึงเป็นกรอบแนวทางท่ีควร

จะต้องเป็นไปตามอุดมการณ์	 หลักยึด	 วิธีการ	

และเป้าหมายของเบ้าหลอมที่ก�าหนดไว้นั้น

	 กล่าวโดยสรุป	 คุณูปการในคุณค่าของ

คุณธรรมสาธารณะ	มีบทบาทที่ส�าคัญในก�าหนด

กรอบอ้างอิงเพื่อวางรากฐานให้ผู้ปกครอง	 และ

กลไกสถาบนัทางการเมอืงการปกครองฝ่ายต่าง	ๆ 	 

ได้ใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาเป้าหมาย	

ส�าหรับใช ้ ในการก�าหนดสถานภาพ	 และ 

การปฏบิตัหิน้าทีข่องตนให้ด�ารงอยูบ่นรากฐานของ

เป้าหมายที่เป็นคุณค่าของคุณธรรมสาธารณะ

	 ในขณะเดียวกันคุณค่าของคุณธรรม

สาธารณะก็ยังมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด

กรอบการด�าเนินการ	และวางแนวปฏบิตั	ิเพือ่วาง

รากฐานให้ผู ้ปกครอง	 และกลไกสถาบันทาง 

การเมืองการปกครองฝ่ายต่าง	 ๆ	 ได้ใช้เป็น

แนวทางในการแสวงหาวิธีปฏิบัติเพ่ือการบรรลุ

เป้าหมายส�าหรับใช้ในการก�ากับควบคุมแนว

อุดมการณ์	 และหลักยึดวิธีการ	 และเป้าหมาย 

ในการใช้อ�านาจ	 และการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ให้ด�าเนินไปสู่เป้าหมายของคุณค่าของคุณธรรม

สาธารณะ
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  กรอบของหลักการ	 แนวคิดและทฤษฎี 

ที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย

 ô หลักการของรัฐธรรมนูญแห ่ง 

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญตัิ

การจัดทำายุทธศาสตร ์ชาติ  พ.ศ. 2560  

ได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐต้องส่งเสริม	

สนับสนุน 	 และให ้ความรู ้ แก ่ประชาชน	 

ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	 และจัดให้มี

กลไกที่มีประสิทธิภาพ	 เพ่ือป้องกันและขจัด 

การทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง 

เข้มงวด	รวมทัง้กลไกในการส่งเสรมิให้ประชาชน

รวมตวักันเพือ่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู	้

ต่อต้านหรือชี้เบาะแส	 โดยได้รับความคุ้มครอง

จากรัฐ

 ö แนวคดิของธรรมาภบิาล ซึง่ก�าหนด

ให้วางหลักความโปร่งใส	 โดยมีองค์ประกอบ 

พื้นฐานคือ	 ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง	 อาทิ	 

มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง	 มีการเปิดเผย

ระบบงานอย่างชัดเจน	 ประชาชนสามารถเข้ามี

ส่วนร่วมและรับรู้การท�างานได้	 มีการใช้ระบบ

คณุธรรมคดัสรรบคุลากรท่ีมคีวามสามารถเข้ามา

ท�างานเพิ่มมากขึ้นได้	 มีการตั้งกรรมการหรือ

หน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่	 และการมี 

ฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง	ความโปร่งใสด้านการให้คุณ	

อาท	ิการจดัให้มค่ีาตอบแทนพเิศษเพือ่ตอบแทน 

ให ้แก ่ผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลส�าเร็จ	 

การจัดให ้มีค ่ าตอบแทนส ่วนเ พ่ิมส�าหรับ 

การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง	 การจัดให้ม ี

ค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีความซื่อสัตย์

และการมีระบบค่าตอบแทนท่ีเพียงพอแก่ 

การด�ารงชีพ	ความโปร่งใสด้านการให้โทษ	อาทิ	

การมีระบบ	 การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ	 

มี วิธีการลงโทษผู ้กระท�าผิดอย ่างยุติธรรม	 

มีระบบการลงโทษที่เหมาะสมสอดคล้องกับ 

กรณแีห่งความผดิอย่างจรงิจงั	มรีะบบการฟ้องร้อง

ผู้กระท�าผิดอย่างมีประสิทธิภาพ	 หัวหน้างาน 

มกีารลงโทษผูก้ระท�าผดิอย่างจรงิจัง	มมีาตรการ

ป้องปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกล้มความพยายาม	 

มกีระบวนการยตุธิรรมทีร่วดเรว็	และความโปร่งใส

ด้านการเปิดเผย	อาทิ	การเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามีส่วนร่วมรับรู้การท�างานของคณะกรรมการ

ระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติที่ดี
 ขององค์กร
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ตรวจสอบ	 การเข้าร ่วมของประชาชนและ

สื่อมวลชนในการจัดซื้อจัดจ้าง	 การให้สัมปทาน	

การอนุมัติอนุญาต	 การออกระเบียบข้อบังคับ	

การให้โอกาสแก่ประชาชน	 สื่อมวลชนและ

องค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วมในการควบคุม 

ตรวจสอบฝ่ายบริหารและการเข้าร ่วมของ 

กลุ่มวิชาชีพในการตรวจสอบกรณีที่จ�าเป็นด้วย	

และก� าหนด ให ้ ว า งหลั กคุณธรรม โดยมี 

องค์ประกอบพืน้ฐานคอื	การด�ารงความเป็นธรรม	

การปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 

การปลอดจากการท�าผิดมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ	และการปลอดจากการกระท�าผดิวนัิย

 õ   แนวคดิของการประเมนิผลในระบบ

เปิด ซึ่งก�าหนดให ้วางหลักเกี่ยวกับเกณฑ์

มาตรฐานของระบบ	โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	

ได้แก่	เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรม

ในสังคม	 เกณฑ์ความรับผิดชอบของหน่วยงาน	

เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม

 ú  แนวคิดของการพัฒนาระบบ

มาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจดัการ

และสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ ซึ่งก�าหนดให้มี

ระบบการประเมินผลตามมาตรฐานภาครัฐ 

และระบบวัฒนธรรมและจรรยาวิชาชีพ	 โดยมี 

องค์ประกอบที่ส�าคัญได้แก่	 เกณฑ์มาตรฐาน

วัฒนธรรมการบริหาร	 เกณฑ์ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ	 เกณฑ ์

ความเป็นวิชาชีพ	 เกณฑ์การควบคุม	 เกณฑ์ 

การพัฒนาวิชาชีพ

 ù แนวคิดของการรายงานแผนงาน 

ในระบบสัญญาประชาคมกับการเปิดระบบ

ราชการสู่กระบวนการประชาธิปไตย โดยมี 

องค์ประกอบทีส่�าคญัได้แก่	การรายงานแผนงาน

ในระบบสัญญาประชาคมด ้านการบริหาร	 

ด้านการสื่อสาร	 ด้านสังคมและด้านการเมือง	

เป็นต้น

 û ทฤษฏีการส่งเสริมจริยธรรม1   

  Õ  ทฤษฎีอิทธิพลของสังคมที่ม ี

ต่อการพัฒนาการทางจริยธรรม	 ทฤษฎีนี้เชื่อว่า	

สังคมมีส่วนร่วมในการท�าให้มนุษย์มีลักษณะ

ต่างๆ	 กัน	 ตามแต่ว่ามนุษย์นั้นจะอยู่ในสังคม 

กลุ่มใด	 โดยนักทฤษฎีจิตวิเคราะห์เห็นว่าสภาพ

แวดล้อมในสังคม	 เป็นปัจจัยส�าคัญเสริมสร้าง

จริยธรรมให้แก่สมาชิกในสังคมนั้น

  Õ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา	

ทฤษฎนีีเ้ชือ่ว่า	จรยิธรรมเกดิจากแรงจงูใจในการ

ปฏิบัติตนสัมพันธ์กับสังคม	การพัฒนาจริยธรรม	

จึงต้องมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตาม

ระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคล	 ซึ่งมีวุฒิภาวะ

สูงขึ้น	การรับรู้จริยธรรมก็พัฒนาขึ้นตามล�าดับ

  Õ  ทฤษฎีการเรียนรู ้ทางสังคม	

ทฤษฎีนี้เชื่อว่า	 พัฒนาการทางจริยธรรมเป็น

พัฒนาการของจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล	 

ซ่ึงเป ็นผลจากความสามารถในการปรับตัว 

ให้เข้ากับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมของสังคม

1กรมสอบสวนคดีพิเศษ	,	มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม	(กรุงเทพ	:	โรงพิมพ์ต�ารวจ	,	2548)	หน้า	19-20
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 ü แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี2   

  Õ ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม  ห ม า ย ถึ ง  

การตรากฎหมายที่ถูกต้อง	เป็นธรรม	การบังคับ 

การให้เป็นไปตามกฎหมาย	การก�าหนดกฎกตกิา

และการปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีตกลงกันไว ้ 

อย่างเคร่งครัด	 โดยค�านึงถึงสิทธิ	 เสรีภาพ	 

ความยุติธรรมของสมาชิก

  Õ  หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง 

การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมอืง	และการบรหิารเก่ียวกับการตดัสนิใจ

ในเรื่องต่างๆ	 รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของ

ชมุชนและของชาต	ิซึง่จะส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติ

และความเป็นอยูข่องประชาชน	โดยการให้ข้อมลู	

แสดงความคดิเหน็	ให้ค�าแนะน�าปรกึษา	ร่วมวางแผน	

ร่วมปฏิบัติ	 ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก

ประชาชนและการพัฒนา	ขีดความสามารถของ

ประชาชนในการมีส่วนร่วม	

  Õ  หลกัความรบัผดิชอบ หมายถงึ 

การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี	 ความส�านึกในความ

รับผิดชอบต่อสังคม	 การใส่ใจปัญหาสาธารณะ

ของบ้านเมอืง	และการกระตอืรอืร้นในการแก้ปัญหา	

ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง

และความกล้าที่จะยอมรับผลดีและเสียจาก 

การกระท�าของตนเอง	

2สถาบันพระปกเกล้า,		โครงการขยายผลเพื่อน�าตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ	หน้า	3	-	4

  Õ  หลั ก คุณธ ร รม  หมายถึ ง  

การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	 การส่งเสริม

สนบัสนนุให้ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั	

เพือ่ให้คนไทยมคีวามซือ่สตัย์	จรงิใจ	ขยนั	อดทน	 

มีระเบียบวินัย	ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย

ประจ�าชาติ	

  Õ  หลักความโปร่งใส หมายถึง 

ความโปร่งใสพอเทียบได้ว ่า	 มีความหมาย 

ตรงกันข้าม	 หรือเกือบตรงกันข้ามกับการทุจริต

คอร ์รัปชัน	 โดยท่ีการทุจริตคอร ์รัปชันให  ้

ความหมาย	ในเชิงลบ	และมคีวามน่าสะพรงึกลวั

แฝงอยู ่	 ความโปร่งใสเป็นค�าศัพท์ท่ีให้แง่มุม 

ในเชิงบวกและให้ความหมายในเชิงสงบสุข	
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  Õ  หลักความคุ ้มค ่า หมายถึง  

การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัด	 

เ พ่ือ ให ้ เ กิดประโยชน ์สู งสุ ดแก ่ ส ่ วนรวม	 

โดยรณรงค์ให้คนไทยมคีวามประหยดัใช้ของอย่าง

คุ้มค่า	 สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก	 และรักษาพัฒนา

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร มช าติ ใ ห ้ ส มบู รณ ์ ยั่ ง ยื น	 

โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหาร 

การจดัการและการใช้ทรัพยากรท่ีมอียูอ่ย่างจ�ากดั	

  Õ  หลักการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ หมายถึง	องค์กรที่มีการเสริมสร้างจัดหา

และแลกเปลี่ยนความรู้	 ตลอดจนน�าความรู้ใหม่	

ที่มาจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กร	 

จากในตวับคุคลมาปรบัปรงุพฤติกรรมการท�างาน	

การปรึกษาหารือ	 การเปิดเผยข้อมูล	 การม	ี 

ส่วนร่วม	 การท�างานอย่างโปร่งใส	 การท�างาน 

ทีม่หีลักการ	การยดึหลักนติิธรรม	และการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน

  Õ  หลกัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

หมายถึง	 กระบวนการท่ีสร้างให้บุคลากรใน

องค์การได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน	โดยการศึกษา

อบรม	 ปฏิบัติทดลอง	 และการพัฒนาเป็นการ

ด�าเนนิการเพ่ิมพนูความรู	้	ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน

ตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรม	ให้มีความพร้อมใน

การปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ	

  Õ  หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร	 หมายถึง	 การน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 ที่รวมทั้งระบบ

คอมพิวเตอร์	 และระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูง	

โดยน�าข้อมูล	 เสียง	 และวิดีทัศน์มาเช่ือมโยงกัน	

เพ่ือให้ได้สารสนเทศตามที่ต ้องการ	 มาเพ่ิม

ประสิทธภิาพการเรียนรู้	มผีลกระทบในทางบวก	

ต่อความสามารถในการบริหารจัดการและ 

การเป็นองค์กรเรียนรู	้ช่วยส่งเสรมิสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับความสัมพันธ ์ระหว ่างเทคโนโลยี

สารสนเทศและความเป็นองค์กรเรียนรู้  Õ  หลกัการบรหิารจดัการ หมายถงึ 

การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่	(New	Public	

Management)	จะเน้นว่า	ประชาชนเป็นปัจจัย

ส�าคัญ	 เป็นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่	

เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง	

และการเป็นหุ ้นส่วนในการด�าเนินกิจกรรม 

เป็นสิ่งส�าคัญ	 เมื่อเป็นพลเมืองและหุ ้นส่วน	 
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 † แนวคิดความไว้วางใจสาธารณะ3  

	 	 แนวคิดในเรื่อง	 Public	 Trust	

สามารถเชื่อมโยงกับท่ีมาของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย	 เพราะการปกครอง

ประชาธิปไตยคือ	 การที่ประชาชนได้ให้อ�านาจ

กับผู้แทนของตน	 ให้แก่	 รัฐบาลในการบริหาร

ประเทศ	 ดังนั้น	 สิ่งใดที่ประชาชนมอบหมาย 

ให้ความไว้วางใจไปแล้ว	 เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้อง

เคารพและให้เกียรติแก่ประชาชน	 หากเรามอง 

อกีนัยก็คือ	หากเจ้าหน้าทีข่องรฐัเหล่านีไ้ม่เคารพต่อ

ประชาชน	ทัง้ทีเ่ขาเหล่านัน้ได้ไว้วางใจ	มอบหมาย

ให้อ�านาจมาบริหารประเทศ	 แต่กลับท�าการ	 

Corruption	 เช่นนี้	 ก็เท่ากับว่า	 เจ้าหน้าที่ก�าลัง

ท�าลาย	 Public	 Trust	 ของประชาชน	 แนวคิด 

ในเรือ่ง	 Public	 Trust	 กบัระดบัองค์กรเอกชนได้	

ความไว้วางใจของสาธารณชน	 เป็นสิ่งส�าคัญ 

ที่ทุกคนในองค์กรควรจะท�าความเข้าใจ	 ทั้งนี	้

ความไว ้วางใจดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนว่า

ประชาชนคิดอย่างไรต่อองค์กรนี	้และจะสะท้อน

ถึงภาพลักษณ์ขององค์กรว่าองค์กรนี้มีความ 

น่าเชื่อถือเพียงไร	 และประเด็นต่อไปที่ต ้อง

พจิารณาคอื	บคุลากรควรจะท�าอย่างไรให้องค์กร

ของตนได้มาซึ่งความไว้วางใจนั้น	 จากบทความ

ของ	 Hon.Edward	 J.	 Schoenbaum	 เรื่อง	

Improving	 Public	 Trust	 &	 Confidence	 

Administrative	 Adjudication	 :	 What	 

Administrative	Law	Practitioners,	judges,	

a n d 	 A c a d e m i c i a n s 	 C a n 	 d o .	 

ใน	Administrative	Law	Review,	Spring	2001	

ได้ยกตัวอย่างว่า	ทำาอย่างไรทีจ่ะทำาให้ประชาชน

ไว้วางใจในระบบศาล สิ่งที่ผู้พิพากษาต้องทำา

คอื ผูพ้พิากษาต้องมีความเข้าใจในกระบวนการ 

ท่านเหล่านี้จะต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ 

ตัดความรู้สึกส่วนตัวออกไปทัง้ส้ิน  เพ่ือทีจ่ะรับฟัง

พยานหลักฐานและชั่ งนำ้ าหนักโดยไม ่มี 

ความลำาเอียง	 นอกจากนี้	 ผู ้พิพากษาจะต้อง 

เพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะสามารถดู

กฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั

คดีได ้อย ่างเพียงพอ	 สิ่ งที่จะท�าให ้ดู ได ้ว ่า

ประชาชนคิดอย่างไรต่อองค์กร	 ก็คือ	ภาครัฐ 

จะต้องมีกลไกเพื่อค้นหาการตอบสนองของ

ประชาชน (feedback mechanisms)  

ในการประเมินสิ่งที่ประชาชนได้ประสบพบมา

จากการทำางานของผู้พิพากษาได้

3 อรดี	พันธุมโกมล	,	ความไว้วางใจจากสาธารณชน		(ส�านักงาน	ก.พ.)	หน้า	1	,	www.ocsc.go.th
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 ° แนวคิดวิชาชีพนิยม4 
  Õ  ความหมายของวิชาชีพนิยม 

(Professionalism)	 วิชาชีพนิยมหรือคตินิยม

วิชาชีพมาจากภาษาลาติน	“Profiteria”	(pro	+	

fateri)	ซึ่งหมายถึง	สิ่งที่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ถือว่าองค์ความรู้	ความรอบรู้	และวิธีปฏิบัติของ

พวกตนมีคุณค่าท้ังต่อตนเองและต่อสังคม	 และ

พยายามผลักดันให้สาธารณชนยอมรับสถาน

อาชีพของตน	 กลุ ่มบุคคลดังกล่าวนี้ได้ช่ือว่า 

เป็นมืออาชีพ	 (Professional)	 ซึ่งมีความรอบรู	้ 

(expertise)	 หรือ	 “ปฏิเวธ”	 ท่ีรู้แจ้งเกี่ยวกับ

วิชาชีพของตน	มืออาชีพ	จึงมีความแตกต่างจาก

ผู้ที่ไม่ใช่	หรือที่รู้จักกันในนามของ	“Dilettante	

(i)”	หรอื	“minion”	Dilettante	(i)	หรอื	minion	

เป็นผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพ	 ไม่มีความรอบรู้ในศาสตร์	

และมักจะใช้สามัญส�านึกเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานมากกว่าท่ีจะใช้ทฤษฎีหรือมาตรฐาน

วิชาชีพ	(ติน	ปรัชญพฤทธิ์,	2536:	11	-	12	)

	 	 	 ส�าหรับความหมายของวิชาชีพ

นยิมทีเ่ฉพาะเจาะจงนัน้	ท่านผูรู้ไ้ด้ให้ความหมาย

ไว้ดังนี้	

   + McCurdy	H.E.	(1997	:	407)	

ให้ความหมายของวิชาชีพนิยมไว้ว่า	 หมายถึง	

มาตรการที่ชนชั้นหัวกะทิ	 ในองค ์การใด 

องค์การหนึ่ง	 ก�าหนดไว้เพื่อควบคุม	 มาตรฐาน

การว่าจ้างงาน	 นโยบายการบริหาร	 และวิธีการ

ท�างาน	 และสรรหาบุคคลจากแวดวงวิชาชีพ 

ของตน	

   + Pugh	D.L.	(1989	:	1	–	8)	

กล่าวว่า	วิชาชีพนิยมมีองค์ประกอบ	6	ประการ

คือ	กรอบการมอง	 (mind	 set	–	Paradigm?)	

องค์ความรู	้อดุมทศันย์ีทางสงัคม	(Social	ideal)	

มาตรฐานจรรยาบรรณ	 สมาคมวิชาชีพ	 และ

สมาชิกสมาคมมืออาชีพ	 ที่เป็นท่ียอมรับของ

สังคม	

   + ตามทรรศนะของ	 Ritzer	

G.and	Trice	H.M.,	(1969	:	142	–	145)	นั้น	

วิชาชีพนิยมหรือ	 คตินิยมวิชาชีพ	 หรือการท่ี

บุคคลอ้างว่าตนเป็นมืออาชีพนั้น	 จะต้องมี 

องค์ประกอบ	18	ประการ	ดังนี้

	 	 	 1.	มีการประกอบอาชพีเตม็เวลา

หรือมีงานท�าถาวรไม่ใช่งานชั่วคราวหรือท�างาน

แต่เพียง	บางเวลา	

	 	 	 2.		มี ก า ร จั ด ก า ร แ ผ น ง า น 

การศึกษาโดยสมาคมวิชาชีพ

	 	 	 3.	สมาคมวิชาชพี		ต้องมกีฎหมาย

รองรับ	

	 	 	 4.	มีจรรยาบรรณวิชาชีพ	 หรือ

ศีลธรรมประจ�าวิชาชีพ	 (คุณสมบั ติส�าคัญ 

ของจรรยาบรรณ)

	 	 	 5.	มีองค์ความรู้เป็นระบบ	หรือ

อย่างน้อยที่สุดต้องจบปริญญาตรี	

	 	 	 6.	เป็นที่ยอมรับของสังคม	

	 	 	 7.	มีความรอบรู้ในวิชาชีพ	

	 	 	 8.	การให้บริการตามมาตรฐาน

วิชาชีพ

4 สถาบันพระปกเกล้า	,	การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	หน้า	2-11	,	2-	12



วารสารดำารงราชานุภาพ12

	 	 	 9.	การมคีวามเป็นอสิระในวชิาชพี	

	 	 	 10.	ได้รบัการศกึษาตรงตามวชิา

ที่จะประกอบอาชีพ

	 	 	 11.	การมผีูค้อยสนบัสนุนในการ

ประกอบอาชีพ	

	 	 	 12.	มีการวางแผนล่วงหน้าท่ี 

จะประกอบอาชีพ

	 	 	 13.	มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ 

ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน	

	 	 	 14.	ความกระตอืรอืร้นในวชิาชพี

	 	 	 15.	ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ต น ต า ม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ	 (คุณสมบัติส�าคัญของ 

จรรยาบรรณ)	

	 	 	 16.	มี ค ว ามจงรั กภั กดี และ 

ความผูกพันในวิชาชีพ

	 	 	 17.	มองเห็นอนาคตในการ

ประกอบอาชีพ	

	 	 	 	 	 18.	มีความเจริญก้าวหน้า 

ในวิชาชีพของตน

  Õ	ความหมายของการกระท�าผิด

วิชาชีพนิยม	 จากความหมายของวิชาชีพนิยม 

ข้างต้น	 พอจะอนุมาน	 ได้ว่า	 การกระท�าผิด

วิชาชีพนิยม	 ได้แก่	 พฤติกรรมที่สวนทางหรือ 

ขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพนิยม	 ทั้ง	 

18	ประการ	 ข้างต้น	 เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น

ของการมจีรรยาบรรณวชิาชพี	และการประพฤติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

  ¢ หลักคุณธรรม5

  ได้แก่		การยดึมัน่ในความถกูต้องดีงาม	

โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ 

ในการปฏบิติัหน้าที	่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม	และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป

พร้อมกัน	 เพ่ือให้คนไทยมีความซ่ือสัตย์	 จริงใจ	

ขยนั	อดทน	มรีะเบยีบวนิยั	ประกอบอาชีพสจุรติ	

เป็นนิสัยประจ�าชาติ

5 Office	of	the	civil	Service	Commission	,	The	Civil	Service	Training	Institute	,	2006,	Ethics	Promotion	and	Informa-
tion	Center	,	การปรับตัวของข้าราชการในการบริหารราชการแนวใหม่
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  Õ   ต ้อง ให ้ประชาชนมี โอกาส 
ตรวจสอบได้	
  Õ  ประชาชนสามารถเข้าถงึเอกสาร
ข้อเท็จจริงได้	
  Õ   การมีส่วนร่วมของประชาชน	
  Õ   ความคิดเห็นของประชาชน 
ส่วนใหญ่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนด�าเนินการ
 13 ทฤษฎีคอร์รัปชัน8 ได้แก่
  Õ   ทฤษฎขีอง	Mc.Mullen	ทฤษฎนีี้
กล่าวว่า	 คอร์รัปชันระดับต�่าๆ	 (เชิงต�าแหน่ง 
และสถานภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง)	เกิดจาก	
	 	 1.		 ความไม่ลงรอยกนัระหว่างรฐับาล
และกลุ่มต่างๆในสังคม	และ	
	 	 2.		 ความขัดแย้งระหว่างกฎหมาย 
กั บทั ศนคติ ห รื อ ค ่ า นิ ย มขอ งประช าชน	 
ส่วนคอร์รัปชันในระดับสูงนั้น	 มีผลสืบเนื่อง 
มาจากภาระหน ้าที่ สั งคมก� าหนดให ้ เป ็น 
ผู้เป็นใหญ่โตในสังคม	 ต้องเล้ียงดูและอุปถัมภ์ 
ลูกน้องและผู้ต�่ากว่า	 ท�าให้ข้าราชการต้องการ 
เงินจ�านวนมาก	 ซึ่งหาได้ไม่พอ	 ถ้าจะอาศัย 

เงินเดือนราชการเพียงแหล่งเดียว	

 11  ดัชนีความตระหนักในการทุจริต6 : 
(CPI)	ประกอบด้วย
  Õ   ความรนุแรงระดบัหน่ึงคือ	ระดบัท่ี
โปร่งใส	ไม่มีปัญหาคอร์รัปชัน	
  Õ   ความรุนแรงระดับท่ีสองคือ	
ระดับที่มีบรรยากาศของความโปร่งใส	 อาจมี
คอร์รัปชันบ้าง	 แต่องค์กรไม่ให้ความสนใจหรือ
ตระหนักถึง
  Õ   ความรุนแรงระดับที่สามคือ	
ระดับที่มีคอร์รัปชัน	 แต่ไม่ส่งผลต่อองค์กรหรือ
ผลกระทบทางลบใดๆ
  Õ   ความรุนแรงระดับที่สี่คือ	ระดับ
ที่บรรยากาศในองค์กรไม่ดีเพราะการคอร์รัปชัน	
มีผลกระทบไปถึงต้นทุนด้วย	
  Õ ความรนุแรงระดบัทีห้่าคอื	ระดับ
ทีปั่ญหาระบาดท่ัวประเทศไม่สามารถด�าเนินการ
ภารกิจได้	 โดยคอร์รัปชันลามไปทั่วทั้งองค์กรใน
ระดับสูงของรัฐบาล
 12 หลกัองค์ประกอบและมติขิองความ
โปร่งใส7	 องค์ประกอบของความโปร่งใสควรจะ
ต้องประกอบไปด้วย	
  Õ  ต้องมีการให้หรือเปิดเผยข้อมูล
อย่างสม�่าเสมอ	
  Õ  ต้องเปิดเผยหรอืให้รูก้ระบวนการ
ตัดสินใจ	หรือกระบวนการพิจารณา	
  Õ  ต้องเปิดเผยหรือบอกให้รู ้ถึง 
ความคิดขององค์กรว่าเป็นอย่างไร	

6ดัชนีความตระหนักในการทุจริต	:	(CPI	)	,	www.transparancy_Thailand.org
7พิชิต	 พิทักษ์เทพสมบัติ	 ,	 12	 แนวความคิดทางรัฐประสานศาสตร์	 :	 ความหมาย	 การวัด	 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)	 
หน้า	176	-	185
8พิชิต	พิทักษ์เทพสมบัติ	,	เรื่องเดิม	หน้า		152	-	156
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  Õ   ทฤษฎีของ	Myrdal	คอร์รัปชัน 

ทีเ่กดิในปัจจบุนัในประเทศด้อยพฒันาในภูมภิาค

เอเชียน้ัน	 อธิบายได้โดยการยอมรับลักษณะ 

และค่านิยมดังกล่าวที่ส�าคัญก็มีระบบเส้นสาย	

(connection)	สงัคมพหกุลุม่	(plural	societies)	

และสังคมอ่อน	 (soft	 state)	 ระบบเส้นสายมี

ความหมายครอบคลุมมากในเชิงการพึ่งพาของ	

(กลุ่ม)	 บุคคลหนึ่งที่มีต่ออีก	 (กลุ่ม)	 บุคคลหนึ่ง

ส�าหรบัทกุระดบัของสงัคม		ซึง่ก�าหนดการปฏิบติัการ	

ติดต่อกันระหว่างบุคคลเหล่านี้	 ภายใต้สายใย 

ของระบบสังคมเช ่นนี้ 	 ท�าให ้ไม ่มีการแยก 

ความแตกต่างระหว่างของก�านัลกับเงินสินบน 

ที่ให้แก่บุคคลที่ต�าแหน่งในวงราชการ	 และ 

ความแตกต่างระหว่างภารกจิต่างๆ	ทีส่งัคมถอืว่า	

เป็นหน้าทีข่องบคุคลต่อบคุคลอืน่หรอื	ตวัผูท้ีเ่คยมี

บุญคุณให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและภารกิจ 

ในหน้าที่ในต�าแหน่งทางราชการของบุคคลนั้น	

  Õ ทฤษฎีของ	Scott	คอร์รัปชันใน

ประเทศต่างๆ	 นั้น	 สามารถศึกษาหาค�าอธิบาย 

ได ้จากโครงสร ้างทางการเมืองท่ีพัฒนาใน 

ประเทศนั้นๆ	 ถ้าโครงสร้างทางการเมืองหรือ

โครงสร้างทางการบริหารประเทศท่ีมีลักษณะ

หนึ่งเป็นการเฉพาะแล้ว	 สามารถท�านายได้ว่า	 

จะมคีอร์รปัชนัในประเทศนัน้ๆ	หรอืไม่และอยูใ่น

ระดับเท่าไร

  Õ ทฤษฎี	 “โอกาส”	 ส� าหรับ

คอร์รัปชัน	ทฤษฎีนี้ระบุว่า	คอร์รัปชันเกิดขึ้นได้

เพราะโอกาสอ�านวยให ้หากปราศจากเสีย 

ซึง่โอกาสแล้ว	ข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ	

ชั้นผู้ใหญ่หรือชั้นผู้น้อย	ยากจนหรือร�่ารวย	โลภ	

หรอือยูใ่นสภาพใดกต็ามจะไม่คอร์รปัชนั		กล่าวคอื	

ภารโรงหน่วยงานราชการ	 ถ้าไม่มีโอกาสเป็น	 

ผู้จัดซ้ือวัสดุและการใช้วัสดุต่างๆ	 เป็นไปอย่าง 

เข้มงวด	 จะไม่บังหลวงอย่างเด็ดขาด	 ทั้งๆ	 ที ่

เขาเหล่านี้เป็นคนที่ยากจน	 โลภมาก	 และนิยม

ความฟุ่มเฟือยต่างๆ	 ที่พบเห็นในสังคม	 ภารโรง

เหล่านีจ้ะไม่มโีอกาสช่วยเหลอืเกือ้กลูญาตพิีน้่อง

ด้วยการให้ต�าแหน่งในราชการอย่างแน่นอน	

ข้าราชการในแผนกวิชาการของหน่วยราชการ 

ซึ่งไม่มีโอกาสติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มา 

ขอบริการจากหน่วยงานราชการนั้นๆ	 และไม่มี

งานอื่นใดนอกจากการนั่ งวิ เคราะห ์สถิติที	่ 

หน่วยราชการน้ันสะสม		ก็ไม่มีโอกาสทีจ่ะฉ้อราษฎร์

เช ่นกัน	 และถ ้า ผู ้ บั ง คับบัญชาป ิดโอกาส 

การออกนอกสถานที่ภายในเวลาราชการแล้ว	

ข้าราชการผู้นี้ก็ไม่มโีอกาสเบยีดบงัเวลาราชการ 

ไปใช้ธุรกิจส่วนตัวได ้เช ่นกัน	 กล่าวสรุปคือ	 

การคอร์รัปชันหรือไม่ขึ้นอยู ่กับว ่ามีโอกาส

คอร์รัปชันหรือไม่
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 มีแนวทางและองค์ประกอบที่ส�าคัญ	5	ประการคือ	

  Õ   พร ะ ร า ชบั ญญั ติ ป ร ะ ก อบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2561	

  Õ   พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด

ของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ	

พ.ศ.	2502	

  Õ   พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 

เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	 

พ.ศ.	2542	

  Õ   พระราชบัญญั ติการจัดการ 

หุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี	พ.ศ.	2543	

การสร้างพฤติกรรมและการปฏิบัติที่ดี
 ของบุคลากร

 ô การสร้างความรู้ให้เอือ้ต่อการระวงั

ป้องกันการทุจริต	ประกอบด้วย	การสร้างความ

ตระหนักรู ้และการเรียนรู ้ที่ส�าคัญและจ�าเป็น 

ต่อการระวงัป้องกนัและการใช้ระเบียบกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานอันเป็นเหตุปัจจัย

ของปัญหาการทุจริตให้แก่บุคลากร	 โดยเฉพาะ

ในส่วนของระเบียบกฎหมาย	 ซึ่งเป็นเครื่องมือ

อุปกรณ์ส�าคัญหลักในการท�างานของบุคลากร	

ได้แก่	

  Õ   รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติการ

จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2560	

ôการสร้างความรู้ให้เอื้อต่อการระวังป้องกันการทุจริต

öการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการระวังป้องกันการทุจริต

õการสร้างความคิดให้เอื้อต่อการระวังป้องกันการทุจริต 

úการสร้างทัศนคติให้เอื้อต่อการระวังป้องกันการทุจริต และ

ùการสร้างพฤติกรรมให้เอื้อต่อการระวังป้องกันการทุจริต

โดยมีรายละเอียด	ได้แก่
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  Õ  ประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ 	 เรื่อง	 

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและ 

หนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	พ.ศ.	2561	

  Õ  ประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ 	 เรื่อง	 

หลักเกณฑ์ของผู ้ซึ่งอยู ่กินกันฉันสามีภริยา 

โดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส	

พ.ศ.	2561	

  Õ  ประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิเรือ่ง	ก�าหนด

ต�าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐท่ีต้องห้ามมิให้

ด�าเนินกิจการตามความในมาตรา	 126	 พ.ศ.	

2563 

  Õ  ประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิเรือ่ง	ก�าหนด

จ�านวนหุ้น	 ในบริษัทจ�ากัด	 หรือบริษัทมหาชน

จ�ากดัทีก่รรมการผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ	

และเจ้าพนักงานของรฐั	ทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

ประกาศก�าหนดถือหุ้นได้ตามมาตรา	 126	 (2)	

พ.ศ.	2563	

  Õ  ประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิเรือ่ง	ก�าหนด

จ�านวนหุ้นในบริษัทจ�ากัด	 หรือบริษัทมหาชน

จ�ากดั	ทีก่รรมการผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ	

และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

ประกาศก�าหนดถือหุ ้นได ้ตามมาตรา	 127	 

พ.ศ.	2563 

  Õ  ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการ 

ยื่นบัญชี	การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของ

พนักงานเจ้าหน้าที่	 ตามมาตรา	 158	 และ 

การด�าเนนิคดีเกีย่วข้องกบัการยืน่บญัช	ีพ.ศ.	2561	

  Õ  อนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การต่อต้านการทุจริต

  Õ  พระราชบัญญัติมาตรการของ

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต	พ.ศ.	2551	

  Õ  พระ ร า ชบั ญญั ติ ป ร ะ กอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	

2561 

  Õ  พระ ร า ชบั ญญั ติ ป ร ะ กอบ

รฐัธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดนิ	พ.ศ.	2560	

  Õ  พระ ร า ชบั ญญั ติ ป ร ะ กอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	พ.ศ.	2560	

  Õ  ประมวลกฎหมายอาญาลกัษณะ	

2	 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง	 หมวด	 2	 

ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการลักษณะ	 3	

ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม	หมวด	2	ความผิด

ต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	

  Õ  พระราชบัญญัติป ้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	

  Õ  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด

เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	 

พ.ศ.	2542	
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  Õ  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด

ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	

พ.ศ.	2502	

  Õ  พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	พ.ศ.	2559	
  Õ  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ	พ.ศ.	2558	และ	
  Õ  โครงการยุติ ธรรมโลกและ
โปรแกรมการพฒันาอย่างยัง่ยนืแห่งสหประชาชาติ
 ö การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การระวังป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย	 
การสร้างบรรยากาศและปัจจัยเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
เกี่ยวกับระบบป้องกัน	 ระบบการให้การปรึกษา
แนะน�า	 ระบบก�ากับควบคุม	 ระบบตรวจสอบ	
และระบบบงัคบัเพือ่สร้างมาตรฐานกลางทีส่�าคญั
และจ�าเป็นในการปฏิบัติงานให้บุคลากรใช้เป็น
แนวทาง	 การท�างานร่วมกัน	 โดยการวางระบบ
ฐานข้อมลูกลางท่ีมคีวามพร้อมในการใช้ปฏิบัตงิาน	
ระบบการควบคุมความเสี่ยง	 การให้ค�าปรึกษา
แนะน�าและการตรวจสอบความถูกต้อง	 และ
ระบบการบังคับให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง 
ทั้งวิธีการและเป้าหมาย	 รวมทั้งการแก้ไขความ
ผดิพลาดคลาดเคลือ่นท่ีมคีวามท่ัวถึงโดยตลอดทัง้
สายงาน	 ตั้งแต่ต้นน�้า	 กลางน�้าและปลายน�้า	 
ทั้งในส่วนของเนื้องาน	 กระบวนงาน	 ระบบงาน
และผลผลิต	ผลลัพธ์ของงานด้วย

 õ การสร้างความคิดให้เอื้อต่อการ
ระวังป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย	การสร้าง
กระบวนการกลุ ่ม	 การสร้างทีม	 การสร้าง 
การมีส่วนร่วม	และการระดมสมองโดยวิทยากร
และการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	เพือ่กระตุน้
การสร้างความคิด	แรงจูงใจ	แรงบันดาลใจ	และ
วัฒนธรรมทางความคิดท่ีส�าคัญ	 และจ�าเป็น 
ในการท�างานของบุคลากร	 โดยส่งเสริมให้
บคุลากรทกุภาคส่วนได้พัฒนาความคดิทีเ่กีย่วข้อง
กับการระวังป้องกันและการควบคุมไม่ให้เกิด
ปัญหาการทุจริตทั้งในระดับบุคลากรและระดับ
องค์กรจากการสร้างประสบการณ์ร่วมกัน
 ú การสร้างทศันคติให้เอือ้ต่อการระวงั
ป้องกันการทจุริต ประกอบด้วย	การสร้างค่านิยม	
ความเชื่อและหลักปฏิบัตินิยม	 เพื่อหล่อหลอม 
ให้บุคลากรเกิดส�านึกทางลบ	 มีความรังเกียจ 
ระแวดระวังเกี่ยวกับการทุจริต	 โดยการสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธา	และความร่วมมือร่วมใจกัน
ช่วยระวงัป้องกันไม่ให้เกดิปัญหาการทุจริตเกดิข้ึน	
ทั้งในเนื้องาน	 กระบวนงาน	 ระบบงาน	ผลผลิต
และผลลัพธ์ของงานตลอดทั้งสาย
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 ù การสร้างพฤติกรรมให้เอื้อต่อการ
ระวังป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย	การสร้าง
บรรทัดฐานร่วมทั้งหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ดีมี
ความถูกต้องและพึงประสงค์ในการท�างานของ
บุคลากรทุกระดับให้มีระเบียบแบบแผนท่ีด	ี 
เพื่อใช ้ เป ็นต ้นแบบอ ้างอิ งมาตรฐานของ 
การท�างานร่วมกันในทุกกิจกรรมขององค์กร	 
เพื่อสร้างหลักประกันความเชื่อถือไว้วางใจใน 

ทกุภาคส่วนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท�า
กจิกรรมระบบประเมนิความโปร่งใสประจ�าปีของ
องค์กร	การร่วมรับผิดชอบในผลการประเมนิและ
ผลการตรวจสอบประจ�าปีจากหน่วยงานตรวจสอบ
ประเมินทั้ งจากภายในและจากภายนอก	 
การร่วมให้สัตยาบรรณในกิจกรรมสร้างระบบ
ความโปร่งใสและพัฒนาผลการประเมนิประจ�าปี
ให้มีการยกระดับการพัฒนาเพิ่มสูงยิ่งๆ	ขึ้น

สรุปและเสนอแนะ

 การทุจริตเป็นปรากฏการณ์สาธารณะ 
ในรูปของปัญหาอันไม่พึงประสงค์	 และเป็นภัย
คุกคามที่กระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ 
ในวงกว้าง	การทจุรติจงึเป็นสภาวการณ์ทีส่ะท้อนถงึ
ความเสื่อมโทรมของสังคมที่ เกิดจากความ
บกพร่องในพฤตกิรรมของคนและความบกพร่อง
ในระบบของกลไกสาธารณะในระดับพื้นฐาน 
ที่ไม่สามารถธ�ารงรักษาการด�ารงอยู่และภาวะ
อดุมสภาพของคณุธรรมสาธารณะทีม่อียูแ่ต่เดมิได้
	 การบริหารจัดการปัญหาการทุจริตจึง
จ�าเป็นต้องอาศัยทั้งคน	 กลไกและเครื่องมือ 
วิธีการทางสาธารณะ	 เช่นเดียวกันกับการทุจริต
ซ่ึงโดยตัวของมันเองก็เป็นปัญหาท่ีมีความเป็น
สาธารณะสภาพด�ารงอยู่ด้วย

	 หากเทียบปัญหาการทุจริตกับปัญหา 
การเกดิสนมิของเหลก็	ซึง่อาจเกิดขึน้ได้ทัง้ปัจจยั
จากภายในของเนื้อเหล็กเองและจากปัจจัย
ภายนอกอืน่ก็ได้แล้ว	กล่าวได้ว่า	ปัญหาการทจุรติเอง
กอ็าจเกดิขึน้ได้ทัง้จากปัจจยัภายในของตวัคนเอง
และจากปัจจยัภายนอก	ทีเ่ป็นกลไกสาธารณะอืน่
ด้วยก็ได้	และในขณะเดียวกนักอ็าจส่งผลกระทบ
ท่ีเกี่ยวเนื่องกันทั้งที่มีต่อตนเองโดยตรงและ 
ต่อสาธารณะด้วยก็ได้เช่นเดียวกัน
	 ดังนั้น	 หลักการและแนวทางในการ
บริหารจัดการกับปัญหาการทุจริต	 จึงควรที่จะ
ต้องกระท�าท้ังสองวิธีควบคู่กันไปท้ังการควบคุม
จากเหตุปัจจัยภายในและการควบคุมจากเหตุ
ปัจจัยภายนอก	 พร้อมๆ	 กันไปกับการควบคุม 
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ทัง้มิติเชิงพฤตกิรรมของคนและมติเิชงิระบบของ
กลไกสถาบนั	ซึง่เป็นเสมือนการสร้างเกราะคุ้มกัน
เสียแต่จุดเริ่มต้น	โดยที่ไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้น
เสียก่อนหรือแม้แต่การคาดหวังรอคอยที่จะไป
แก้ไขเยียวยาเอาในภายภาคหน้าอีกชั้นหนึ่ง
ก็ตาม	 ในท�านองเดียวกันกับการท�าเนื้อเหล็ก 
ให้ดมีีคุณภาพเสยีตัง้แต่ต้น	เพือ่ป้องกันไม่ให้เกดิ
สนิมออกมาจากภายในของเนื้อเหล็กเอง	 และ
ควบคุมคุณภาพของปัจจัยแวดล้อมภายนอก	 
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องพอเพียงท่ีจะไม ่
ก่อเหตุเป ็นผลให้สนิมเกิดขึ้นกับเนื้อเหล็ก 
ในภายหลังได้พร้อมๆ	กันไปด้วย
	 การบริหารจัดการกับปัญหาการทุจริต
ตามนัยดังกล่าวคือ	 การสร้างจุดเริ่มต้นจากการ
สร้างภูมิคุ ้มกันด้วยเกราะคุ้มกันภัยการทุจริต 
โดยการย้อนกระบวนการกลับเข้าหาฐานราก 
ที่มีอยู่ในคุณค่าของคุณธรรมสาธารณะ	ทั้งในคน 
และกลไกสาธารณะพื้นฐานที่มีความส�าคัญ 
และมีความเกี่ยวข้องกับกิจการท่ีก่อผลกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง	ซึง่อาจเทยีบได้
เสมือนกับการป้องกันสนิมเหล็กไม่ให้เกิดขึ้นได้
ทั้งจากปัจจัยภายในของเนื้อเหล็กเองและจาก
ปัจจยัอืน่ทีม่าจากภายนอกของเนือ้เหลก็นัน้ด้วย

	 หนทางแรกที่พึงให้ความส�าคัญสูงสุดคือ	
การกลับเข้าหารากฐานด้ังเดิมจากคุณค่าของ
คุณธรรมสาธารณะทั้งในส่วนของบุคลากรและ
องค์กร	 ซ่ึงพึงกระท�าโดยการแสวงหาและ 
ใช้ประโยชน์จากคณุค่า	และคณุปูการของคณุธรรม
สาธารณะให้เกิดขึ้นในกลไกสาธารณะที่ส�าคัญ 
ท้ังในส่วนของคนและองค์กรสถาบันท่ีมีบทบาท
อ�านาจหน้าท่ีและมคีวามรับผิดชอบทางจริยธรรม
ขั้นสูงต่อประโยชน์สาธารณะในวงกว้างซึ่งเป็น 
การให้ภูมิคุ้มกันภายในที่มีผลคุ้มครองต่อเนื่อง 
ไปถึงการปกป้องผลกระทบจากภายนอกได้อีก
ทางหนึ่งด้วย	เหมือนกับการท�าเนื้อเหล็ก	ให้ดีมี
คุณภาพโดยสามารถป้องกันตนเองจากสนิมได ้
ทัง้ปัจจยัจากภายในของเนือ้เหลก็เองและปัจจยัอืน่
จากภายนอกได้พร้อมกนัไปด้วย	กล่าวอกีนยักค็อื	
การสร้างมาตรฐานที่ดีทั้งในส่วนที่เป็นความคิด
และพฤติกรรมของคนและในส่วนของระบบ
บริหารจัดการและการปฏบิติัทีดี่ขององค์กรด้วย	
นั่นเอง
	 ดังนัน้	การกลบัเข้าหาคณุค่าของคณุธรรม
สาธารณะ	 จึงเป็นมาตรการส�าคัญเบื้องต้น 
ในการบรหิารจดัการปัญหาการทจุรติในกรอบของ 
การสร้างปฐมบทของเกราะคุ้มกันภัยการทุจริต 
จากคุณค่าของคุณธรรมสาธารณะ	 ซึ่งถือเป็น
คณุปูการทีส่�าคญัต่อการป้องกนัการทจุรติ		ซึง่เป็น
ปัญหาสาธารณะอันไม่พึงประสงค์นั้น	 ไม่ให้เกิด
ขึ้นเสียแต่ต้น	โดยการควบคุมทั้งปัจจัยภายใน	-
ภายนอก	 การควบคุมทั้งคน	 -	 กลไกสาธารณะ 
ในองค์กรรัฐ	 และการควบคุมทั้งจุดเริ่มต้น-
ป้องกันปัญหาก่อนเกิด	
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	 คุณธร รมสาธ า รณะซึ่ ง ยึ ด โ ย งอยู  ่
บนรากฐานของความถกูต้องดงีาม		อนัประกอบด้วย	
มาตรฐานทางคุณธรรมของคนและมาตรฐาน
ทั่วไปของสังคมจึงถือเป็นคุณค่าอันพึงประสงค ์
ที่เป็นเสมือนเกราะในการปกป้องคุ้มกันภัยจาก
การทุจริตและการด�ารงรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
สาธารณะในที่สุด	 โดยที่ประโยชน์ส�าคัญคือ	 
การที่ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะ 
ซ่ึงต้องมีพันธะผูกพันอยู่กับอ�านาจหน้าท่ีและ 

ผลประโยชน์ของสาธารณะท้ังท่ีเป็นบุคคลและ
เป็นองค์กรได้ใช้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานอ้างอิง 
ร่วมกันทั้งในการก�าหนดเป้าหมาย	 และวิธีการ 
ในการใช้อ�านาจหน้าที่และการคุ้มครองรักษา 
ผลประโยชน์สาธารณะของสังคมโดยส่วนรวม	 
ให้ด�าเนินไปตามกรอบครรลองและไม่เบี่ยงเบน
จากมาตรฐานคุณธรรมของคนและมาตรฐาน
ทั่วไปของสังคม



วารสารดำารงราชานุภาพ 21

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระยะที่	3	(พ.ศ.	2560	

-	 2564)	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 1	 สร้างสังคมท่ีไม่ทน 

ต่อการทุจริต	 เป ็นยุทธศาสตร์ที่มุ ่งเน ้นให  ้

ความส�าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคม 

ให้เกิดภาวะที	่“ไม่ทนต่อการทจุรติ” โดยเริม่ตัง้แต่

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับ

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย	เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน

การทุจริต	 และปลูกฝังความพอเพียง	 มีวินัย	

ซ่ือสัตย์สุจริต	 เป็นการด�าเนินการผ่านสถาบัน

หรือกลุ่มตัวแทนที่ท�าหน้าที่ในการกล่อมเกลา

ทางสังคมให ้มีความเป ็นพลเมืองที่ดี 	 ที่ มี 

จิตสาธารณะ	 จิตอาสา	 และเสริมสร ้างให  ้

ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน

การพัฒนากลไกการปฏิบัติงานขององค์กรให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป



วารสารดำารงราชานุภาพ22

การทจุรติในทกุรปูแบบ	โดยมโีครงการขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 โครงการ	 STRONG	

–	 จิตพอเพียงต้านทุจริต	 โครงการขับเคลื่อน

หลกัสตูรต้านทจุรติศกึษา	โครงการปลกูฝังวิธคีดิ

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส่วนรวม	 เป็นต้น	 ซึ่งมีผลการด�าเนินงานใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	พอสังเขป	ดังนี้

	 ส�าหรบั	โครงการ STRONG – จติพอเพยีง

ต้านทจุรติ เป็นโครงการทีมุ่ง่เน้นการแก้ไขปัญหา

การทุจริตที่ เ กิดขึ้น	 โดยอาศัยกลไกการม ี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน	 เพื่อตอบสนอง 

ต่อการด�าเนนิการตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2560	มาตรา	 63	

และสอดรบักบัยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ	ระยะที	่3	(พ.ศ.	2560	

-	2564)	 ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

และมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วย	 “STRONG 

Model” ซึง่พฒันาโดย	รศ.ดร.มาณ	ีไชยธีรานวัุฒศิริ 

(2560,2561)	 ในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ 

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ไปสู่ความพอเพียง	 (Sufficient)	 ให้ความส�าคัญ

ต่อความโปร่งใส	(Transparent)	ตืน่รูพ้ร้อมต่อสู ้

กับการทุจริต	 (Realise)	 เพื่อมุ่งสู่ความเจริญ	

(Onward)	 บนฐานความรู ้เกี่ยวกับภัยทุจริต	

(Knowledge)	 และความเอื้ออาทร	 จิตอาสา	

(Generosity)	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 

(Participation)	

	 ทั้งนี้	 การคิดค้น	 STRONG	 model	 

เกดิขึน้จากการตกผลกึทางความคดิตามความหมาย

ของ	 “จิตพอเพียง	 ต้านทุจริต”	ที่ประกอบด้วย

ค�าส�าคัญ	3	ค�า	คือ	จิต	พอเพียง	ต้านทุจริต

 จิตพอเพียงต้านทุจริต ต้องเป็นจิตที่มี

ความแข็งแกร่ง	 ท�าให้คิดถึงค�าภาษาอังกฤษ	 

คือ	 Strong ที่เป็นค�าง่ายๆ	 มีการใช้บ่อยๆ	 

ความหมายเป็นทีรั่บรูก้นัโดยทัว่ไป	แต่ต้องคดิให้

ตกผลึกในตัวอกัษรทัง้	6	ตัว	ให้สามารถเชือ่มโยง

กับค�าว ่า	 พอเพียง	 และค�าว ่า	 ต ้านทุจริต	 

จงึเป็นการต้ังต้นในการหาความหมายในตัวอกัษร

ภาษาอังกฤษทั้ง	6	ตัว	ที่มีความเชื่อมโยงกันและ

สามารถคิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมได้	

 S		เป็นตวัอกัษรตวัแรกของ Strong ท�าให้

คิดถึงค�า	 Sufficient	 ซึ่งแปลว่า	 พอเพียง  

เป็นค�าส�าคัญ	 และ	 เป็นหลักเป็นแก่นของ 

จิตพอเพียงต้านทุจริต	

	 ค� าส� า คัญค� าถั ด ไปคื อ 	 ต ้ าน ทุจริ ต	 

ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีค�าอธิบายหรือค�าจ�ากัดความ 

ให้ชดัเจน	เพือ่ค้นหาค�าทีเ่กีย่วข้องและสอดคล้อง

ส�าหรับใส่ในอักษรอังกฤษ	t-r-o-n-g 
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	 การทุจริตเกิดข้ึนจากระบบและคน	 
ระบบที่เน ้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
จะท�าให้การทจุรติยากยิง่ขึน้	คนสจุรติทีไ่ม่นิง่เฉย	
ไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้น	 ย่อมเป็นกลไก
ป้องกันการทจุรติ	และท�าให้สงัคมเจรญิก้าวหน้า	
ได้ยิ่งขึ้น
	 การประกอบค�าต ่างๆ	 ในตัวอักษร	 
t-r-o-n-g จึงเกิดขึ้นดังนี้
	 ตัว	T	จึงใช้ค�า	Transparent โปร่งใส	
 R Realise	 ตื่นรู้	 รู้สภาวะ	 รู้เหตุการณ์ 
ที่จะเกิดการทุจริต	 และพร้อมจะต่อสู้ป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการทุจริต
 O	 เป็นตัวอักษรที่คิดหาค�ายากที่สุด	 
แต่ในที่สุดจึงเลือกค�า	Onward มุ่งไปข้างหน้า	
มุ่งสร้างความเจริญ
 N	 เป็นค�าควบกล�้ากับ	K Knowledge 
ความรู	้เป็นปัจจยัจ�าเป็นส�าหรับมนษุย์	มอีทิธพิล

ต่อทัศนคติ	 ความตระหนัก	 และพฤติกรรม	 
การกระท�า		
 G Generosity	 เอื้ออาทร	 เอื้อเฟื ้อ 
เผื่อแผ ่ในฐานะของเพื่อนมนุษย ์	 โดยมิใช  ่
ต่างตอบแทนหรือต้องการผลประโยชน์
 STORNG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
จึงหมายถึง	 ผู้ที่มีความพอเพียง	 ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น	(S)	มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเอง
และส่วนรวม	 (O)	 โดยใช้หลักความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้	 (T)	 พ้ืนฐานจิตใจมีมนุษยธรรม	 
เอื้ออาทรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์ต่างตอบแทน	 (G)	 ให้ความส�าคัญ 
ต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ	เพ่ือการด�ารงชวีติในทาง
ที่ชอบ	(N)	แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผล
ต่อสังคม	รงัเกยีจการทุจรติประพฤตมิิชอบ	ทัง้ปวง	
ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ	(R)
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 คำาอธิบายความหมายของคำา 
 S Sufficient พอเพียง	 ความพอเพียง

ของปัจเจกบุคคล	 ย่อมมีระดับที่แตกต่างกัน 

ตามวิธีคิด	 สภาพความพร้อมและความสามารถ	

รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ของบุคคลและครอบครัว

 กลไกหลัก คือ	 ปรับวิธีคิดที่แยกแยะ 

ผลประโยชน์ส่วนตวัและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง	

ชัดเจน	และ	เป็นอัตโนมัติ	

 –	จะน�าไปสู่จิตส�านึกที่พอเพียง	

 – ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ	

 –	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	

 – ไม่เบียดบังรัฐ	

 –	ไม่รับอามิสสินบน

	 โดยการประกอบอาชีพที่สุจริต	 สามารถ

หาทรัพย์สินเงินทองได้ตามความสามารถ	 ทั้งนี	้

โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น

 T  Transparent โปร่งใส ความโปร่งใส	

ความมีระบบ	 ระเบียบ	 กฎกติกา	 ที่ชัดเจน	 

ตรวจสอบได้	 ท�าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์

ชัดเจน	

 กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ

ในวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการ

ต่างๆ	

 R Realise ตื่นรู	้เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของ

การทุจริต	 จะไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน	

พร้อมทีจ่ะมส่ีวนในการป้องกนัและลดการทุจรติ	

 กลไกหลัก คือ การเรียนรู้สถานการณ ์

การทจุรติในพืน้ที	่ ในชุมชน	หรอืในกรณทีีป่รากฎ 

การทจุรติข้ึน	หรอืกรณศึีกษาทีเ่กดิขึน้มาแล้วและ 

มีค�าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว	 เมื่อบุคคลมีความรู้

ความเข้าใจในความร้ายแรงของการทุจริต	 

จะมทีศันคตทิีร่งัเกียจการทจุรติและจะมพีฤตกิรรม

ความกระตือรือร้นและพร้อมในการจับตามอง	

(Watch)	และแจ้งเบาะแส	(Voice)	ไปยงัผูม้หีน้าที่

และอ�านาจในการจัดการปัญหา

  O  Onward มุง่ไปข้างหน้า การไม่มกีาร

ทจุริตของภาครฐั	จะท�าให้เงินภาษถีกูน�าไปใช้ใน

การพฒันาอย่างเตม็ท่ี	ส่วนการไม่มีการทจุรติจาก

ทุกภาคส่วน	 รวมทั้งประชาชนจะท�าให้ประเทศ

มีความเจริญรุ่งเรือง

 กลไกหลัก  คื อ 	 การป ้องกันและ 

การป้องปรามด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมใน 

การเฝ้าระวังจากภาครัฐ	(Monitor/Scan)	และ

การจับตามอง	 (Watch)	 จากประชาชนในพื้นที่

ที่มีความเสี่ยงในการทุจริต	 เช่น	การบุกรุกพื้นที่

สาธารณะ	 หรือการด�าเนินการโครงการด้วย 

ความโปร่งใส

  N Knowledge ความรู ้	 ความรู  ้

ด้านต่างๆ	ที่ทันสมัยรอบด้าน	มีความจ�าเป็นต่อ

การป้องกัน	และป้องปรามการทุจริต	

 กลไกหลัก คือ	การให้ความรู้ในรูปแบบ

การฝึกอบรม	หรอืให้สือ่เรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	เช่น

 ô	 ความรู ้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริต

แบบต่างๆ	ทั้งแบบสมัยอดีต	แบบปัจจุบัน	และ

แบบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	 การทุจริตจาก

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม	 การทุจริตต่อทรัพยากร	

ธรรมชาติของประเทศ 
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 ö	 ค ว าม รู ้ เ กี่ ย วกั บการทุ จ ริ ต ใน 

ต่างประเทศ	

 õ	 ความรู ้เ ก่ียวกับวิธีการป้องกัน	 -	 

ป้องปรามแบบต่างๆ	

 ú	 ความรู ้ เ ก่ียวกับวิ ธีการเฝ ้าระวัง	

(Monitor)	 การสังเกตการณ์	 การจับตามอง	

(Watch)

 ù ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 G Generosity เอื้ออาทร 	 คนไทย 

มีน�้าใจ	 โอบอ้อมอารี	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 โดยไม่มี 

ผลประโยชน์ตอบแทน	 หรือหวังผลตอบแทน	 

รวมทั้ ง ไม ่ เบี ยด เบียน	 เพื่ อนมนุษย ์และ 

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ	

 กลไกหลัก คือ 	 กิจกรรมจิตอาสา	 

ช่วยเหลือบุคคล	 ชุมชน/สังคม	 ในยามวิกฤติ	 

หรือการมีส่วนร่วมในชุมชน	

	 การด�า เนินโครงการป ีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 2562	 เป็นการต่อยอดจากปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2561	 ซึ่ งได ้น�าร ่องการจัดตั้ งชมรม	 

STRONG	:	จิตพอเพียงต้านทุจริตใน	27	จังหวัด	

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ด�าเนินโครงการ

ครอบคลุมทั้ง	 76	จังหวัด	และ	1	 เขตปกครอง

ท้องถิ่นพิเศษ	 (กรุงเทพมหานคร)	 จัดตั้งชมรม	

STRONG	-	จติพอเพยีงต้านทจุริต	ครบทุกจงัหวดั	

รวม	77	ชมรม	ทุกชมรมมีประชาชนเป็นสมาชิก	

เร่ิมต้นที่	 100	 คนต่อชมรม	 เป้าหมายของ

โครงการ	STRONG	-	จิตพอเพียงต้านทุจริต	คือ	

สร้างความตืน่ตวั ยกระดบัการรบัรูก้ารทจุรติของ

ชุมชน สังคมและประเทศผ่านกระบวนการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในระดบัชมุชน ประชาชน

มีความเข ้มแข็ ง  ร ่ วมกันจับตามอง และ 

แจ้งเบาะแสการทุจริต (Watch & Voice)  

มี วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน ์ส ่วนตัวและ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม มคีวามอายในการท�าทจุรติ 

และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

	 ชมรม	STRONG	–	จติพอเพยีงต้านทจุรติ	

ทีด่�าเนินการใน	76	จงัหวดั	และกรงุเทพมหานคร	

ด�าเนนิงานตามขัน้ตอน	ประกอบด้วย	การอบรม

โค ้ช	 STRONG	 -	 จิตพอเพียงต ้านทุจริต	 

การพัฒนาชมรม	การประชมุร่วมระหว่างส�านกังาน	

ป.ป.ช.	ประจ�าจังหวัด	โค้ช	และชมรม	STRONG	
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-	 จิตพอเพียงต้านทุจริต	 การประชาสัมพันธ	์ 

การด�าเนนิการ	และการด�าเนนิการตามแผนงาน

จิตพอเพยีงต้านทจุรติ	ประกอบด้วย	õ	กจิกรรม

ย่อย	 ได้แก่	ô	 การพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต	

(Anti	–	Corruption	Young	Leaders)	ö	เวที

ชุมชน	 เพื่อขยายผลเครือข่ายและชุมชน	 และ  

õ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	 ในการจับตามอง 

และแจ้งเบาะแส	 โดยมีการก�ากับติดตามและ

ประเมินผล	 ตามแผนปฏิบัติการและแผน 

การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	 และแผนงาน

อย่างเคร่งครัด	

	 ชมรม	STRONG	–	จติพอเพยีงต้านทุจรติ

ส่งผลให้การรับรู้ของข้าราชการ	 ประชาชนใน

ระดับพื้นที่เข้าถึงการขับเคล่ือนของภาคประชา

สังคมในนาม	“ชมรม STRONG – จิตพอเพียง

ต้านทุจริต ประจ�าจังหวัด...”	 ซึ่งเป็นชมรม 

ท่ีอยู่ภายใต้การด�าเนินงานภารกิจด้านป้องกัน 

การทุจริตของส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัด	

จากการใช ้สื่อประชาสัมพันธ ์ท ้องถ่ิน	 เช ่น	 

สิ่งพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง	 รวมทั้งสื่อสังคม

ออนไลน์			Facebook		ชมรม	STRONG	-	จติพอเพยีง

ต้านทุจริตจังหวัดต่างๆ	 ที่มีการเผยแพร่ข้อมูล

การจับตามองและการแจ้งเบาะแสการทุจริต	

(Watch	 &	 Voice)	 ในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอ	 ส่งผลให้ชุมชนยอมรับและไว้วางใจ 

ที่จะให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสผ่านชมรม	 STRONG	

-	จิตพอเพียงต้านทุจริต

	 นอกจากนี	้ยงัน�าไปสูก่ารป้องกนัการทจุรติ

เชิงรุกในพื้นที่อย ่างเป ็นรูปธรรม	 รวมถึง	 

การตรวจสอบกรณคีวามเดอืดร้อนของประชาชน

ที่เกิดจากการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

ซ่ึงอาจน�าไปสูก่ารทจุริต	อาท	ิô	กรณกีารทจุรติ

ตามมาตรการของส�านกังาน	ป.ป.ช.	เช่น	โครงการ

อาหารกลางวันนักเรียน	 โครงการนมโรงเรียน	

การติด ต้ั งป ้ ายโฆษณาในพื้นที่ สาธารณะ	 

ö	การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	การจดัจ้าง/

ตรวจรับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

โดย เฉพาะด ้ านการก ่ อสร ้ า ง /ซ ่ อมแซม

สาธารณูปโภค	 เช ่น	 ถนน	 สะพาน	 เขื่อน	 

คนักัน้น�า้	ฯลฯ	õ	การตดิตามประเดน็ทีเ่กีย่วกบั

การใช ้ประโยชน ์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	เช่น	การขุดลอกคูคลอง	 

การรุกล�้าล�าน�้า	 การดูดทราย	 การบุกรุกป่า	 

การปลูกป่าชายเลน	เป็นต้น

	 ภาคประชาชนในระดับชุมชน	 รวมทั้ง 

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม 

ในระดับพื้นท่ีเกิดความตื่นรู้	 และประสงค์ที่จะ 

เข้าร่วมปกป้อง	 รักษา	 ดูแลผลประโยชน์ของ 

ชุมชนมากขึ้น	 ตามแนวทางการจับตามองและ	

แจ้งเบาะแส	 (Watch	&	Voice)	อาทิ	การดูแล

การใช ้ พ้ืนที่ส ่วนกลางของชุมชน	 ไม ่ ให ้ม ี

การละเมิดประโยชน์ของส่วนรวม	 เช่น	 ทางเท้า	 

ตลาด	แม่น�้าล�าคลอง	ฯลฯ	รวมทั้งมีการกระตุ้น

เตือน/ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหา 

ให้กับประชาชนอย่างรวดเรว็	เช่น	กรณีถนนช�ารดุ

ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ	 การก่อสร้างสาธารณูปโภค 

ที่ไม่ได้มาตรฐาน	ฯลฯ
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	 ความตืน่ตวัของภาคประชาชนจากชมรม	

STRONG	–	จติพอเพยีงต้านทจุรติ	ในพืน้ทีต่่างๆ	

ส่งผลให้เกิดเป็นกระแสการไม่ยอม	ไม่ทน	ไม่เฉย

ต่อสถานการณ์การทุจริต	 และน�ากรณีตัวอย่าง

จากพื้นที่อื่นๆ	 มาจับตามองการทุจริตในพื้นที ่

ตัวเอง	 เช่น	 กรณีอาหารกลางวันนักเรียนใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	(ขนมจีนคลุกน�้าปลา)	และ

จังหวัดชัยนาท	 (ครูอ้อมมาม่าผัดไข่)	 ได้สร้าง

กระแสให้เกิดความร่วมมือในชุมชนผู้ปกครอง	

และนกัเรยีน	ร่วมกนัตดิตามคณุภาพอาหารกลางวนั	

ในจังหวัดอ่ืนๆ	 ท่ัวประเทศ	 โรงเรียนท่ีบริหาร

จัดการอาหารกลางวันได้ดีก็ได้รับการตอบรับ

กระแสความช่ืนชมต่อโรงเรยีนทีด่	ีเป็นผลกระทบ

จากการจับตามองและแจ้งเบาะแส	 (Watch	 &	

Voice)	 ของโครงการ	 STRONG	 -	 จิตพอเพียง

ต้านทุจริต	 ท�าให้ผู ้บริหารสถานศึกษาและ 

ทกุภาคส่วนให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการ

อาหารกลางวันของนักเรียนให ้มีคุณภาพ	 

เด็กนักเรียนย่อมได้รับอาหารที่ดีขึ้น	 รวมทั้ง 

มีแนวโน้มที่จะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียน 

ในประเทศไทยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	 จากความ 

ตื่นตัว	 กรณีอาหารกลางวันนักเรียน	 นับเป็น 

จุดเริ่มต้นของผลกระทบจากการผสานพลังของ

ชมรม	 STRONG	 –	 จิตพอเพียงต้านทุจริต 

ทัว่ประเทศ	ทีจ่ะขยายผลไปสูก่ารสร้างวฒันธรรม

ที่ไม่ทนต่อการทุจริตในกรณีอื่นๆ	ต่อไป

. ตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ของโครงการ .

	 การประเมนิผลความส�าเร็จของโครงการ	

STRONG	 –	 จิตพอเพียงต้านทุจริต	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ก�าหนดให้มกีารก�ากบั

ติดตามและประเมินผลการด�าเนนิงานของชมรม	

STRONG	 77	 ชมรม	 ตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ	ดังนี้

 วตัถุประสงค์ที ่1		เพือ่ปลกูฝังจติพอเพยีง

ต้านทุจริต	 ด้วยโมเดล	 STRONG	แก่ประชาชน

และทุกภาคส่วนในจังหวัด	ประเมินผลจาก	

 ô	 จ�านวนผู้ผ่านการอบรม	ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	 80	 ของจ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว	้

(7,700	 คน)	 ผลการด�าเนินงานมีผู ้ เข ้าร ่วม

กิจกรรมการประชุมชมรมฯ	ทั่วประเทศ	จ�านวน	

7,386	คน	คดิเป็นร้อยละ	95.95	จากค่าเป้าหมาย	

  ö ระดับความรู้ความเข้าใจจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน	7,386	คน	ทั้ง	77	

หน่วยวัด	 ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ	 89.28	 สูงสุดที่ 

ร้อยละ	99.86	ต�่าสุดอยู่ที่	78.69	

 วัตถุประสงค์ที่ 2	 เพื่อปลูกฝังวิธีคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส ่วนรวม	 รวมทั้ งความอายและไม ่ทนต ่อ 

การทุจ ริตแก ่ประชาชนและทุกภาคส ่วน 

ในจังหวัด	ประเมินผลจาก	

“ความตื่นตัวของภาคประชาชนจาก

ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

ในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้เกิดเป็นกระแส

การไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ต่อสถานการณ์การทุจริต”
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 ô  จ�านวนผู้ผ่านการอบรม	ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	 80	 ของจ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว	้

(7,700	คน)	ผลการด�าเนนิงานมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

การประชมุชมรมฯ	ทัว่ประเทศ	จ�านวน	7,386	คน	

คิดเป็นร้อยละ	95.95	จาก	ค่าเป้าหมาย	

 ö 	 ระดับความรู ้ ความเข ้ า ใจจาก 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน	 7,386	 คน	 

ทัง้	77	หน่วยวดั	ได้ค่าเฉลีย่	ร้อยละ	89.28	สงูสดุ

ที่ร้อยละ	99.86	ต�่าสุดอยู่ที่	78.69	

 วัตถุประสงค ์ที่  3 	 เพื่ อขยายผล 

การป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนใน

จังหวัด	ประเมินจาก	

 ô	 สมาชิกชมรม	STRONG	–	จติพอเพียง

ต้านทุจริต	 เป้าหมายไม่น้อยกว่า	 7,700	 คน	 

ผลการด�าเนินงาน	 มีผู ้ท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ชมรม	STRONG	-	จติพอเพียงต้านทจุรติ	13,456	คน

 ö	 การกระจายตัวของสมาชิก	 ให้มี 

การกระจายตัวเชิงกลุ ่มไม่น้อยกว่า	 5	 กลุ ่ม 

เครอืข่ายและการกระจายตวัเชิงพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า

ร ้อยละ	 80	 ของจ�านวนอ�าเภอในจังหวัด	 

ผลการด�าเนินงานมีการกระจายตัวโดยเฉลี่ยที	่ 

6	–	8	กลุ่มในแต่ละพื้นที่	และมีความครอบคลุม

ทุกอ�าเภอของทุกจังหวัด	ร้อยละ	100

 วัตถุประสงค์ที่ 4	 เพื่อขยายผลการรับรู้

การทุจริตต่อประชาชนและทุกภาคส่วนใน

จังหวัด	ประเมินจาก	

 ô ความส�าเร็จในการด�าเนินกิจกรรม

ตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริตไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	80	ของจ�านวนตวัชีว้ดัท่ีก�าหนด	โดยภาพรวม

ชมรม	 STRONG	 มีผลการด�าเนินกิจกรรม 

ส�าเร็จผ่านเกณฑ์ร้อยละ	80	ทั้ง	77	หน่วยวัด

 ö	 ระดับความตระหนักและละอายต่อ

การทุจริตของกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ตอบแบบประเมิน	7,386	คน	ทั้ง	77	หน่วยวัด	

ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ	85.84	สูงสุดที่ร้อยละ	92.36	

ต�่าสุดอยู่ที่	79.32

 วตัถปุระสงค์ที ่5		ร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ	

หรือชมรมอื่นๆ	 ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้าน

การทุจริต	 รวมทั้งการด�าเนินกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์	ทัง้นี	้โดยไม่ด�าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับการเมือง	ประเมินจาก	

 ô  จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ

องค์กรต่างๆ	 หรือชมรมอื่นๆ	 ไม่น ้อยกว่า	 

3	 เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน	 ผลการด�าเนินงานม ี

การกระจายตัวโดยเฉล่ียท่ี	6	-	8	กลุ่มในแต่ละพืน้ท่ี

 ö	 ความส�าเร็จในการด�าเนินกิจกรรม

ตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริตไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	80	ของจ�านวนตวัชีว้ดัท่ีก�าหนด	โดยภาพรวม

ชมรม	STRONG	มีผลการด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	80	ทั้ง	77	หน่วยวัด

 วั ต ถุ ป ร ะส งค ์ ที่  6  เ พื่ อ ผลั กดั น 

การขบัเคล่ือนการด�าเนนิโครงการ	 STRONG	 –	 

จติพอเพยีงต้านทุจรติ	ด้วยการก�ากบัติดตามและ

ประเมินผลโครงการระดับพื้นที่	 ประเมินจาก 

การรายงานผลและการเสนอข้อเสนอแนะหรือ

มาตรการในการพฒันาโครงการ	ผลการด�าเนนิงาน

มีการรายงานและการเสนอข้อเสนอแนะหรือ
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มาตรการในการพัฒนาโครงการครบถ้วนท้ัง	 

4	ไตรมาส	ในทุกเขตพื้นที่ทั้ง	9	ภาค

. ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 

(Impact) โครงการ STRONG – จิตพอเพียง

ต้านทุจริต. 

	 การก�ากับติดตามผลลัพธ์	 (Outcome)	

และผลกระทบ	(Impact)	ของโครงการ	STRONG	

–	 จิตพอเพียงต ้านทุจริต	 ด�าเนินการโดย 

การลงพื้นที่สังเกตการณ์กิจกรรม	 และประชุม

ร่วมกับโค้ช	 กรรมการ	 สมาชิก	 และแกนน�า

เยาวชนของชมรม	 STRONG	 	 ใน	 24	 จังหวัด	 

ผ่านการประสานกบัส�านกังาน	ป.ป.ช.	ภาค	และ

ส�านักงาน	ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัด	 เพื่อรับทราบ

ผลลัพธ์	(Outcome)	และผลกระทบ	(Impact)	

ที่ เ กิดขึ้นจากการด�าเนินกิจกรรมของชมรม	 

ซึ่งน�าไปสู่การขับเคลื่อนให้ภาคประชาชนใน 

ระดับชุมชนมีความตื่นตัว	 เข้ามีส่วนร่วมใน 

การด�าเนินการต่อต้านการทุจริต	 และผลักดัน 

ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ 

มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากย่ิงข้ึน

 b ผลลพัธ์ (Outcome) ของโครงการ 

STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต b

	 การก� ากับติดตามและประเมินผล

โครงการ	 STRONG	 –	 จิตพอเพียงต้านทุจริต	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	มกีารด�าเนินการ

อย่างต่อเนือ่งเป็นระยะๆ	ระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์	

-	 กันยายน	 พ.ศ.	 2562	 โดยการลงพื้นที่ 

เพื่อสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมของชมรม	

STRONG	ใน	24	จังหวดั	รวมทัง้มกีารจัดประชมุ	

ณ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัดเพื่อรับฟัง 

ผลการด� า เนิน กิจกรรมจากผู ้อ� านวยการ

ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัด	 เจ้าพนักงาน

ป้องกันการทุจริต	 โค้ช	 กรรมการ	สมาชิก	 และ

แกนน�าเยาวชนของชมรม	 ส�าหรับผลลัพธ์ของ

การด�าเนินโครงการ	 STRONG	 –	 จิตพอเพียง 

ต้านทุจริต	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 

ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

 ผลลัพธ์ที่  1 การขยายผลเผยแพร่ 

องค์ความรู ้ตามกรอบโมเดล	 STRONG	 –	 

จิตพอเพียงต้านทุจริต	 และการคิดแยกแยะ

ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ไปสู่ประชาชน	ชุมชน	และเครือข่ายอื่นๆ	ชมรม	

STRONG	 77	 ชมรม	 สามารถด�าเนินการบรรลุ 

ผลสมัฤทธิ	์โดยใน	76	จงัหวดัและกรงุเทพมหานคร	

มีผู ้สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม	 STRONG	 -	 

จิตพอเพียงต้านทุจริต	 มากกว่าค่าเป้าหมาย 

ทีก่�าหนดไว้	 จงัหวดัละ	 100	คน	 (รวมอย่างน้อย	

7,700	คน)	เป็น	13,356	คน	และมีการกระจายตัว

ครอบคลุมในทุกอ�าเภอของทุกจังหวัด	 รวมทั้ง	 

มีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ	 หรือชมรมอื่นๆ	

ในพืน้ทีท่ีม่วัีตถปุระสงค์ในการต่อต้านการทจุรติ	

โดยเฉล่ีย	6	-	8	กลุม่ต่อจงัหวดั	เช่น	กลุม่นกัเรยีน/	

นกัศกึษา	กลุ่มกรรมการหมู่บ้าน	กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ 

ของหน่วยงานภาครัฐ	 กลุ่มสตรี	 กลุ่มเกษตรกร	

กลุ ่มสื่อสารมวลชน	 รวมทั้งกลุ ่มวิชาชีพอ่ืนๆ	

เป็นต้น
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 ผลลัพธ์ท่ี 2 เกิดการรับรู้ในระดับพื้นที่

อ ย ่ า ง กว ้ า ง ข ว า งถึ ง ก า รขั บ เ คลื่ อ นของ 

ภาคประชาสงัคมในนาม	“ชมรม	STRONG	ประจ�า

จงัหวดั...”	ซึง่เป็นชมรมทีอ่ยูภ่ายใต้การด�าเนินงาน

ภารกิจด้านป้องกันการทุจริตของส�านักงาน	

ป.ป.ช.	ประจ�าจงัหวดั	จากการใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์

ที่มีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะสื่อที่เป็นที่นิยม 

ในท้องถิ่น	 เช่น	 ส่ิงพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง	

รวมท้ังสื่อสังคมออนไลน์	 Facebook	 ชมรม	

STRONG	 จังหวัดต่างๆ	 ที่มีการเผยแพร่ข้อมูล

การเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	ส่งผลให้ชุมชน

ยอมรับและไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลแจ้งเบาะแส

ผ่านชมรม	STRONG

 ผลลัพธ์ที่ 3 เกิดการแจ้งเบาะแสและ 

การจับตามองการทุจริตเชิงรุกในพื้นที่อย่างเป็น

รูปธรรม	 รวมถึงการตรวจสอบกรณีความ 

เดอืดร้อนของประชาชนทีเ่กดิจากการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ	 ซึ่งอาจน�าไปสู่การทุจริต	

อาทิ	

   – การจับตามองการทุจริต

ตามมาตรการของส� านักงาน	

ป.ป.ช.	เช่น	โครงการอาหารกลางวนั

นักเรียน	 โครงการนมโรงเรียน	 

การติดตั้งป ้ายโฆษณาในพื้นที่

สาธารณะ	ฯลฯ	

  – การติดตามการใช ้จ ่าย 

งบประมาณ	การจัดจ้าง/ตรวจรบังาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยเฉพาะ 

ด้านการก่อสร้าง/ซ่อมแซมสาธารณูปโภค	 เช่น	

ถนน	สะพาน	เขื่อน	คันกั้นน�้า	ฯลฯ	

 –	การติดตามจับตามองประเด็นท่ี 

เกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	เช่น	การขุดลอกคูคลอง	

การรุกล�้าล�าน�้า	 การดูดทราย	 การบุกรุกป่า	 

การปลูกป่าชายเลน	ฯลฯ	

 ผลลัพธ์ที่ 4 ภาคประชาชนในระดับ

ชมุชน	รวมทัง้เด็กและเยาวชนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

ของชมรมในระดับพื้นที่	 เกิดความตื่นรู ้	 และ

ประสงค์ที่จะเข ้าร ่วมปกป้อง	 รักษา	 ดูแล 

ผลประโยชน์ของชุมชนมากข้ึน	 ตามแนวทาง 

การจับตามองและแจ้งเบาะแส	(Watch	&	Voice)	

อาทิ	 การดูแลการใช้พ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชน 

ไม่ให้มีการละเมิดประโยชน์ของส่วนรวม	 เช่น	

ทางเท้า	 ตลาด	 แม่น�้าล�าคลอง	 ฯลฯ	 รวมท้ัง	 

มีการกระตุ้นเตือน/ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว	 เช่น	

กรณีถนนช�ารุดท�าให้เกิดอุบัติเหตุ	 การก่อสร้าง

สาธารณูปโภคที่ไม่ได้มาตรฐาน	ฯลฯ
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 b ผลกระทบ (Impact) ของโครงการ 

STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต b 

 ความตืน่ตวัของภาคประชาชนจากชมรม	

STRONG	–	จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ต่างๆ	

ส่งผลให้เกิดเป็นกระแสการไม่ยอม	ไม่ทน	ไม่เฉย

ต่อสถานการณ์การทุจริต	 และน�ากรณีตัวอย่าง

จากพื้นที่อื่นๆ	 มาจับตามองการทุจริตในพื้นที ่

ตัวเอง	 ซึ่งเมื่อภาคประชาชนตื่นตัว	 ภาครัฐ 

มีการตอบสนองในทางท่ีด	ีท�าให้ประชาชนได้รบั 

การบรกิาร	ทีด่จีากภาครฐั	และประชาชนในชมุชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลางวันได ้ดีก็ได ้ รับการตอบรับในเชิงบวก	 

มีการส่งต่อภาพอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 

ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เกดิเป็นกระแสความชืน่ชม

ต่อโรงเรียนที่ดี	 กรณีดังกล่าวจึงเป็นผลกระทบ	

(Impact)	 จากโครงการฯ	 ท�าให้ผู้บริหารสถาน

ศึกษาให ้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ 

อาหารกลางวนัของนักเรียนให้มีคุณภาพ	 ส่งผล 

ให ้ เ ด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ดี ข้ึนรวมทั้งม	ี 

การตอบรับจากภาครัฐในระดับนโยบายท่ีจะ

จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนต่างๆ	

เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพอาหารกลางวนัของนกัเรยีน

ในประเทศไทยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	

	 เช่น	 กรณีอาหารกลางวันนักเรียนใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	(ขนมจีนคลุกน�้าปลา)	และ

จังหวัดชัยนาท	 (ครูอ้อมมาม่าผัดไข่)	 ได้สร้าง

กระแสให้เกิดความร่วมมือในชุมชนเพื่อร่วมกัน

จับตามองคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียน	

ในกลุ ่ มผู ้ ปกครองและครู ในจั งห วัด อ่ืนๆ	 

ในขณะเดียวกันโรงเรียนที่บริหารจัดการอาหาร

	 ทั้งนี้	 จากกรณีอาหารกลางวันนักเรียน	 

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของผลกระทบ	 (Impact)	 

จากการขับเคลื่อนของชมรม	 STRONG	 –	 

จิตพอเพียงต้านทุจริตทั่วประเทศ	 ที่ได้ขยายผล

ไปสู่การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

ในกรณีอื่นๆ	อีกมากมาย	
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สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ สญัญา ธรรมศักดิ์
 (Sanya Dharmmasakti Institute for Counter – Corruption)

. ความเป็นมา. 

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ปรับโครงสร ้าง 

การแบ่งส่วนราชการภายใน	เมือ่วันท่ี	6	กนัยายน	

พ.ศ.	 2550	 โดยก�าหนดให้มี	 “สถาบันพัฒนา

องค์กร	 ระบบงานและบุคคล”	 ท�าหน้าที่ศึกษา	

วิ เคราะห์	 ก�าหนดรูปแบบและด�าเนินการ 

พัฒนาองค์กร	 ปรับปรุงมาตรฐานระบบงาน 

และการพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน	 ป.ป.ช.	

เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ	 ระลึกถึง	 และ 

เป็นเกียรติประวัติให้แด่	 ฯพณฯ	 ท่านสัญญา	

ธรรมศักดิ์	 ผู้ริเริ่มให้มีองค์กรด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย	 

เม่ือครั้งด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 ส�านักงาน	

ป.ป.ช.	 จึงขออนุญาตใช้นามท่านเป็นชื่อสถาบัน

ดงักล่าว	คอื	สถาบนัการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห ่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์”  

Sanya Dharmmasakti Institute for 

Counter – Corruption 

. การพัฒนาบุคลากร. 

 สถาบันฯ	สัญญา	ธรรมศักดิ์	 มีหลักสูตร 

ทีส่�าคญั	และมคีวามจ�าเป็นต่อการด�าเนนิภารกจิ

หลักของส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 โดยก�าหนดเป็น

หลักสูตรภาคบังคับและหลักสูตรเฉพาะด้าน 

ที่ เป ิดโอกาสให้ข ้าราชการที่สนใจสามารถ	 

สมัครเข้ารับการอบรมได้ตามปฏิทินการพัฒนา

บุคลากรประจ�าปี	 ทั้งสายงานหลักและสายงาน

สนับสนุน	 ได้แก่	หลักสูตรการไต่สวน	หลักสูตร

การตรวจสอบทรัพย์สิน	 หลักสูตรการป้องกัน	

และหลักสูตรท่ัวไป	 รวมถึงหลักสูตรส�าหรับ 
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ผู้บริหารระดับต่างๆ	 เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

บุคลากรด ้านการป ้องกันและปราบปราม 

การทจุรติทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 

ซึ่ งป ัจจุบันมีการแบ ่งงานภายในออกเป ็น	 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร

จัดการความรู้	 กลุ่มพัฒนาบคุลากร	 กลุ่มพัฒนา 

การป้องกนัการทจุรติ	กลุม่พฒันาด้านการยติุธรรม	

และกลุ่มพัฒนาด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน

โครงสร้างหน่วยงานสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์

 

 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ตระหนักถึงความ

ส�าคัญในการส ่งเสริมผู ้บริหารให ้เป ็นผู ้น�า 

การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาตฯิ	ทีม่ปีระสทิธิภาพ	 

มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์

ระหว่างผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานจาก 

ภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 เอกชน	และองค์กรวิชาชีพ	

เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องและตระหนกั

ถึงความส�าคัญของการป้องกันและปราบปราม

การทุจริ ต 	 สามารถน� ายุทธศาสตร ์ด ้ าน 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตไปสูก่ารปฏบิติั

อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	

จึงได้พัฒนาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง	

(นยปส.)	ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	2553	โดยมอบให้สถาบนั

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

สัญญา	 ธรรมศักด์ิ	 เป็นหน่วยงานที่ด�าเนินการ

บรหิารจดัการหลกัสตูรดงักล่าว	และก�าหนดเปิด

การอบรมระหว่างเดอืนมกราคม	–	เดอืนกนัยายน	

ของทุกปี	 ซ่ึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 ได้จัด

อบรมหลักสูตร	 นยปส.	 เป็นรุ ่นที่	 11	 โดยมี

วัตถุประสงค์	คือ	

  สร้างผู้น�าในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู ่ 

การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
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 	 สร้างผูน้�า/ผูบ้รหิารต้นแบบทีม่วีธิคีดิ

ดิจิทัล	 (Digital	 Thinking)	 ในการแยกแยะ 

ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม	 และใช้หลัก 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

  สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดพลังร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกภาคส่วน 

ให้สัมฤทธิ์ผล

  สร้างความเข้าใจในบทบาทภารกิจ

ของกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 และ

บทบาทภาคกีารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

	 นอกจากนี้ 	 สถาบันการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิสญัญา	ธรรมศกัดิ	์

ได้จัดท�า	 “คู ่มือการไต่สวน	 กรณีการทุจริต 

เกี่ยวกับเอกสารท่ีดิน”	 เมื่อป ีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 2562	 (เอกสารนี้สงวนสิทธิ์โดยส�านักงาน	

ป.ป.ช.)

	 ตลอดจนการจัดโครงการเสริมสร้าง

ทักษะเทคนิคเฉพาะด้านสายงานปราบปราม 

การทุจรติของส�านกังาน	ป.ป.ช.	โดยวิธกีารพ่ีสอนน้อง 

(Coaching)	ให้กบัผูช่้วยพนกังานไต่สวนระดับต้น

ขึ้นไป	 แบ่งออกเป็น	 4	 ภาค	 ได้แก่	 ภาคเหนือ	

(จังหวัดเชียงราย)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

(จังหวัดขอนแก่น)	 ภาคใต้	 (จังหวัดภูเก็ต)	 และ

ภาคกลาง	 (จังหวัดนนทบุรี)	 และใช้	 “คู ่มือ 

การไต่สวน	กรณกีารทจุรติเกีย่วกบัเอกสารทีด่นิ”	

ประกอบการเรียนการสอน	 โดยมีจุดเริ่มต้นจาก

การประชมุผูเ้ชีย่วชาญด้านงานไต่สวนการทจุรติ	

:	 กรณีการทุจริตเกี่ยวกับเอกสารสิทธิท่ีดิน	 

เพ่ือคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาพ้ืนท่ีจริง	 

ซ่ึ งการลง พ้ืนที่ จ ริงควรมีความรู ้ทางด ้าน 

ภูมิสารสนเทศการแปรภาพ	 โดยใช้อุปกรณ  ์

ทางภมูสิารสนเทศและเทคนคิการเรยีนการสอน 

ทีห่ลากหลาย	เพ่ือให้ได้ข้อสรปุของการใช้พืน้ทีน่ัน้	
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ว่ามีความถูกต้อง	 ชอบธรรม	 และเป็นไปตาม

กฎหมายหรือไม่	 และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

ด้วยการสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความ

ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเป็นการบูรณาการ 

ในการให้ความรู	้และการใช้คูม่อืการไต่สวนกรณี

การทุจริต เกี่ ยวกับเอกสารที่ดินประกอบ	 

ในการเรียนการสอน	 มีใช้แบบบรรยายเพียง 

อย่างเดียว	 ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่จริง	

ไ ด ้ แก ่ 	 พื้ นที่ ต� า บลริ มกก 	 อ� า เภอ เมื อ ง	 

จังหวัดเชียงใหม่	 /ต�าบลหนองไผ่	 อ�าเภอชุมแพ	

จังหวัดขอนแก่น	 /ต�าบลกมลา	 อ�าเภอกะทู ้	

จังหวัดภูเก็ต	 /ต�าบลยางน�้ากลัดใต้	 อ�าเภอ

หนองหญ้าปล้อง	จังหวัดเพชรบุรี

	 ส�าหรับการพัฒนา	 สถาบันฯ	 สัญญา	 

ธรรมศกัดิ	์ได้ด�าเนนิโครงการสมัมนาเชงิปฏบิติัการ

นานาชาติเรื่อง	 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

และผลประโยชน์ทับซ้อนในภูมิภาคอาเซียน	 

โดยความร่วมมือกับฝ่ายความร่วมมือ	 ด้านการ

บงัคับใช้กฎหมายและยาเสพตดิ	(International	

Narcotics	 and	 Law	 Enforcement;	 INL)	

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า

ประเทศไทย	 ระหว่างวันท่ี	 4	 –	 6	 กันยายน	 

พ.ศ.	2562
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	 มีกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ผูแ้ทนของหน่วยงาน

ต่อต้านการทุจริตจากกลุ่มประเทศในภูมิภาค

อาเซียน	 จ�านวน	 9	 ประเทศ	 (ยกเว้นประเทศ

สิงคโปร์)	 เข้าร่วมการสัมมนาฯ	 ร่วมด้วยผู้แทน

จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 จากทุก

กระทรวง	 ผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 80	 คน	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ด้านการ 

ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนบุคคล

ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 รวมถึงการเผยแพร่

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้

จากต่างประเทศ	 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตให้มีความเป็นสากลต่อไป

 การทุจริตเป ็นปัญหาที่ประเทศไทย 

มีความคุ้นชิน	 เนื่องจากเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมา

อย่างต่อเนื่องยาวนาน	 จนอาจกล่าวได้ว ่า 

การทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา	 ทั้งที่การทุจริต

เป็นอปุสรรคส�าคญัในการบรหิารงานในทกุระดบั

ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ	 จนต้องม ี

การตรากฎหมายขึน้มาเพือ่แก้ไขปัญหาการทุจรติ

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2518	คือ	พระราชบัญญัติป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการ	 พ.ศ.	 2518	 และได้มีการก�าหนด 

ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2540	

ก�าหนดให้มพีระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปราม

การทจุรติ	พ.ศ.	2542	การแก้ไขปัญหาการทจุรติ

ยังมีการพัฒนาในการป้องกันแก้ไขมาอย่าง 

การพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

ต่อเนื่อง	 ซ่ึงจากคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต	

(Corruption	 Perceptions	 Index	 :	 CPI)	

ปรากฏว่า	 ประเทศไทยได้รับคะแนนไม่เกิน 

ร ้อยละ	 38	 โดยในป ีล ่า สุด	 พ.ศ.	 2562	 

ประเทศไทยคะแนนร้อยละ	 36	 ย่อมแสดง 

ให้เห็นว่า	 การทุจริตยังคงเป็นปัญหาส�าคัญ 

ที่ต้องด�าเนินการอย่างจริงจังต่อไป	

	 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

มีทั้งการบังคับใช้กฎหมาย	 ท�าให้ผู้กระท�าการ

ทุจริตต้องได้รับโทษทางอาญาและทางวินัย	 

ร ว มทั้ ง ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ จ า กทุ ก ภ า ค ส ่ ว น 

ในการรณรงค ์สร ้างจิตส�านึกค ่านิยมและ

วัฒนธรรมสุจริต	 โปร่งใส	 โดยการด�าเนินการ 

ทั้งกฎหมายและการสร้างจิตส�านึกค่านิยม 
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ในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักการที่ส�าคัญ 

ของธรรมาภิบาลจ�าเป็นต้องด�าเนนิการควบคูก่นั	 

จึงจะเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

	 ธรรมาภบิาลเป็นสิง่ทีส่งัคมไทยรับรูต้ัง้แต่	

ปี	พ.ศ.	2542	จากระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง

และสังคมที่ดี	พ.ศ.	2542	และเริ่มมีผลบังคับใช้

กับหน่วยงานของรัฐ	 ตั้งแต่วันท่ี	 11	 สิงหาคม	 

พ.ศ.	2542	เพือ่เร่งสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน

ภาครฐั	ต่อมาได้มกีารยกเลกิระเบยีบส�านกันายกฯ	

ดังกล ่าว	 และตราเป ็นกฎหมายใหม ่ 	 คือ	 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	 เพื่อให ้

การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนอง 

ต ่อการพัฒนาประเทศและให ้บริการแก ่

ประชาชนได ้อย ่ างมีประสิท ธิภาพยิ่ ง ข้ึน	 

แต่อาจจะขาดความจริงจังในการน�าไปปฏิบัต	ิ 

จึ งยั ง ไม ่ เห็นผลตามเป ้าหมายส�าคัญของ 

ธรรมาภิบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 ส�านักงาน	ป.ป.ช.	 ได้จัดตั้งส�านักพัฒนา

และส่งเสริมธรรมาภิบาลขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2561	

โดยให้มีหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู ้และ

นวัตกรรมเรื่องธรรมาภิบาล	 ส�าหรับใช้ในการ 

ส่งเสรมิและยกระดบัธรรมาภิบาลให้แก่หน่วยงาน

ภาครัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภาคเอกชน

และนติบิคุคลอืน่	 รวมท้ังให้ค�าปรกึษา	 เสนอแนะ 

แนวทางการปฏบัิตติามหลักธรรมาภิบาล	รวมทัง้

ให้ค�าปรึกษากับหน่วยงานท่ีมีผลการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	&	Transparency	

Assessment	:	ITA)	โดยหวงัผลว่า	หากทกุหน่วยงาน

น�าหลกัการของธรรมภบิาลไปปรบัใช้ให้เหมาะสม

กับบริบทและสถานการณ ์ของสั งคมไทย 

และสังคมโลกแล ้ว	 เชื่อได ้ว ่าสถานการณ์ 

การทุจริตจะทุเลาเบาบางลงได้อย่างแน่นอน

. การยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น .

 การพัฒนาองค์ความรู้ธรรมาภิบาล 
	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ได้ต้ังคณะท�างาน 

ศึกษาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมี	รองศาสตราจารย์ 

ศุภสวัสดิ์	 ชัชวาลย์	 เป็นประธานคณะท�างาน	 

เพื่อก�าหนดค�านิยามธรรมาภิบาล	องค์ประกอบ	

ธรรมาภิบาล	 กรอบแนวทางการด�าเนินงาน

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ

สอดคล้องกบัอ�านาจหน้าทีแ่ละภารกจิของท้องถิน่ 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะได้น�าไปปรบัใช้ 

ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร	อันจะ 

ส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ต่อไป	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

 1.  นิติธรรม (Rule of Law)

	 		 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะใช้

อ�านาจตามกฎหมายและระเบียบ	 รวมถึง 

ข้อบงัคบัต่างๆ	ทีมี่อยูโ่ดยเคร่งครดัและไม่เลือกปฏบิตั ิ
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ท้ังนี้ 	 ในการจัดท� าบริการสาธารณะของ 

องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ินต ้องค�านึงถึง	 

หลักความเสมอภาค	 กล่าวคือ	 การให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องเป็นไป

อย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่แบ่งแยก	 ไม่ว่าจะเป็น

ประเด็นเกี่ยวกับเพศ	 เช้ือชาติ	 ศาสนา	 หรือ	 

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	เป็นต้น	นอกจากนั้นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องให้ความส�าคัญกับ

ความเท่าเทยีมกนัในการเข้าถงึบรกิารสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย	 ทั้งนี้	 

ต้องค�านึงถึง	2	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	

  1.1  นิติธรรม (Rule of Law) 

	 	 	 องค ์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บริหารงานโดยยึดอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย

ระเบยีบข้อบงัคับในการปฏบัิตงิานอย่างเคร่งครดั

ด้วยความชอบธรรม	 ค�านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	ทัง้นี	้ ให้รวมถงึ

การตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

   1.1.1  การปฏบัิตหิน้าทีใ่ห้เป็นไป

ตามกฎหมายในการบริหารงาน

	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

พึงใช้อ�านาจโดยยึดหลัก	 ข้อกฎหมาย	 ระเบียบ	

ข ้อบังคับ	 และแนวทางปฏิบัติ ท่ี เกี่ยวข ้อง	 

โดยค�านงึถงึอ�านาจหน้าที	่ปัญหา	และความต้องการ

ของประชาชนในท้องถ่ิน	 ในการด�าเนินการ 

ดังกล่าวให้ค�านึงถึงมิติส�าคัญทางการบริหาร 

ดังต่อไปนี้

  การบรหิารงานบุคคลต้องด�าเนนิการ

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น

 	การจัดท�าและการบริหารแผนพฒันา

ท้องถิ่น	ต้องด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ

จดัท�าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

เป็นต้น

  ก า ร ต ร า ข ้ อ บั ญญั ติ ท ้ อ ง ถ่ิ น /

เทศบัญญัติ	 เป็นไปตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ตามที่กฎหมาย	 ในการนั้นๆ	 ให้อ�านาจแก  ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการตราข้อบญัญตัิ 

ท้องถิ่น/เทศบัญญัติ	 เช่น	 ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เกีย่วกบังบประมาณ	การเงนิ	การคลงั	ข้อบญัญตัิ

ท้องถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	

พ.ศ.	2535	อาท	ิการจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย	

การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์	 กิจการ 

ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	ตลาด	สถานทีจ่�าหน่าย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร	 การจ�าหน่าย

สินค้าในพ้ืนท่ีหรือสาธารณะ	ตลอดจนข้อบญัญติั

อืน่ๆ	ท่ีเกีย่วกบัการด�าเนินการจัดบริการสาธารณะ

ในลักษณะที่เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ	
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  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง	 

ต ้องด� า เนินการตามกฎหมายว ่ าด ้ วยวิ ธ ี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

กฎหมายว่าด้วยการรับเงิน	 การเบิกจ่ายเงิน	 

การฝากเงิน	การเกบ็รักษา	และการตรวจเงนิของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 กฎหมายว่าด้วย 

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

เป็นต้น

  การจั ดบริ ก า รสาธารณะต ้ อ ง 

ด�าเนินการตามมาตรฐานการบริหารและ 

การบริการสาธารณะขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 เช่น	 มาตรฐานถนน	 ทางเดินและ

ทางเท้า	 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ	 มาตรฐาน 

ทางระบายน�้า	 มาตรฐานการบ�าบัดน�้าเสีย

มาตรฐานการจัดการขยะ	 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา	เป็นต้น

   1.1.2  การใช้อ�านาจ / การปฏบิติั

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อผู้มารับบริการ

	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

จะต้องค�านึงถึงการจัดท�าบริการสาธารณะ 

ที่ครอบคลุมตามอ�านาจหน้าท่ี	 และเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ	 ได้อย่างท่ัวถึง	

รวมถงึการอนุมตั	ิอนญุาต	และการใช้อ�านาจอืน่ๆ	

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด�าเนินการ

โดยยึดหลักกฎหมาย	 ระเบียบ	 และค�านึงถึง 

ความถูกต้อง	 ชอบธรรม	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 และ 

ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือ

พวกพ้อง	ทั้งนี้	 ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่

และผูท้ีม่าประกอบกจิการในพืน้ทีอ่ย่างเท่าเทยีมกนั

ไม่เลือกปฏิบัติ

  1.2  ความเสมอภาค (Equity) 

	 		 	 องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดบริการสาธารณะและบังคับใช ้กฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับอย่างเท่าเทียม	 ไม่เลือกปฏิบัติ	

โดยไม่แบ่งแยกเพศ	 ถิ่นก�าเนิด	 เชื้อชาติ	 ภาษา	

ศาสนา	 ตลอดจนสภาพและสถานะของบุคคล 

ทัง้ทางร่างกาย	เศรษฐกจิและสงัคม	รวมทัง้ค�านงึถงึ

โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง	

และเป็นท่ียอมรับของประชาชนในท้องถ่ิน	 

โดยการจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้ค�านึงถึงความเสมอภาค	

ในการให้บริการแก่ประชาชนตามอ�านาจหน้าที่

และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	

 		ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

 		ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	

   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม	

และการรักษาความสงบเรียบร้อย	

   ด ้านการวางแผน	 การส ่งเสริม 

การลงทุน	พาณิชยกรรม	และการท่องเที่ยว	

   ด ้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	
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   ด้านการศึกษา	 ศาสนา	 ศิลปะ	

วฒันธรรม	จารตีประเพณแีละภมูปัิญญาท้องถิน่

 2. คุณธรรม (Morality)

		 		 บคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต้องพึงมีจิตส�านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่โดยยึดมั่นในศีลธรรม	 คุณธรรมต้อง 

ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของท้องถิ่น	 รวมถึง

มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดย 

ค�านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน	 เป็นหลัก

ส�าคัญ

  2.1  การปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม 

/ มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี

	 	 	 	 บุคลากรขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นทุกคนต้องปฏิบัติหน ้าที่ โดยมี

จิตส� านึกความ รับผิดชอบต ่อตนเองและ 

ต่อประชาชนโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและมาตรฐานและจรรยาบรรณ 

แห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด	ทั้งนี้	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึก 

ให้บุคลากรของตน	 มีส�านึกความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติงาน	 ยึดมั่นในประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน	

ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการการเมอืงท้องถิน่

ฝ่ายบริหาร	 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ	

พนักงาน	 และลูกจ ้างขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	แล้วแต่กรณีรวมทั้ง	ก�ากับ	กระตุ้น	

กวดขันการปฏิบัติหน ้า ท่ีของบุคลากรน้ัน 

ให ้ เป ็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 

แห่งวิชาชีพนั้น	 เช่น	 บุคลากรทางการศึกษา	

บุคลากรทางสาธารณสุข	วิศวกร	เป็นต้น

  2.2 การปฏิบัติตามหลักการขัดกัน

แห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

	 	 	 	 บุคลากรขององค์กรปกครอง 

ส ่วนท ้อง ถ่ินต ้องปฏิบั ติหน ้ า ท่ี โดยยึดมั่น 

ผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ ต้ัง	 ไม่เห็นแก  ่

ผลประโยชน์ส ่วนตนหรือพวกพ้อง	 ไม ่น�า

ทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือ 

น�าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	 รวมท้ังต้องไม่เป็น 

ผู ้ มี ส ่ วนได ้ ส ่ วน เสี ย ในการปฏิบั ติหน ้ าที ่

ตามอ�านาจหน้าที่ของตนและต้องค�านึงถึง 

ความเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน ่งและ 

การปฏิบัติหน้าท่ี	 อันจะเป็นการเปิดโอกาส 

ให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได ้	 เช ่น	 

การไม่เป็นคู ่สัญญาหรือเป็นผู ้มีส ่วนได้เสีย 

ไม ่ว ่าทางตรงหรือทางอ ้อมในสัญญาหรือ 

บุคคลที่ท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ตน

ปฏิบัติหน้าที่อยู่	 การไม่รับเงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือ

ประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได้ตามกฎหมายจาก

บุคคลอ่ืน	 ท้ังนี้	 ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 2561	 และ 

พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิาร

พัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	
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 3. ความโปร่งใส (Transparency) 

		 	 บุ คลากร ท้ั งฝ ่ ายการ เมื อ งและ 

ฝ่ายข้าราชการประจ�าขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต	 ตรงไป 

ตรงมา	 รวมถึงการมีวัฒนธรรม	 และค่านิยม 

ขององค์กรที่ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผย 

ข ้อมูลข ่ าวสารและสื่ อสารกับประชาชน	 

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ	 

อย ่างสม�่ า เสมอเป ็นป ัจจุบัน	 และจัดให ้ม ี

การวางระบบเพือ่ให้ประชาชนและภาคส่วนอืน่ๆ	

ในสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้โดยง่าย	 

รวมถึงในการด�า เนินกิจกรรมต ่างๆ	 ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พึงมีความชัดเจน	

เป็นระบบ	 เป็นท่ีเข้าใจ	 รับรู้	 และคาดการณ ์

ได้ของสังคม

ส่วนท้องถิน่	ต้องด�าเนนิการตามกฎหมายตรงไป

ตรงมา	มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้	โดยต้อง

ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 

ขัน้ตอนการด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกับการเงินและ

การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ผ่านทาง

ช่องทางต่างๆ	 ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

และสะดวก	 และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3.2  การบริหารงานบุคคล

	 	 	 	 องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีระบบการสรรหา	คัดเลือก	แต่งตั้ง	เลื่อนระดับ	

และการให้คุณให้โทษแก่บุคลากรภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม	 โปร่งใส	

สามารถตรวจสอบได้	รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์	

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เป็นการทัว่ไป	เพือ่ให้ประชาชนหรอืบคุลากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถเข้าถงึข้อมลู

ได้ง่ายและสะดวก

  3.3 การจัดบริการสาธารณะ/การ

บริการประชาชน

	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 

จัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ

หรือบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้อย่างสะดวก	รวดเร็วและเปิดเผยทุกขั้นตอน

 4. การมีส่วนร่วม (Participation) 

	 	 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินพึงต้องยึดหลักการกระจายอ�านาจ

และการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ	โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้ปฏิบัติงาน	 และประชาชนในท้องถ่ินได้รับรู	้

 3.1  การบริหารการเงินและการคลัง

		 	 	 ในการจัดท�าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ ่ายประจ�าป ี 	 หรือแผน 

การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	การจดัหารายได้	 

การรับเงิน	 การใช้จ่ายเงิน	 ตลอดจนการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครอง 
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เรียนรู	้และร่วมแสดงความคดิเห็น	หรอื	เสนอปัญหา 

และประเด็นต่างๆ	 ที่จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไข

และพัฒนา	 นอกจากน้ัน	 ประชาชนยังต้องมี 

ส่วนร่วมในการด�าเนินการ	 และร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้	 การมีส่วนร่วมมีเป้าหมาย

ส�าคัญเพ่ือแสวงหาฉันทามติร่วมของประชาชน

ภายในท้องถิ่น

    4.1.1 การมีส่วนร่วมกำาหนด

ทิศทาง นโยบายหรือแผนงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

พึงจัดให้มีกระบวนการและกลไกให้ประชาชน 

ในพืน้ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมก�าหนดทศิทาง	นโยบาย	

แผนงานขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ิน	 

โดยประชาชนท่ีเข ้าร ่วมมีความ 

หลากหลาย	 กระจายครอบคลุม 

ทุกชุมชน	เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น	

เสนอปัญหา	 และความต้องการผ่าน

แผนพฒันาท้องถิน่	และแผนงานอืน่ๆ

   4.1.2  การมีส่วนร่วมในการบริหาร

		 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

พงึส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บคุลากร

ขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น	

ประชาชน	และผู้มส่ีวนเกีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วม

บริหารจัดการเกีย่วกับการตัดสินใจในเร่ืองต่าง	ๆ 	

โดยสามารถให้ข้อมูล	 ความคิดเห็น	 แนะน�า	

ปรึกษา	ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติงาน

  4.1 การมีส่วนร่วม / การพยายาม

แสวงหาฉันทามติ (Participation / Consensus 

Oriented)

	 	 	 	 องค ์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ต้องเป ิดโอกาสให้ประชาชนได ้มีส ่วนร ่วม 

ในการตัดสินใจ	 แสดงความคิด เห็นและ 

เสนอปัญหาภายในท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ	 

ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการแก้ไขและพฒันา	เพือ่ให้เกดิ

ฉันทามติร่วมกัน	 ทั้งในเรื่องการก�าหนดทิศทาง	

นโยบาย	 หรือแผนงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 การบริหารงานและการจัดท�า 

บริการสาธารณะ	 ตลอดจนการมีส ่วนร ่วม 

ในการตรวจสอบและสอดส่องการปฏิบัติงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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    4.1.3  การมีส ่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม 

ให้ภาคส่วนต่างๆ	 เข้ามามีส ่วนร่วมในการ 

สอดส่อง	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล 

การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานท้องถิ่น	 และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 4.2 การกระจายอำานาจ 

   (Decentralization)

	 	 	 ในการปฏิบัติราชการควรมีการ 

มอบอ�านาจและกระจายความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจและการด�าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ในระดับต่างๆ	 ได ้อย ่างเหมาะสม	 รวมทั้ง 

มีการโอนถ ่ ายบทบาทและภารกิจให ้แก ่	 

ภาคส่วนอื่นๆ	ในสังคม

   4.2.1 การกระจายอำานาจในการ

ตัดสินใจ

	 	 	 	 	 การปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรมีการกระจายอ�านาจ

ในการตัดสิน ใจให ้มี ความสอดคล ้องกับ 

สภาพแวดล ้อมในพื้นที่ 	 โดยมุ ่ ง ไปที่ การ 

มอบอ�านาจในการตัดสินใจเพื่อให้บุคลากร 

ในแต่ละระดับ	 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 และ 

รับผิดชอบในการด�าเนินงาน	 โดยค�านึงถึง 

การสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ	 เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน

   4.2.2 กระจายอำานาจไปสูภ่าคส่วนอ่ืน

	 	 	 	 	 การกระจายอ�านาจในการ

ตัดสินใจให้หน่วยงาน	 หรือภาคส่วนอื่นๆ	 หรือ

ประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่จดัการหรอืจดัสรรทรพัยากร

เพื่อสอดคล้องความต้องการของประชาชนหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมี

การกระจายบุคลากร	 งบประมาณ	 เทคโนโลยี	 

ที่เหมาะสม

 5. หลักความรับผิดชอบ

  (Accountability) 

	 	 ในการปฏบิติังานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินต้องมุ ่งให้การท�างานมีคุณภาพ	 

สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ	 และตอบสนองต่อ

ความคาดหวงัของประชาชน	ตลอดจนผู้มส่ีวนได้

เสียภายในท้องถิ่น	 หากการท�าหน้าที่นั้นเกิด

ปัญหาหรือข้อขัดข้อง	 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นต้องสามารถตอบค�าถามและอธิบาย 

ให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัญหา

เหล่านั้น	 รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยั ง ต ้ อ ง มี ก า ร จั ดท� า ร ะบบก า ร ร า ย ง าน 

ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย	

ตลอดจนระบบการบรรเทาปัญหาและผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้น
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  5.1 ความรับผิดชอบ 

	 	 	 	 องค ์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถตอบค�าถามและช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย	

รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความ

ก้าวหน้าและผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้

ต่อสาธารณะ	 เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบและ

ก�าหนดให้มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ

บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ	ท่ีอาจจะเกดิข้ึน

จากการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

    5.1.1 การประ เมิ นผลการ

ปฏิบัติงานและการรายงาน

	 	 	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

พึงส่งเสริมและก�าหนดให้มีเครื่องมือท่ีช่วยช้ีวัด

ความส�าเร็จ	ในการปฏิบัติงานของพนักงานและ

องค ์กร	 ให ้ เ กิดความชัดเจนเป ็นรูปธรรม	 

โดยระบบการประเมนิผลนัน้	ควรต้องสะท้อนให้เหน็

ถึงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของตน	

และตอบสนองต่อความคาดหวงัของประชาชนได้

    5.1.2 ระบบควบคุมภายใน 

ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

      องค ์กรปกครองส ่ วน 

ท้องถิ่นต ้องมีกระบวนการควบคุมภายใน	 

ตรวจสอบภายใน	 และการบริหารความเสี่ยง 

ที่มีมาตรฐาน	 เพื่อให้การด�าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปด้วยความโปร่งใส	

และบรรลุผลส�าเร็จตามภารกิจ	 หน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบ	 และได้รับความเชื่อมั่นและ

ความไว้วางใจจากประชาชน

    5.1.3  การจดัการเรือ่งร้องเรยีน

และบรรเทาผลกระทบ

	 	 	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ต้องมีข้อมูล/ระบบ/วิธีการจัดการข้อร้องเรียน

และบรรเทาผลกระทบต่อปัญหาหรือข้อขัดข้อง

ทีป่ระชาชนร้องเรยีน	รวมทัง้ต้องก�าหนดระยะเวลา

ในการด�า เนินการให ้ทราบ	 และรายงาน 

รายละเอยีดเกีย่วกบัประเดน็ปัญหาให้สาธารณชน

ได้รบัทราบ	พร้อมทัง้	มรีะบบการวเิคราะห์ปัญหา

และแนวทางการป้องกันปัญหาในรูปแบบและ

ลักษณะเดิมไม่ให้เกิดขึ้นอีก

  5.2 การตอบสนอง 

    (Responsiveness)

	 	 	 	 องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมคีณุภาพ	สามารถ

ด�าเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 

ท่ีก�าหนด	 สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ	 รวมถึง 

ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ 

ของประชาชนผู้รบับรกิาร	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้

อย่างเหมาะสม

   5.2.1 การบรกิารอย่างมคีณุภาพ

	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

พงึรบัผดิชอบและให้บรกิารต่อประชาชนในพ้ืนที่

และผู ้ มี ส ่ วนได ้ ส ่ วน เสี ยอย ่ า งมีคุณภาพ	 

เพ่ือให้ประชาชน/ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ	

ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
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   5.2.2  การตอบสนองต่อปัญหา

และความต้องการของประชาชน

	 		 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการ

ปฏิบตังิานหรอืการให้บรกิารเพือ่จดัการ/บรรเทา

ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

 6. หลักความคุ้มค่า 

  (Cost-Effectiveness / Economy) 

	 	 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส ่ วนท ้องถิ่ นต ้องมีการก� าหนดวิสั ยทัศน ์ 

เชิงยุทธศาสตร์ตลอดจนเป้าหมายและพันธกิจ 

ที่มีความชัดเจน	 โดยต้องมีลักษณะท่ีตอบสนอง

ต่อความคาดหวังของประชาชน	 นอกจากนี้	 

การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

ดังกล่าว	 ต้องค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า	 รวมถึงใช้ระยะเวลาในการ

ด�าเนินการที่รวดเร็วและเหมาะสม

  6.1 ประสิทธิผล (Effectiveness)

	 	 	 	 องค ์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ต้องมีวิสัยทัศน์	 เชิงยุทธศาสตร์	 เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและผู ้มีส ่วนได้ 

ส่วนเสียทุกฝ่าย	 ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้

บรรลุวัตถุประสงค์	วางเป้าหมายการปฏิบัติงาน	

ที่ชัดเจน	 และอยู่ในระดับท่ีตอบสนองต่อความ

คาดหวังของประชาชน	 โดยสร้างกระบวนการ

ปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบและมมีาตรฐาน	มกีาร

จัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน

เป็นเลิศ	 รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ

พฒันาปรบัปรงุการปฏบิตังิานให้ดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง

    6.1.1  การจัดทำาแผนพฒันาท้องถิน่

	 	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

พึงจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน	 

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	 และ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

และประเทศโดยวางเป้าหมายแผน	การปฏบิตังิาน

ที่ชัดเจน

    6.1.2  แนวทางการปฏิบัติงาน

ที่ทำาให้บรรลุเป้าหมาย

		 		 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

ปฏบิติังานอย่างเป็นระบบมุง่ผลของความส�าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์	ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	

รวมท้ังก�าหนดระบบการติดตามประเมินผล 

และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี ข้ึน 

อย่างต่อเนื่อง

  6.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency)

	 	 	 	 องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด	 เกิดผลิตภาพ 

ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อส่วนรวมท้ังนี	้ต้องมีการลดขัน้ตอนและระยะเวลา
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ในการปฏิบัติงานเพื่ออ�านวยความสะดวก	 และ

ลดภาระค่าใช้จ ่าย	 ตลอดจนยกเลิกภารกิจ 

ที่ล้าสมัยและไม่มีความจ�าเป็น

    6.2.1  ความประหยัด

	 	 			 	 การน�าทรพัยากรท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่อย่างจ�ากัดมาใช้หรือ

จัดสรรอย ่างมีประโยชน ์ สูงสุดต ่อท ้องถ่ิน	 

โดยค�านงึถึงต้นทนุการผลติและการใช้ทรพัยากร

อย่างประหยัด	 รวมท้ังประเมินความคุ้มค่าก่อน

และหลังการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

    6.2.2  ความรวดเร็ว 

	 	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ค�านึงถึง

กรอบระยะเวลาทีก่�าหนด	ให้บรกิารอย่างรวดเร็ว	

สนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชน

    6.2.3  มาตรฐานและการพฒันา

คุณภาพการให้บริการ

	 	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามข้ันตอน	 

ได้มาตรฐาน	 รวมท้ังพัฒนาระบบการให้บริการ

อย่างสม�่าเสมอ

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ส�านกังาน	ป.ป.ช.	ได้จดัท�าคูม่อื	“แนวทาง

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	(ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2563”	เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการช่วยแนะน�า

และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลที่ส ่งผลต่อการยกระดับผลการ

ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ให้บรรลุเป้าหมาย

และตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต	ิประเดน็การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ	 ซึ่งได้ก�าหนดให้ได้ร ้อยละ	 80	 ของ 

หน่วยงานที่เข ้ารับการประเมินจะต้องมีผล

คะแนน	85	คะแนนขึ้นไปภายในปี	พ.ศ.	2565	

	 โดยกระบวนการจัดท�าแนวทางการ 

ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสฯ	ส�านกังาน	ป.ป.ช.	ได้รวบรวมประมวลผล

จากการลงพื้นที่ถอดบทเรียนเพื่อศึกษาแนวทาง

และวิธีการด�าเนินงานขององค์กรปกครอง	 

ส ่วนท ้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใส	 (ITA)	 ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2562	 ต้ังแต่	 85	 คะแนนขึ้นไป	 จ�านวน	 

8	แห่ง	ได้แก่		



วารสารดำารงราชานุภาพ 47

ที่ หน่วยงาน อำาเภอ / จังหวัด คะแนน

1 องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่ 96.78

2 องค์การบริหารส่วนต�าบลอ้อมเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี 95.29

3 เทศบาลต�าบลเสาธงหิน อ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี 91.85

4 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี 91.19

5 เทศบาลต�าบลสันนาเม็ง อ�าเภอสันทราย	จังหวัดเชียงใหม่ 90.05

6 องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองข่อย อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี 88.26

7 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านสหกรณ์ อ�าเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่ 88.12

8 องค์การบริหารส่วนต�าบลเทพเสด็จ อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่ 85.73

	 รวมทั้ง	ยังได้ส�ารวจความเห็นและรับฟัง

ข้อเสนอแนะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	

(ITA)	ตั้งแต่	90	คะแนนขึ้นไป	จ�านวน	100	แห่ง	 

เพื่อหาความเป็นไปได้และความเชื่อมั่นว ่า	 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินการ

ตามแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก�าหนดไว้	 

จะสามารถยกระดับผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใส	(ITA)	โดยเฉพาะอย่างยิง่ระดบั

การรบัรู	้(Perception)	หรอืทศันคต	ิ(Attitude)	

ของผู ้มีส ่วนได ้ เสียภายใน	 หรือบุคลากร 

ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจ�าขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 และผู ้มีส ่วนได ้ เสียภายนอก	 

ซึง่หมายถงึ	ประชาชนในเขตบรกิารและนอกเขต

บริการที่เข้ามาติดต่อทุกกรณี	 ตลอดจนวิธีการ

เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	

. ผลการดำาเนินงาน. 

	 ผลการด�าเนนิงาน	ได้แก่	ปัญหาอปุสรรค	

ป ัจจัยความส�าเร็จและความคุ ้มค ่าเมื่อใช  ้

หลักการบริหารจัดการที่ดี

 ปัญหาอุปสรรค

 – องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นม ี

ภาระหน้าที่ประจ�า	 ซึ่งอาจจะไม่มีบุคลากรและ 

เวลาเพียงพอท่ีจะพัฒนาธรรมาภิบาลให้เกิดผล 

อย่างจริงจัง
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  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด

ความสนใจที่จะด�าเนินการธรรมาภิบาลอย่าง

จริงจัง	 คงเพียงด�าเนินการให้เสร็จไปเท่านั้น	 

โดยไม่ได้คาดหวังที่จะให้เกิดผลแต่อย่างใด

  นโยบายระดับสูงไม่มีความชัดเจน 

ที่จะให้ทุกหน่วยงานราชการด�าเนินการอย่าง

จริงจัง	

  มหีลายหน่วยงานด�าเนนิการในเรือ่งนี้	

อาจมีความเป็นเอกภาพไม่เพียงพอ	 เนื่องจาก

อาจด�าเนินการตามบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงาน

ตนเองเป็นหลัก

 ปัจจัยความสำาเร็จและความคุ้มค่า 

 – ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 มีความมุ่งมั่น 

อย่างจริงจัง	 โดยจัดตั้งส�านักพัฒนาและส่งเสริม

ธรรมาภิบาล	 รับผิดชอบโดยตรง	 ท�าให ้ 

มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดความ

ยั่งยืนในอนาคต

 	 องค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ินม ี

ความต่ืนตัวในการด�าเนินการ	 ท�าให้ผลเกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรม

  การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด� า เนินงานของหน ่วยงานภาครั ฐ	 

โดยน�าหลักการของธรรมาภิบาลมาเป็นประเด็น 

ในการประเมิน	 จะช่วยย�้าเตือนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้ความส�าคัญมากยิ่งขึ้น

  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง	

จะช่วยลดความสูญเสียของงบประมาณแผ่นดิน	

ลดปัญหาการทจุรติ	ลดปัญหาความไม่เสมอภาค

ของสงัคม	และสังคมจะมคีวามสงบสขุมากยิง่ขึน้
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	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 พ.ศ.	 2561	 –	 25803 

ได้ก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนาประเทศไว	้ 
6	 ยุทธศาสตร์	 ซึ่งในส่วนของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต	 ได ้ถูกก�าหนดไว ้ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี	 6	 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครฐั	อยู่ในเป้าหมายที	่3 
คือ	ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤตมิชิอบ	ภายใต้ตวัชีว้ดัที	่3	คอื	ระดับ
ความโปร่งใส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ลดลง) และ	 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	 6	 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ	ที่มุ่งหวังให้

 ô  ประชาชนและภาคีต่างๆ	 ในสังคม
ร่วมมอืกนัในการป้องกนัการทจุรติและประพฤติ
มิชอบ
 ö  บุคลากรภาครั ฐ ยึด ม่ัน ในหลั ก
คุณธรรม	จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
 õ การปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบมีประสิทธิภาพ	มีความเด็ดขาด	เป็นธรรม	
และตรวจสอบได้
 ú การบริหารจัดการการป ้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตอย่างเป ็นระบบ 
แบบบูรณาการ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

พันตำารวจโทงามพล บุญลิ่มเต็ง1

ว่าที่ ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช2

1 ผูอ้�านวยการกองปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	1	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ	(ส�านักงาน	ป.ป.ท.)
2 ผูอ้�านวยการกลุม่งานส่งเสรมิธรรมาภบิาลในภาครฐั	กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
	 การทุจริตในภาครัฐ	(ส�านักงาน	ป.ป.ท.)
3 http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/21-การต่อต้านการทจุริตและประพฤตมิชิอบ.pdf	
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ในยุทธศาสตร ์ที่  6 มีแผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบไปด้วย
 ô  แผนย่อยการป้องกนัการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ 
   มุ่งการพัฒนา “คน” โดยเน้น 
การปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคม	

   มุ่งการพัฒนา “ระบบ” โดยให้
ความส�าคญักบัการส่งเสริมการพัฒนานวตักรรม
ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เหมาะสมกับบริบท	 สภาพปัญหา	 และพลวัต	
การทุจริต	 พร้อมทั้งส ่งเสริมสนับสนุนให้มี 
การใช ้ เครื่ องมือและมาตรการเพื่ อสร ้ าง 
ความโปร่งใส	ตรวจสอบได้
  แนวทางการพัฒนา คือ 
  ô	ปลูกและปลุกจิตส�านึกการเป็น
พลเมืองที่ดี	 มีวัฒนธรรมสุจริต	 และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวัย	ทุกระดับ
   ö	ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ 
ใสสะอาด	ปราศจากพฤตกิรรมทีส่่อไปในทางทุจรติ
  õ พัฒนาค่านยิมของนกัการเมอืงให้
มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท�าตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความซื่อสัตย์
สุจริต	เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
  ú	ปรับ	 “ระบบ”	 เพ่ือลดจ�านวน 
คดทีจุรติและประพฤตมิชิอบในหน่วยงานภาครฐั
  ù ปรับระบบงานและโครงสร้าง
อ งค ์ ก รที่ เ อื้ อ ต ่ อก า รลดการ ใช ้ ดุ ลพิ นิ จ 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 ö  แผนย่อยการปราบปรามการทจุรติ 
    มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำาเนินงาน	 ของกระบวนการและกลไก 
ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต	 ทั้งใน 
ขั้นตอนการสืบสวน	 ตรวจสอบเบื้ องต ้น	 
การด�าเนินการทางคดี	 การยึดอายัดทรัพย์สิน	
การลงโทษ	ให้มีความรวดเร็ว	เป็นธรรม	โปร่งใส	
ไม่เลือกปฏิบัติ	

     กลุ่มเด็กและเยาวชน 
     เ น ้ น ก า ร ป ลู ก ฝ ั ง แ ล ะ 
หล่อหลอมให้มีจิตส�านึกและพฤติกรรมยึดมั่น 
ในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษา
     กลุ่มประชาชนทั่วไป 
	 	 		 	 เน้นการสร้างวฒันธรรมและ
พฤตกิรรมสจุรติ	ควบคูก่บัการส่งเสรมิการมส่ีวน
ร่วมต่อต้านการทุจริต
     กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 
     เ น ้ นส ่ ง เ ส ริ มก า รสร ้ า ง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน	 รู้จักแยกแยะ 
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
     กลุม่นกัการเมอืง 
     เน้นการพฒันาและยกระดับ
การมจีริยธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
ท้ังระดับประเทศและท้องถิ่น	 ให้มีเจตนารมณ์ 
ที่แน ่วแน ่ ในการท�าตนเป ็นแบบอย ่าง ท่ีด	ี 
มีคุณธรรม	จริยธรรม
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   มุ ่งเน้นการปรับกระบวนการ
ทำางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู ่
ระบบดิจิทัล	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 และฐานข ้ อมู ล ท่ีสนับสนุน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 รวมถึง 
การเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	 
การบูรณาการงานคดี	 การตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินที่ทันสมัย

	 	 		 จากยุทธศาสตร์ชาติฯ	 ข้างต้น
หน่วยงานที่จะต้องท�าหน้าที่ในการขับเคลื่อน
มาตรการในการป ้องกันและปราบปราม 
การทุจริตให้บรรลุผลนั่นคือ สำานักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (สำานกังาน ป.ป.ท.)	ซึง่ได้ก่อตัง้เมือ่วนัที	่
24	 มกราคม	 25514 ตามพระราชบัญญัติ 
มาตรการของฝ่ายบรหิาร	ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต	 พ.ศ.	 2551 สืบเนื่องจากรัฐบาลม ี
นโยบายส�าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ	แต่ยงัไม่มส่ีวนราชการของ
ฝ่ายบริหารที่มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง	
ท�าให้รัฐบาลไม่สามารถก�ากับดูแลและผลักดัน

4 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	125/ตอนที่	21	ก/หน้า1/24	มกราคม	2551	

    มุง่เน้นการพัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู ้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ี  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต	 และ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน	
องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรในระดับ
นานาชาติ
    แนวทางการพัฒนา คือ 
    ô	เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร 
ด� า เนิ น ง านของกระบวนการและกล ไก 
การปราบปรามการทุจริต
    ö ปรบัปรงุกระบวนการปราบปราม
การทุจริต	ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
    õ พฒันาการจัดการองค์ความรู้
ด้านการปราบปรามการทุจริต
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เพ่ือให้การด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและตรงตามเป้าหมาย

ที่วางไว ้	 อีกทั้งคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นองค์กร

อสิระมหีน้าทีอ่�านาจในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต เจ ้ าหน ้า ท่ีของรัฐระดับสู งและ 

นักการเมืองซึ่งมีภารกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

จ�านวนมาก	ดงันัน้จงึเหน็สมควรให้มส่ีวนราชการ

ในฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการด�าเนินการ 

ด้านนโยบายดังกล ่าว	 และเป ็นศูนย ์กลาง 

ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด	 รวมทั้งก�าหนดมาตรการต่างๆ	 เพื่อ

ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินการในลักษณะ 

บูรณาการและมีประสิท ธิภาพมากยิ่ ง ข้ึน	 

จึงจ�าเป็นต้องจัดตั้ง	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ข้ึนและ 

ให้เป็นหน่วยงานระดับกรม	 ภายใต้กระทรวง

ยตุธิรรม	ท�าหน้าทีใ่นการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต เจ ้ าหน ้าที่ ของรัฐระดับต�่ ากว ่ า 

ผู ้อ�านวยการกองลงมา	 ต ่อมารัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 และ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	2561	

ได้ก�าหนดให้อ�านาจในการตรวจสอบไต่สวน 

การทุจริตเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกระดับเป็นอ�านาจ	 

ของ	ป.ป.ช.	ดังนั้น	ในส่วนของส�านักงาน	ป.ป.ท.	

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จึ งได ้มอบหมาย 

ให้	ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ตรวจสอบไต่สวนการทุจรติ

เจ้าหน้าที่รัฐต�าแหน่งระดับตั้งแต่อ�านวยการสูง

ลงมา	 และต�าแหน่งที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 

เห็นสมควรเป็นรายกรณีไปแต่ก็มิได้ตัดหน้าที่

อ�านาจอื่นของส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ที่อยู่ภายใต	้

พ.ร.บ.	 มาตรการของฝ่ายบริหารฯ	 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมแต่อย่างใด	 และในปี	 พ.ศ.	 2559	

ส�านกังาน	ป.ป.ท.	จงึได้ย้ายสงักดัมาเป็นหน่วยงาน

ที่ไม่สังกัดกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 และให้ขึ้นตรง

ต่อนายกรัฐมนตรี	 เพื่อให้การท�างานเป็นอิสระ

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ในฐานะกลไก 

ของฝ่ายบริหาร	มบีทบาทส�าคญัในการขบัเคล่ือน

หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบ 

ธรรมาภิบาล	 และด�าเนินการให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ	 พ.ศ.	 2561	 –	 2580 เพื่อให ้

การแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐส�าเร็จเป็น 

รูปธรรม	 ภาครัฐมีความโปร่งใส	 การทุจริต 

และประพฤติมิชอบลดลง	
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	 จากการที่	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 จะต้อง 

เป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ	 ประกอบกับ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ส�านักงาน	

ป.ป.ท.	 เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ	 ตลอดท้ังสนับสนุนและ

อ�านวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	

รวมท้ังประสานงานและให้ความร่วมมือกับ 

ส่วนราชการ	 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 

กับการป้องกันและแก้ไขป ัญหาการทุจริต

ประสานงานและให้ความร่วมมอืระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต	จัดให้มี

ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรม

และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริต	 ตลอดจนปฏิบัติการอ่ืนตามที่

กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบรหิารในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมาย

อื่นก�าหนด	 หรือตามที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	

มอบหมาย	 ดังน้ัน	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 จึงม ี

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนินภารกิจในการ 

ขบัเคลือ่นภารกจิด้านการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในหลายระดับ	ดังนี้	

 ô  ดำาเนินภารกิจภายใต้ศูนย์อำานวย

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดย

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ	

ศอตช.	ได้ร่วมประสานและขบัเคลือ่นการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต ในภาพรวมของ

ประเทศโดยทำาหน้าที่เป็นกลไกระดับนโยบาย 

ในการรับเรือ่งร้องเรียนจากประชาชนเก่ียวกับ 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในนามของ 

ศอตช. การแก้ไขปัญหาความเดือดร ้อน 

ของประชาชน และ ทำาการเฝ้าระวังป้องกัน  

ป้องปรามการทุจริต	 รวมทั้งท�าหน้าที่ในการ

ประสานงาน	 ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ของรฐัท�าการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	 และเร่งรดัผล

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ความไม่เป ็นธรรมให้แก ่ประชาชน	 พร้อม 

เสนอแนะแนวทางมาตรการในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริต	 เพื่อก�ากับให้หน่วยงาน

ของรัฐตอบสนองการด�าเนินการของ	 ศอตช.	

อย่างทันท่วงที	 และก�ากับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่	 หรือให้งดเว้น 

การด�าเนินการใดๆ	 ท่ีขัดต่อกฎหมาย	 มติคณะ-

รัฐมนตรี	หรือค�าสั่งนายกรัฐมนตรี	อันก่อให้เกิด

ความเดือดร ้อนและความไม ่เป ็นธรรมแก่

ประชาชน	 หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 

แก่ทางราชการ	 และเร่งรัดการด�าเนินคดีให้

รวดเร็วและเป็นธรรม
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 ö  ดำาเนนิภารกจิภายใต้การขบัเคลือ่น

ศูนย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุริต (ศปท.) ระดบั

กระทรวง (ในมิติการป้องกันการทุจริต	 มิติการ

ป้องปรามการทจุรติ)	ให้เป็นกลไกขับเคลือ่นและ

สั่งการในเรื่องการป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติตามนโยบายของรัฐบาล	เน่ืองจาก		ศปท.	

เป็นกลไกระดับปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริต	 โดยให้	 ศปท.	 ท�าหน้าที ่

ในการรวบรวมผลการด�าเนินการทางวินัย	 

ม า ต ร ก า ร ท า ง

ปกครอง	 มาตรการ

ทางกฎหมาย	 และ 

มติ คณะ รั ฐ มนต รี 

ท่ีเกี่ยวข้องกับกรณี

เจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท�าการทจุรติประพฤติมชิอบ

จากหน่วยงานของรัฐ	 ซึ่งอยู ่ ในสังกัด	 หรือ 

ก�ากับ	 ประกอบด้วย	 ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	

และองค์กรมหาชน	 โดย	 ศปท.	 มีการรายงาน

มายังส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ตามรูปแบบและ 

วิธีการที่ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ก�าหนด	เพื่อรวบรวม

รายงานต่อนายกรัฐมนตรี	และ	ศอตช.	ต่อไป

   õ  ขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข

เพิ่ ม เติม 	 ( ในมิติการป ้องกัน	 การทุจริต	 

มิติการป้องปรามการทุจริต	 มิติการปราบปราม	 

การทุจริต	มิติการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อน	

การด�าเนินงาน)	

   ú ขับเคลื่อนผ่านคลินิกส่งเสริม 

ธรรมาภบิาลต่อต้านการทจุรติ (ในมติิการป้องกนั

การทุจริต	 และ	 มิติการป้องปรามการทุจริต)	 

ทีเ่ป็นการด�าเนนิการในการเฝ้าระวงัและป้องกนั

ป้องปรามการทุจริตเชิงรุก	 ซึ่งได้จัดตั้งคลินิกขึ้น

ในส�านกังาน	ป.ป.ท.	ส่วนกลางและ	ส่วนภมูภิาค	

เขต	 1-9	 ต้ังแต่ปี	 2562	 มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	

แนะน�า	 แก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	ภาคประชา-

สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหา	 ได้ทุกที่ทุกเวลา	 

และคณะท�างานในคลินิกสามารถเคลื่อนที่	 

ลงพ้ืนที่ ในการป ้องปรามการทุจ ริต	 และ	 

เข้าท�าการระงับยับยั้งการทุจริตแก่หน่วยงาน

ภาครัฐให้เกิดประสิทธิผล	

   ù ขับเคลื่อนผ่าน “ศูนย์ประสานงาน

เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้าน 

การทุจริต ป.ป.ท. และ ปปท. เขต 1-9”	(ในมิต ิ

การป้องกันการทุจริต	 และมิติการป้องปราม 

การทจุรติ)		ทีเ่ป็นการเสรมิพลงัภาคประชาสงัคม	

ท�าหน้าที่ร่วมมือกันรณรงค์และสร้างจิตส�านึก 
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ต่อต้านการทุจริต	 โดยชี้ให้เห็นถึงภัยอันตรายที่

เกิดจากการทุจริต	 ส่งเสริมให้รวมตัวกันรังเกียจ 

การทจุรติและมส่ีวนร่วมในการตดิตาม	เฝ้าระวงั 

ชี้เบาะแส	เมื่อพบเห็นการกระท�าผิด	โดยมีกลไก

ประสานงานภาคประชาชนทั้งในส่วนกลางและ

ภูมิภาค	 เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง	 

ซึง่เป็นไปตามความใน	มาตรา	63	แห่งรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	25605	ที่บัญญัติให้	

“รัฐต้องส่งเสริม	 สนับสนุน	 และให้ความรู้แก่

ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต	 และ

ประพฤตมิชิอบทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน	และ

จัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ	 

เพือ่ป้องกันและขจดัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ดงักล่าวอย่างเข้มงวด	รวมทัง้กลไกในการส่งเสรมิ

ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการ

รณรงค์ให้ความรู้	ต่อต้าน	หรอืช้ีเบาะแส	โดยได้รบั

ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”	

และตามความใน	มาตรา	51/2	

แห่ง	พ.ร.บ.	มาตรการฯ	ก�าหนด

ให้มีคณะกรรมการส่งเสริม

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการต ่ อต ้ าน 

การทจุริต	มหีน้าทีใ่ห้ค�าเสนอแนะ 

ร่วมมือกับส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 

ในการส่งเสรมิให้ประชาชนเกดิ

การรวมตัวกันในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ	 รวมทั้งให้ความรู ้	 ต ่อต้าน	 และ 

ชีเ้บาะแส	เสรมิสร้างทศันคตแิละค่านยิมเกีย่วกบั

ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในภาครัฐและเอกชน	

  û ขับเคลือ่นผ่านหลกัสตูร “เสรมิสร้าง

ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”6 (ในมิติการ

ป ้องกันการทุจริต)	 โดยความร ่วมมือของ

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 กับ	 โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ในการส่งเสริม

และเผยแพร่ข้อมูล	 เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 โดยเนื้อหาวิชา

ในหลักสูตร	 ประกอบด้วย	 การสร้างความรู้	 

ความเข ้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและ

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุริตความรู้เกีย่วกบั

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	&	Transparency	

Assessment	 :	 ITA)	 ความรู ้เกี่ยวกับดัชนี 

ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน	(Corruption	Perceptions	

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560.	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
6 กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ	กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	ส�านักงาน	ป.ป.ท.
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Index:	 CPI)	 และ	 การประเมินความเสี่ยง 

การทุจริต	 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ	 

ให้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จากการอบรมไปขบัเคลือ่น

ธรรมาภิบาล	 เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทจุรติในหน่วยงานทีต่นรบัผดิชอบอย่างเป็น

รปูธรรม	โดยจะมีการขยายผลไปยงัส่วนราชการต่างๆ 

โดยส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เตรียมจะเสนอต่อ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดให้เป็นหลักสูตรหนึ่ง 

ในการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบรรจุใหม่

และมีการประเมินเพื่อน�าผลการประเมินมาเป็น

เกณฑ์ประกอบการทดรองราชการ	 และใช้

ส�าหรับอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐทั่วไปโดยให้มีตัวชี้วัด

การผ่านการอบรม

	 ซึ่ งในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ดงักล่าวจะเห็นได้ว่า	ส�านกังาน	ป.ป.ท.	มหีลกัการ

ด�าเนินงาน	4	มิติ	คือ

มิติที่ £ การป้องกันการทุจริต 

  Õ	ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐ	 และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 หรือภาคประชา

สังคม

   Õ	ท�าหน้าที่ส ่งเสริมธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ	 ทั้งในด้านความรู้	 ความเข้าใจ	 และ 

การปฏบิติัตนภายใต้หลกัธรรมาภบิาล	การป้องกนั

ผลประโยชน์ทับซ้อน	 การยกระดับค่าดัชน ี

ภาพลกัษณ์คอร์รปัชนั	(Corruption	Perceptions	

Index	 :	 CPI)	 การบริหารความเสี่ยงในองค์กร	

และจัดท�าหลักสูตรรองรับในการศึกษาอบรม	

สัมมนาให้แก่ภาครัฐหรือสนับสนุนภาคประชา

สังคม	 พร้อมทั้งสนับสนุนงานบริการวิชาการ 

ต่อต้านการทุจริตให้แก่ทุกภาคส่วนที่ร้องขอ	 

รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ถ่ายทอด

 Õ  ท� า หน ้ า ท่ี ก� า กั บ แ ล ะส ่ ง เ ส ริ ม 

การประเมนิ	ITA	ตามมติ	ครม.	ร่วมกบัหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

 Õ  ท�าหน้าที่บริหารจัดการเครือข่าย 

ภาครัฐ	สร้างเครือข่ายใหม่	และพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายเก่า

 Õ ท�าหน้าทีก่�ากบัและขบัเคลือ่นภารกจิ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน

ภาครัฐ

 Õ		ท�าหน้าที่สร้างระบบเฝ้าระวัง	 และ

แจ้งเตือนการทุจริตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

 Õ  ท� า ห น ้ า ที่ ร ่ ว ม ขั บ เ ค ลื่ อ น กั บ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)

 Õ  ปฏิบั ติงานด ้านอื่นๆ	 ที่ เ ก่ียวกับ 

การให้ค�าปรึกษาการต่อต้านการทุจริต	ฯลฯ



วารสารดำารงราชานุภาพ 57

มิติที่ § การป้องปรามการทุจริต 

  Õ	ท�าหน้าท่ีในการรับข่าว/ข้อมูล 

/ เบาะแส	 กรณีที่ อาจสุ ่ม เสี่ ยงหรือส ่อไป 

ในทางทุจริตจากเครือข่ายภาคประชาสังคม 

หรือภาครัฐ	 เพื่อท�าการวิเคราะห์ข่าว	กรองข่าว	 

และน�าข้อมูลที่ได้มาจัดการพิจารณาตัดสินใจ	 

ในการเข้าท�าการป้องปรามการทุจริต

 Õ  ท�าหน้าที่ในการพิจารณาวิเคราะห์	

เบาะแส	 ข ้อมูล	 ข ่ าวสารที่ เกี่ ยวข ้องกับ 

การด� า เนินงานตามมาตรา	 58/2 7	 และ 

มาตรา	58/38	แห่ง	พ.ร.บ.มาตรการฝ่ายบรหิารฯ	

และสรุปรายงานผลการด�าเนินการ

 Õ	 ท�าหน้าที่ในการท�าการป้องปราม 

เข้าระงับยับยั้ง	 ตัดวงจรการทุจริต	 สกัดกัน 

การทุจริตยังพื้นที่เป้าหมาย	 หรือบูรณาการ 

  7 มาตรา	58/2	เมือ่ความปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐใดมวีธีิปฏบิตัหิรือการด�าเนนิงานทีม่ลีกัษณะอย่างหนึง่อย่างใดดงัต่อไปนีใ้ห้
ส�านักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ	เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป	
	 	 (1)		ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	
	 	 (2)		เป็นเหตใุห้เกิดความเดอืดร้อนแก่ผู้ใช้บรกิารหรอืประชาชน	ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ก�าหนด	
	 	 (3)		เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง	
	 	 ในกรณีตาม	 (1)	 หากส�านักงานเห็นว่ามีเหตุอันสมควร	 ให้ส�านักงานแจ้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ	 
เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป	
	 	 เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง	 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบและด�าเนินการ	 แล้วแจ้งผล 
การด�าเนินการให้ส�านักงานทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง	 หากจะต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขต้องก�าหนดระยะเวลา 
ท่ีจะด�าเนินการแล้วเสร็จให้ส�านักงานทราบด้วย	 ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในก�าหนดเวลา	 
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร	 ให้ส�านักงานรายงานคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 เพ่ือพิจารณาด�าเนินการ	 ตามมาตรา	 17	 (1)	 หรือ	 (2)	 
ต่อไป	 ทั้งนี้หากกรณีใดมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 รายงานให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	ทราบ	เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป
  8	มาตรา	 58/3	 ในกรณีที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 หรือส�านักงานพบว่าการด�าเนินโครงการใดมีการก�าหนดวงเงินสูงเกิน 
ที่เป็นจริงหรือไม่คุ้มค่า	ให้แจ้งให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป
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ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 หลังจากที่ท�าการ

พิจารณาตัดสินใจที่จะเข้าท�าการป้องปราม 

การทุจรติโดยท�าการประสานข้อมลู	ทัง้ด้านบคุคล 

เอกสาร	ก่อนลงพืน้ทีเ่ป้าหมาย	เพือ่ท�าการสอดส่อง	

สอบถาม	 เสนอแนะ	 และตัดวงจรการทุจริต 

รวมทั้งท�าการพิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสาร 

หรือพยานหลักฐานทั้งหมด	 เพื่อด�าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	

   Õ  ท�าหน้าที่ในการรวบรวมพยาน

หลักฐานสอบสวน	ไต่สวนข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งการพิสูจน์ความถูกผิดของ	 การทุจริตใน 

ภาครัฐและน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	

เพือ่พจิารณาช้ีมลูการกระท�าการทจุรติในภาครฐั

  Õ  ด�าเนินการน�าผลการชี้มูลว ่า

กระท�าการทุจริตในภาครัฐ	 เพ่ือด�าเนินการ 

ทางอาญาในการส่งพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องยัง

ศาลคดีอาญาทุจริต	 ในทางวินัยด�าเนินการ 

ส่งส�านวนและผลการชี้มูลวินัยร้ายแรงไปยัง 

ต้นสังกัดเพื่อให้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

  

มิติที่ π  การปราบปรามการทุจริต

  Õ  ท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ	สบืสวน	

แสว งหาพยานหลั ก ฐ านที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ งกั บ 

การกระท�าการทุจริตเพื่อให้มีข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	

หรือพยานหลักฐานท่ีเพียงพอจะพิจารณาได้ว่า

จะด�าเนนิการไต่สวนข้อเท็จจรงิต่อไปหรอืไม่อย่างไร
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มิติที่ ¶ การประชาสัมพันธ์

  Õ  จะต้องท�าหน้าที่ในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ ์	 ข ้อมูลข ่าวสารการท�างาน	 

ป้องกันฯ	 และป ้องปรามฯ	 ปราบปรามฯ	 

ที่ประสบผลส�าเร็จเผยแพร่สู ่สาธารณชนให้ 

รับทราบ

  Õ  จะต้องท�าหน้าที่ในปฏิบัติการ

สื่อสารองค์กรท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 

ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมุมมอง 

เชิงบวกขององค์กร

  Õ  จะต้องท�าหน้าที่ในการประสาน

การปฏิบัติกับสื่อสาธารณะทุกประเภท	 เช่น	

โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	สื่อออนไลน์ทุกชนิด	

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและ

สนับสนุนภารกิจในการป้องกันการทุจริตกับ	

ส�านักงาน	ป.ป.ท.

  Õ  จะต้องสร้างความศรัทธาเชื่อมั่น

ต่อสาธารณะชนผ่านงานมวลชนสัมพันธ์	 และ

ปฏิบัติการจิตวิทยาในการต่อต้านการทุจริต

 

	 จากการด�าเนินการดังกล่าวข ้างต ้น	

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ต้องท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

การบูรณาการ	 ความร่วมมือทั้งในส่วนของ 

การบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถ

บริหารจัดการทรัพยากรซึ่งเป ็นปัจจัยหลัก	 

ในการบริหารจัดการคือ	 คน	 (Man)	 วัสดุ	 

(Mater ial ) 	 เ งิน/งบประมาณ	 (Money)	 

การจัดการ	 (Management)	 ได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ	 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ใ ห ้ อ ง ค ์ ก ร ใ ห ้ มี ค ว า ม เ ป ็ น ห นึ่ ง เ ดี ย ว 

ในการขับเคล่ือนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย	 

เกิดความภาคภูมิใจและความรับผิดชอบร่วมกัน	

รวมทั้งบูรณาการประสานความร่วมมือกับ 

หน ่วยงานอื่นภายนอกองค ์กร	 อันได ้แก 	่ 

หน่วยงานภาครัฐ	ภาคประชาสังคม	ภาคเอกชน	

และสื่อมวลชน	 เพื่อสร ้างความร ่วมมือใน 

การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ	 

เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 ดังนั้น	 จ�าเป็นต้องมีการ
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สร้างระบบคลังฐานข้อมูล	(Big	Data)	โดยสร้าง

ระบบเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ	 (Public	

Sector)	ภาคประชาสังคม	(Civil	Society)	และ

ภาคธุรกิจเอกชน	 (Private	 Sector)	 เพื่อใช้ใน 

การแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารและบรหิารจัดการ

ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	 สนับสนุนวิเคราะห์

และการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ได้ง่าย	 และใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือน 

น�าไปสู่การตรวจสอบหรือเฝ้าระวังการทุจริต 

ได้อย่างทนัท่วงท	ีและปัจจบุนั	ส�านกังาน	ป.ป.ท.	

จึงได้เตรียมด�าเนินการ	หรือด�าเนินการดังนี้

  ô	 เตรียมบูรณาการการท�างาน 

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน	

ปราบปรามการทุจริต	 อาทิ	 ส�านักงานพิสูจน ์

หลกัฐานต�ารวจแห่งชาต	ิสถาบันนิตวิทิยาศาสตร์	

สภาวิศวกรรม	 ฯ	 ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีหน้าที่

สนับสนุนและยืนยันข้อมูลในฐานะผู้เช่ียวชาญ	 

ท่ีจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทุจริต	 

เช่น	การพสิจูน์ลายมอืช่ือต้องอาศัยความเช่ียวชาญ

จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือการลงพื้นที่

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆ	ของหน่วยงาน

รัฐที่มีความเสี่ยงต ่อการทุจริตและได ้ เคย 

ด�าเนนิการมาแล้ว	อาทิ	สนามฟตุซอล	สนามกฬีา	

ถนน	 ฝายชะลอน�้า	 เขื่อนฯ	 ซึ่งการตรวจสอบ

โครงการก่อสร้างเหล่านีต้้องขอความร่วมมอืจาก 

สภาวิศวกรรมในการเข้าตรวจโครงสร้างพื้นฐาน	

ว่าเป็นไปตาม	TOR	ที่ก�าหนดไว้หรือไม่	เป็นต้น

 ö เ ต รี ย มบู รณาก า ร ข ้ อ มู ล ด ้ า น 

การจัดซื้อจัดจ้างกับกรมบัญชีกลาง	 บูรณาการ

ข้อมูลด้านภาษีกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบ

และเฝ้าระวังการทุจริต

 õ ด�าเนินการบรูณาการร่วมกบัหน่วยงาน

ตรวจสอบการทุจริตข ้างเคียง	 ส�านักงาน 

การตรวจเ งินแผ ่นดิน	 (สตง. ) 	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)	

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	 (ก.ธ.จ.)	 

ศูนย์ด�ารงธรรม	 ฯ	 เพ่ือเตรียมการร่วมประสาน

และแลกเปล่ียนข้อมลูในการปราบปรามการทุจริต

ระหว่างกัน	 หรือสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ	

ร่วมสนับสนุนตรวจสอบการทุจริต
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 ú เตรยีมจดัท�าฐานข้อมลูทางคดทีจุรติ

ที่ได้มีการชี้มูลและพิพากษาแล้วทั้งหมด	เพื่อน�า

เข้าสู่เทคโนโลย	ีAI9	หรอื	Artificial	Intelligence	

เพ่ือประมวลและวิเคราะห์	 หลัก/ข้อพิจารณา	

และข้อกฎหมายท่ีเกีย่วข้องท่ีช่วยให้ผูป้ฏิบัตงิาน

ด้านคดทีจุรติสามารถน�าคดทีีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ

ไปป้อนเข้าสู่ระบบ	 AI	 เพื่อให้ช่วยวิเคราะห ์

ถึงกระบวนการไต่สวน	 ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ได้ง่ายขึน้	ท�าให้ผูป้ฏบัิตงิานด้านคดทุีจรติ	สามารถ

 9	https://www.merlinssolutions.com/2019/01/21/กฎหมายกับ-ai/

ไต่สวนคดีทุจริต	 ตามแนวทางที่	 AI	 วิเคราะห์ 

ออกมา	ท�าให้การไต่สวนคดีทจุริต	มคีวามรวดเร็ว	

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 ซ่ึงทั้ งหมดคือ	 บทบาทภารกิจของ

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เพ่ือท�าหน้าที่ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 เพ่ือท�าให	้

“โกงเก่าต้องหมดไป โกงใหม่ต้องไม่เกิด และ

ไม่เปิดโอกาสให้โกง”	ภายใต้หลกัการของ	ค�าว่า	

“ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง”
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b ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.)b
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	
พ.ศ.	2555	เหน็ชอบให้มกีารจดัตัง้ศนูย์ปฏิบตักิาร
ต่อต้านการทุจริต	 ในส�านักงานปลัดส�านัก- 
นายกรัฐมนตรีและส�านักงานปลัดกระทรวง 
ทกุกระทรวง	โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา	 
31	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2534	และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม	 โดยก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่ง 
ส่วนราชการของส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี
และส�านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง	 และ
ให้รองหัวหน้าส่วนราชการท�าหน้าท่ีเป็นหัวหน้า
ศนูย์ปฏิบตักิารต่อต้านการทจุรติอกีต�าแหน่งหนึง่	
ซึง่ประกอบด้วย	ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ	

จ�านวนทั้งส้ิน	 35	 หน่วยงาน	 และในระยะหลัง 
จัดตั้งขึ้นอีก	3	หน่วยงาน	(ข้อมูลจากส�านักงาน	
ป.ป.ท.	ณ	วันที่	26	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561)	
	 จากนั้นกระทรวงมหาดไทยมีค�าสั่ ง	 
เร่ือง	การต้ังศนูย์ปฏบัิติการต่อต้านการทจุริตขึน้	
ต้ังแต่วันที่	 4	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2557	 โดยให้มี
ส�านักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
รับผิดชอบภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน	
การทจุรติ	และส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
มีค�าสั่ง	 เรื่อง	 การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจ 
และอัตราก�าลังของส�านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย	 ให้ปรับชื่อส�านักงานศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต	เป็น	“ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต”	ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2559	
เป็นต้นมา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงมหาดไทย

กลไกด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ของกระทรวงมหาดไทย
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 ô	 เสนอแนะปลัดกระทรวงมหาดไทย

เก่ียวกับการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบของส่วนราชการในสงักดักระทรวง	

 ö จั ดท� า แผนปฏิ บั ติ ก า รป ้ อ งกั น	 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

ส่วนราชการดงักล่าว	ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	

และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

 õ ประสานงาน	 เร่งรัด	 และก�ากับให้

ส่วนราชการในสังกัดด�าเนินการตามแผนปฏิบัติ

การป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ

ของส่วนราชการ

 ú รับข ้อร ้องเรียนเรื่ องการทุจริต	 

การปฏิบติัหรอืละเว้นการปฏิบติัในหน้าท่ีโดยมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ	 และส่งต่อไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ù คุ ้มครองจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน	

 û ติดตาม	 ประเมินผล	 และจัดท�า

รายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด	

และการคุม้ครองจรยิธรรม	เสนอต่อปลดักระทรวง

มหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ü ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย

. โครงสร้างและอำานาจหน้าที่ของ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) .

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เสนอแนะปลัดกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  

  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการดังกล่าว           
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการปูองกันปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย  

  ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

  รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่  
ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
  ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นใน
ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด  

 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝุายบริหาร 
เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
 

ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้าน 
การทุจริต (ผอ.ศปท.) 

ฝุายส่งเสรมิและคุ้มครองจริยธรรม ฝุายปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

นวค. ชก./ปก. 2 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ นวค. ชก./ปก. 2 อัตรา 

. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.)

มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ .
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	 นอกจากนี้	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยได้เหน็ชอบให้มกีารจัดตัง้ศนูย์ปฏบิตักิาร

ต่อต้านการทุจริตข้ึนในส่วนราชการระดับกรม	

หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ	กรงุเทพมหานคร	และจงัหวดั	

b กลไกการขบัเคล่ือนภารกจิด้านการป้องกนั 

ปราบปรามการทุจรติและการส่งเสรมิคณุธรรม

จริยธรรมในระดับพื้นที ่b

	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด	

(ศปท.จังหวัด)	 จัดตั้งข้ึนเพื่อให้มีบทบาทและ

หน้าที่ในการด�าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และเป ็นเครือข ่ายส�าคัญในการขับเคลื่อน

นโยบายและมาตรการต่างๆ	 ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

กระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ 	 โดยม ี

รองผูว่้าราชการจงัหวดั	เป็นหวัหน้า	ศปท.จงัหวดั	

และมกีลุม่งานบริหารทรพัยากรบุคคล	รบัผดิชอบ

ภารกิจ	2 ด้าน ได้แก่ ô ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และ ö ด้านการส่งเสริม

และคุ้มครองจริยธรรม

 . ศนูย์ปฏบิติัการต่อต้านการทจุรติจงัหวัด 

(ศปท.จังหวัด) มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ .

 ô	 เสนอแนะแก่ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของจังหวัด	 รวมทั้งจัดท�าแผน

ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั	

และนโยบายของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทย

เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

 ö	 ประสานงาน	 เร่งรัด	 และก�ากับให้

หน่วยงานในสงักัดด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิาร

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของจังหวัด

 õ	รับข ้อร ้องเรียนเรื่ องการทุจริต	 

การปฏิบั ติหรือละเว ้นการปฏิบั ติในหน้าที ่

โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในจังหวัดและส่งต่อไป

ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ú	คุ ้มครองจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรม

 ù ประสานงาน	 เร่งรัด	 และติดตาม 

เกี่ยวกับการด�าเนินการตาม	õ	 และ	ú	 และ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤตมิชิอบกบัส่วนราชการและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

 û	 ติดตาม	 ประเมินผล	 และจัดท�า

รายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด	และ

การคุ้มครองจริยธรรม	 เสนอต่อปลัดกระทรวง

มหาดไทย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ü	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย
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b กลไกในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ b 

.คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กระทรวงมหาดไทย.

 องค์ประกอบ ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

เป็นประธานอนุกรรมการ	 /	 รองปลัดกระทรวง

มหาดไทย	 เป็นรองประธานอนุกรรมการ	 /	 

ผู้แทน	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.,	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.,	

หอการค้าไทย,	 องค์กรต ่อต ้านคอร์รัปชัน	

(ประเทศไทย)	 และส่วนราชการระดับกรม	 

และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 ในสังกัดกระทรวง

มหาดไทยร่วมเป็นอนุกรรมการ	 และผู้ช่วยปลัด

กระทรวงมหาดไทย	 เป็นอนุกรรมการและ

เลขานุการ	

 อำานาจหน้าที่	 ในการก�าหนดทิศทาง 

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย	 

ให้สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล	ยทุธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ	

จั ดท� า บั นทึ ก ข ้ อ ตกล งคว ามร ่ ว มมื อ กั บ 

หน่วยงานต่างๆ	 สนับสนุน	 พัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับระเบียบ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	

.คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จังหวัด.

 องค ์ประกอบ	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัด	

ประธานคณะอนุกรรมการ	 รองผู ้ว่าราชการ

จงัหวดั	รองประธานคณะอนกุรรมการ	(รบัผดิชอบ

ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติจงัหวดั)	หวัหน้า

ส่วนราชการภายในจงัหวดั	ประธานคณะกรรมการ

จริยธรรมประจ�าจังหวัด	 ผู้แทนคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลจังหวัด	 ประธานหอการค้าจังหวัด	

ประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวดั	ประธานชมรม

ธนาคารจังหวัด	 ผู้แทนจากภาคประชาสังคม/

สถาบนัวชิาการ	นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	

ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด	นายกสมาคม

องค ์การบริหารส ่ วนต� าบลจั งหวัด 	 เป ็น

อนุกรรมการ	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน	 ป.ป.ช.	

ประจ�าจังหวัด	 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ	

และหัวหน้าส�านักงานจังหวัด	 เป็นอนุกรรมการ

และเลขานุการร่วม

 อำ า น า จ ห น ้ า ที่ 	 ก� า ห น ดทิ ศ ท า ง 

การขบัเคล่ือนงานภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต	ขับเคล่ือน	

สนับสนุน	 และส่งเสริมความร่วมมือในการ

ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน

ของจังหวัด	 และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการประเมินผลฯ	 

รวมท้ัง	ก�ากบั	ดูแล	ป้องกนัแก้ไขปัญหาการทจุริต

ในจังหวัด	 โดยน�าผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐมาประกอบการพิจารณา	 สนับสนุน	

พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 

ที่ เกี่ยวข ้องในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจ ริต	 เสริมสร ้างทัศนคติค ่ า นิยมใน 

ความซ่ือสัตย์สุจริต	 และอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 และ

สนบัสนนุกจิกรรมรณรงค์	และกจิกรรมการสร้าง

เครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ฯลฯ
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b กฎหมายและแผนที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ b 

.รั ฐธรรมนูญแห ่ งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2560 .

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พ.ศ.	 2560	 ได ้บัญญัติ ให ้มีกลไกป ้องกัน	 

ปราบปรามและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ด้วยเจตนารมณ์ที่ขจัดความเหลื่อมล�้าและ 

สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนชาวไทย 

ทั้งทางด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	และสังคม	เพื่อ

ท�าให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชน

ด้วยความเสมอภาค	 สะดวก	 รวดเร็ว	 พร้อมท้ัง

สร้างความรักสามัคคใีห้เกิดขึน้ภายใต้บทบญัญตัิ

ของรัฐธรรมนูญ	 โดยมีขั้นตอนตามกระบวนการ

ปราบปรามการทจุริต	โดยในมาตรา	63	ระบวุ่า	รฐัต้อง

ส่งเสรมิ	 สนับสนุน	 และให้ความรู้แก่ประชาชน 

ถงึอนัตรายทีเ่กิดจากการทุจรติและประพฤติมชิอบ	

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	 และจัดให ้ มี

มาตรการและกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพเพ่ือป้องกนั

และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว

อย่างเข้มงวด	 รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้

ประชาชนรวมตัวกัน	 เพื่อมีส ่วนร่วมในการ

รณรงค์ให้ความรู้	 ต่อต้านหรือชี้เบาะแส	 โดย 

ได้รับความคุม้ครองจากรฐัตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ

. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560 . 

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ได้บัญญัติหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 

หรือส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ในการจัดให้มีมาตรการ

หรือแนวทางที่ จะท�าให ้การปฏิบัติหน ้าที่	 

มีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 เกิดความรวดเร็ว	

สุจริต	 และเท่ียงธรรม	 รวมท้ังได้เปล่ียนแปลง

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 ตลอดจนวาระ

การด�ารงต�าแหน่งไว้	อกีท้ังได้บญัญติัให้รัฐมหีน้าท่ี

ส่งเสริม	สนับสนุน	และให้ความรู้	แก่ประชาชน

ถงึอนัตรายทีเ่กดิจากการทุจรติและประพฤติมชิอบ

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	 และจัดให ้ มี

มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อย่างเข้มงวดตามมาตรา	 63	 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	

. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) .

 “ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี”	 เป็น 

เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวท่ีก้าวไปสู่วสัิยทัศน์

ที่ว่า	“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับ

การปฏิรูปและการพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
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ให้สามารถนำาไปสู ่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทย 

ในทกุภาคส่วนและนำาพาประเทศไทยให้หลุดพ้น

หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหา 

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาความมั่นคง 

ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมลำ้า 

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความ 

ขัดแย ้ งในสังคม”  โดยยุทธศาสตร ์ด ้ าน 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครฐั	ทีก่�าหนดให้หน่วยงานมขีนาดทีเ่หมาะสม

กบับทบาทภารกจิ	มสีมรรถนะสงู	มปีระสทิธภิาพ	

และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู ่

ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสมมีธรรมาภิบาล

กรอบแนวทางทีต้่องให้ความส�าคญั	คอื	การต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

. แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็น 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(พ.ศ. 2561 – 2580) .

	 ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้ว่า	 “ประเทศไทย

ปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ”	มแีนวทาง	

การพัฒนาที่ส� าคัญเพื่อขับเคลื่อน	 ได ้แก 	่ 

ô	 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

โดยการปลูกและปลุกจิตส�านึกการเป็นพลเมือง

ที่ดี	 มีวัฒนธรรมสุจริต	 และการปลูกฝังและ 

หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ทกุช่วงวยั	ทกุระดบั	ส่งเสรมิการปฏบิติัหน้าท่ีของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ 

ใสสะอาด	ปราศจากพฤตกิรรมทีส่่อไปในทางทจุรติ	

พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ ์

ทีแ่น่วแน่ในการท�าตนเป็นแบบอย่างทีดี่	มคีณุธรรม	



วารสารดำารงราชานุภาพ68

จริยธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม	ปรับ	“ระบบ”เพื่อลดจ�านวนคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ	 และ

ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อ 

การลดการใช้ดุลพินิจ	 ในการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่	 น�าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทน 

การใช ้ดุลพินิจ	 และ	 ö 	 การปราบปราม 

การทุจริต	 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ด� า เนิ น ง านของกระบวนการและกล ไก 

การปราบปรามการทจุรติ	ปรับปรงุกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและ 

มีประสิทธิ ภาพ 	 และพัฒนาการจั ดการ 

องค์ความรู้ด้านการปราบปราม	การทุจริต	

. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564).

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบบัที	่12	(พ.ศ.	2560	–	2564)	ยทุธศาสตร์ที	่6	

ยุทธศาสตร์ด ้านการปรับสมดุลและพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	 ประเด็นท่ี	 6	 

ภาครัฐมีความโปร่งใส	 ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทุกภาคส ่วน	 ร ่วมต ่อต ้าน 

การทจุรติ	เพ่ือให้สงัคมไทยมวีนิยั	โปร่งใส	ยดึมัน่ 

ในความซือ่สตัย์สจุรติ	และความยตุธิรรม	รวมท้ัง 

สร้างความเข้มแข็ง	 เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย	 

ให้ครอบคลุมภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรพัฒนา

เอกชน	 และภาคประชาชน	พร้อมทั้งเพื่อสร้าง

พลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต	 

โดยการปลกูฝัง	ให้คนไทยไม่โกง	ป้องกนัการทุจรติ	

ปราบปรามการทุจริต

. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  .

	 มุ่งให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหา

การทุจริต	มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการ

ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 และยกระดับ

การบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมาย 

ต ่อเจ ้าพนักงานของรัฐ	 โดยแบ ่งประเด็น 

การปฏิรูปออกเป็น	ú	ประเด็น	ได้แก่	

 ô ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังให้มี

การส ่งเสริมสนับสนุน	 และให ้ความรู ้แก ่

ประชาชนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ	 

รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริต

ประพฤติมิชอบ	 และชี้ เบาะแสเมื่อพบเห็น 

การกระท�าความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุน

และคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย

 ö ด้านการป้องปราม	โดยให้	

  Õ มมีาตรการควบคมุ	ก�ากบั	ติดตาม	

การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ	 และ 

ภาคเอกชนโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด ้วย 

ความซื่อตรง	 (Integrity)	 สุจริตของบุคลากร	 

ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบ	ธรรมาภิบาล

และการก�ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง	

  Õ  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ภาครัฐ	 ให ้ประชาชนสามารถเข ้าถึงและ 

ตรวจสอบได้	 และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัด

ปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ

หน่วยงานภาครัฐ
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 õ ด้านการปราบปราม	โดยให้

  Õ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการ

ทางวินัย	 มาตรการทางปกครอง	หรือมาตรการ

ทางกฎหมายต่อเจ้าพนกังานของรัฐท่ีถูกกล่าวหาว่า	

ประพฤติมิชอบหรือกระท�าการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

  Õ  ปรบัปรุงประสทิธิภาพการบงัคับใช้

กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน	

(ไต่สวน	 ชี้มูล	 ฟ้องศาล	พิพากษา)	 ทั้งแพ่งและ

อาญาให้รวดเร็ว	 รุนแรง	 เด็ดขาด	 เป็นธรรม 

เสมอภาค	โดยเฉพาะมีการจัดท�าและบูรณาการ

ฐานข้อมูลคดีทุจริต	 ตลอดจนเร่งรัดการติดตาม

น�าทรพัย์สนิทีเ่กิดจากการกระท�าผดิทัง้ในประเทศ	

และต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน	 และ 

ในกรณทีีย่งัไม่มีกฎหมายท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐาน

สากล	ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม

 ú ด้านการบริหารจัดการ	 โดยให้มี

กลไกทีเ่หมาะสมในการประสานงานป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	 ในระดับ

นโยบาย	ยทุธศาสตร์	และการขบัเคลือ่นนโยบาย

และยทุธศาสตร์	เพือ่ให้ประเทศไทย	ปลอดทุจริต

. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 

- 2564) .

	 ประเทศไทยในระยะ	5	ปีข้างหน้า	จะมุง่สู่

การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม

จรยิธรรม	เป็นสงัคมมติใิหม่ทีป่ระชาชนไม่เพกิเฉย

ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ	 โดยได้รับความร่วมมือ

จากฝ่ายการเมือง	 หน่วยงานของรัฐ	 ตลอดจน

ประชาชนในการพทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของชาติ

และประชาชน	เพือ่ให้ประเทศไทยมศีกัด์ิศรีและ

เกียรติภูมิ ในด ้านความโปร ่งใส	 ทัดเทียม 

นานาอ า รยประ เทศ 	 และมี เ ป ้ า หม าย 

ในการยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู ้ 

การทุจริต	(Corruption	Perceptions	Index	:	

CPI)	 สูงกว่าร้อยละ	 50	 โดยก�าหนดยทุธศาสตร์

การด�าเนนิงานหลักออกเป็น	6	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

 ยทุธศาสตร์ที ่1 “สร้างสงัคมทีไ่ม่ทนต่อ

การทจุริต”	มุง่เน้นให้ความส�าคญัในกระบวนการ

การปรับสภาพสังคมให้เกิดสภาวะที่	 “ไม่ทนต่อ

การทจุรติ”	โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนการกล่อมเกลา

ทางสังคมในทุกระดับช ่วงวัยตั้งแต ่ปฐมวัย 

เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต	 และ 

ปลูกฝังความพอเพียง	 มีวินัย	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	

เป็นการด�าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน

ที่ท�าหน้าที่ในการกล่อมเกลา	 ทางสังคมให้มี 
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ความเป็นพลเมืองที่ดี	ที่มีจิตสาธารณะ	จิตอาสา	

และความเสียสละเพื่อส่วนรวม	 และเสริมสร้าง

ให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ 

ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำานง

ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” มุ่งเน้น

ให้ประชาชนและรัฐบาล	 มีการน�าเจตจ�านง

ทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริต 

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง

เป็นหนึ่งเดียวกัน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริต 

เชงินโยบาย” มุ่งเน้นการป้องกันการทุจรติตลอด

กระบวนการนโยบายผ่านการก�าหนดมาตรการ

กลไก	เสรมิสร้างธรรมาภบิาล	ตัง้แต่เริม่ขัน้ก่อตวั

นโยบาย	 ขั้นการก�าหนดนโยบาย	 ข้ันตัดสินใจ

นโยบาย	 ขั้นการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 ข้ันการ

ประเมินนโยบาย	และขั้นป้อนข้อมูลกลับ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกัน

การทุจริตเชิงรุก” มุ ่งเน้นการพัฒนากลไก 

และกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริต 

ของประเทศไทย	 ให ้มีความเข ้มแข็งและ 

มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้		เพือ่ลดโอกาส		การทจุริต

หรือท�าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการการปราบปรามการทจุริต” มุง่เน้น

การปรบัปรงุและพฒันากลไกและกระบวนการต่างๆ 

ของการปราบปรามการทุ จริ ตทั้ ง ระบบ 

ให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างรวดเรว็		โดยมุง่เน้น

การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย	

การบังคับใช้กฎหมาย	 การตัดสินคดีและลงโทษ

ผู้กระท�าผิด		การบรูณาการร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆ 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต	 รวมทั้ง 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก	 การด�าเนินงาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนี

การรับรู้การทุจริต (Corruption Percep-

tions Index : CPI) ของประเทศไทย” มุ่งเน้น

การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและ 

การจัดการ	 การยกระดับค ่าดัชนีการรับรู ้	 

การทุจริตของประเทศไทย	

. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  

พ.ศ. 2560 – 2564  .

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ที	่4	การวางรากฐาน

การพัฒนาองค์กรอย่างสมดุลโดยมีเป้าหมาย 

ให้หน่วยงานภาครฐั		มกีารบรหิารจดัการท่ีดี	และ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง	ซึ่งในแผนฯ	

ได ้ มีการกล ่าวถึง	 การป ้องกันปราบปราม 

การทจุรติและประพฤติมชิอบในกลยทุธ์ที ่4.1.4 

ป้องกนัการทจุรติโดยส่งเสริมให้ประชาชนและ

ภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน

b นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต b

. นโยบายรัฐบาล .

	 รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 โดยได้ก�าหนด 

ไว้เป็นนโยบายหลัก	 เรื่อง	 การป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 และ

กระบวนการยุติธรรม	 มุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึก

ของคนในสังคมให ้ยึดมั่นในความซ่ือสัตย	์ 

สุจริต	 ถูกต ้อง	 ชอบธรรม	 และสนับสนุน 

ทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ	 และ

นโยบายเร่งด่วน	เร่ือง	การแก้ไขปัญหาทุจรติและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ	 ทั้งฝ่ายการเมือง

และฝ่ายราชการประจ�า	 มุ ่งเน้นการเร ่งรัด 

ด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย	 เมื่อพบ 

ผู ้กระท�าผิดอย่างเคร ่งครัด	 เพื่อให ้ภาครัฐ 

ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบโดยเรว็ทีส่ดุ	

พร้อมทัง้ให้ภาคสงัคม	ภาคเอกชน	และประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง	 

การทุจริตประพฤติมิชอบ

. นโยบายรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย .

	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย 

ให ้ความส�าคัญกับการแก้ป ัญหาการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ	 มุ่งเน้นเรื่อง	 การบริหาร 

งบประมาณท่ีมีความโปร่งใสและเป็นไปตาม 

ขั้นตอน/ระเบียบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และให้ 

การทำางานเน้นหลักธรรมาภิบาล (Good  

Governance) ในทุกระดับ	 ประกอบด้วย	 

หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	

หลักการมีส่วนร่วม	 หลักความรับผิดชอบ	 และ

หลักความคุ้มค่า

 นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทยให ้ 

ความส�าคญักบัปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิอบ	

โดยได้ก�าหนดพันธกิจ	 “มหาดไทยใสสะอาด”	

เป็นกรอบแนวทางด�าเนินการที่แปลงพันธกิจ 

สู่การปฏิบัติใน	õ	ภารกิจหลัก	ประกอบด้วย

 ô การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ

 ö การป้องกันปราบปรามการทุจริต

อย่างเข้มข้น	

 õ การสนบัสนนุให้ม	ี“จงัหวดัใสสะอาด”	

“อ�าเภอใสสะอาด”	 และ	 “องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ใสสะอาด”	ทั่วประเทศ 
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 การประกาศเจตจำานงสุจริตในการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและให้ความ

สำาคญักบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ	 ตามภารกิจ	 “มหาดไทย 

ใสสะอาด”	 มีคุณธรรม	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได	้ 

เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว	 

ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด	 ส่งเสริม 

ให้บุคลากรกระทรวงมหาดไทยมีคุณธรรม	 4	

ประการ	คือ	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	และ

ปฏบิตัตินยดึมัน่ในจรยิธรรม		กระท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง

และมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ

.  นโยบายการต ่อต ้ านการรับสินบน  

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของกระทรวงมหาดไทย .

	 ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	2561	มาตรา	128	วรรคหนึ่ง	ที่บัญญัติว่า	

ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู ้ใดรับทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใด	 อันอาจค�านวณเป็นเงินได	้

จากผู้ใด	 นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์

อันควรได้ตามกฎหมาย	กฎ	หรือข้อบังคับที่ออก

โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	

เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ�านวนที่ 

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ก�าหนด	และตามประมวล

จรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน	ข้อ	6	(1)	ทีก่�าหนด	

ไม่เรยีกรบั	หรอืยอมจะรบั	หรอืยอมให้ผูอ้ืน่เรยีกรบั	

หรือยอมจะรับ	 ซ่ึงของขวัญแทนตนหรือญาติ 

ของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด�ารงต�าแหน่ง	 หรือ

ปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง

กบัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืไม่กต็าม	เว้นแต่เป็นการให้	

โดยธรรมจรรยา	 หรือเป็นการให้ตามประเพณี

หรือให้แก่บุคคลทั่วไป	 กระทรวงมหาดไทย 
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จึงก�าหนดแนวทางการปฏิบัติ	 ในการต่อต้าน 
การรบัสนิบนเพือ่ป้องกันการทุจรติและประพฤติ
มิชอบให้ข ้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง	ดังนี้	
 ô	ไม่ถามน�าถึงการให้หรือรับของขวัญ	
ของที่ระลึก	ของก�านัลหรือประโยชน์อื่นใด	
 ö	ไม ่ ให ้ห รือไม ่ รับทรัพย ์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด
 õ	 ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล
ในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ú	กรณีจ�าเป ็นต ้องให ้หรือต ้องรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
หรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี	
มิตรภาพ	 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล	 
ก ่อนการให ้หรือรับของขวัญของ ท่ีระลึก	 
ของก�านัลหรือประโยชน์อื่นใด	 ต้องตรวจสอบ 
ให้แน่ใจว่า	ได้ปฏบัิตติามกฎหมาย	ระเบียบต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้องแล้ว	 โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้หรอืรบัแก่กนันัน้	ต้องมมีลูค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน	
3,000	 บาท	 หากเกิน	 3,000	 บาท	 ให้รายงาน 
การรับของข วัญแก ่ผู ้ บั งคับบัญชา	 ทั้ งนี้	 
ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน ์
อื่นใดต�่ากว่าความเป็นจริง
. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย.
	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	2560	ให้ความส�าคญั
กับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ ้อน	 หรือ 

การขัดกันระหว ่ างผลประโยชน ์ส ่ วนตั ว 
และกบัผลประโยชน์ส่วนรวมทีม่ผีลต่อการปฏบิติั
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	กระทรวงมหาดไทย	
จึงได้ก�าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ 
ทบัซ้อน	เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานให้กบั
ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และเจ้าหน้าที่ 
ผูป้ฏบิติังานในส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
ได้รบัทราบและยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน	
โดยมีแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้
 ô	 ต้องไม่มีการรับผลประโยชน์ต่างๆ	
เช่น	การรับสินบน	รับของขวญัหรือผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ	 ที่ไม ่เหมาะสมและมีผลต่อ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 ö ห้ามมใิห้ปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัิ
หน้าที	่โดยมชิอบของเจ้าหน้าที	่เพือ่เอือ้ประโยชน์

ให ้แก ่ตนเองหรือบุคคลอื่นหรือก ่อให ้ เกิด 

ความเสียหายแก่ทางราชการหรือโดยทุจริต
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 õ การจัดซื้อจัดจ้าง	 บุคลากรจะต้อง

ไม่มีส ่วนได้ส ่วนเสียกับบริษัทหรือคู ่สัญญา 

หรือการใช้งบประมาณของรัฐ	เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง	

แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน ์

อื่นตอบแทน

 ú การบรหิารงานบคุคลในการโยกย้าย	

เลือ่นต�าแหน่ง	หรอืรบัสมคัรบคุคลเข้าปฏบิตังิาน

ให้มกีารจดัท�าขัน้ตอน	การปฏบิตัแิละวธิกีารของ

เจ้าหน้าทีใ่นการพจิารณาโยกย้าย	เลือ่นต�าแหน่ง	

หรือรับสมัครบุคคล	 และเผยแพร่ให้แก่บุคคล

ทั่วไปได้รับทราบ

 ù ห ้ามมิ ให ้บุคลากรน�าทรัพย ์สิน	

บุคลากร	 บริการ	 หรือการอ�านวยความสะดวก

ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ 

ผูอ้ืน่	เช่น	การน�าเครือ่งใช้ส�านกังานต่างๆกลบัไป

ใช้ที่บ้าน	 การน�ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่อ 

งานส่วนตวัหรอืน�าเวลาราชการไปปฏบัิตภิารกจิ

ส่วนตัว

 û การจัดท�าโครงการฝึกอบรม	 ศึกษา 

ดงูาน	ประชุม	และสมัมนาต่างๆ	บคุลากรจะต้อง

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อพื้นท่ีหรือสถานท่ีที่ใช้จัด

ท�าโครงการต่างๆ

 ü ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ในหน่วยงาน	 บุคลากรต้องยึดถือประโยชน์ของ

ทางราชการเป็นหลัก	 ในกรณีที่มีความขัดแย้ง

ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรอืประโยชน์ 

ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ ่ม 

อันจ�าเป็นต้องวินจิฉยัหรอืชีข้าดต้องยดึประโยชน์

ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ส�าคัญ

 † ห้ามมใิห้บคุลากรน�าข้อมลูต่างๆ	ทีไ่ด้

รบัจากการปฏบิตังิานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์

เพื่อตนเอง	 เช่น	 ข่าวสารส�าคัญด้านความมั่นคง	

หรือข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่า

จะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงนิ	หรอืประโยชน์

อื่นๆ	

 µ กระทรวงมหาดไทย	จะก�ากบั	ตดิตาม	

และสอบทานมาตรการแนวทางการด�าเนินงาน

อย ่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือให ้สอดคล ้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย

b ดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ Corruption 

Perceptions Index : (CPI) b
	 ดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ	หรอื	Corruption	

Perceptions	Index	:	(CPI)	คือ	ดัชนีที่สะท้อน

ภาพลกัษณ์	การทจุรติคอร์รปัชนัของประเทศต่างๆ 

ท่ัวโลก	 จัดท�าโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส

นานาชาติ (Transparency International: 

TI) ซึ่งมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเยอรมนี	 

มีสถานะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมระหว่าง

ประเทศ	มวีตัถุประสงค์ในการต่อสู้กบัการทจุริต

ทุกรูปแบบด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ	 และสร้างความตระหนักรู้ถึง 

ผลเสียของการทุจริต มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	 

0	-	100	หากประเทศใดมีค่าคะแนน	CPI	ที่น้อย 

หรอื	เข้าใกล้	0	แสดงว่าประเทศนัน้มภีาพลกัษณ์

ด้านความโปร่งใสน้อยทีสุ่ด	มกีารทุจริตมาก	และ

หากประเทศใด	 มีค่าคะแนน	 CPI	 ท่ีสูงหรือ 

เข้าใกล้	 100	 คะแนน	 แสดงให้เห็นถึงการม ี
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ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของประเทศท่ีด ี

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากต่าง

ประเทศอีกด้วย	หรือมีการทุจริตน้อย

	 การจัดท�าดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (CPI)	

ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2538	มีเครือข่ายใน	

180	 ประเทศทั่วโลก	 ส�าหรับการพัฒนาหรือ 

จัดท�าดัชนีการรับรู้การทุจริตเกิดจากการน�าตัว

บ่งชีท้ีเ่กิดจากการรวมตวัแปรหลายๆ	ตวั	เข้าด้วยกนั 

โดยได ้ มีการรวบรวมข้อมูลด ้านการทุจริต 

จากฐานข้อมูลที่เป็นการจัดอันดับหรือดัชนีชี้วัด

จากหน่วยงาน	มคีวามเช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์

เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจของโลก	

	 กรณีประเทศไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	

องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ	 (TI)	 ได้ใช้

ข้อมลู	°	แหล่งทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืมาเป็นข้อมลู

ประกอบพัฒนาดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (CPI)	

ของประเทศไทย	ได้แก่

 ô Bertelsmann Foundation 

Transformation Index (BF – BTI) : การ

ปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายกับ 

ผู้กระท�าผิดมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

 ö IMD World Competitiveness 

Yearbook (IMD) :	 การติดสินบนและ 

การทุจริตมีอยู่หรือไม่	และมากน้อยเพียงใด	

 õ World Justice Project Rule  

of Law Index (WJP) : เจ ้าหน้าท่ีรัฐ 

มีพฤติกรรมการใช้ต�าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ 

มากน้อยเพียงใด	

 ú Political and Economic Risk 

Consultancy Asian Intelligence (PERC) 

: ระดับการรับรู้ว่า	 การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่ง 

ผลกระทบต่อสถาบันต่างๆ	ทางสังคม	เศรษฐกิจ	

และการเมือง	มากน้อยเพียงใด

 ù Global Insight Country Risk 

Rating (GI) :	 การด�าเนินการทางธุรกิจต้อง

เกี่ยวข้องกับการทุจริต	มากน้อยเพียงใด	

 û Economist Intelligence Unit 

Country Risk Rating (EIU) :	ความโปร่งใส

และตรวจสอบได้	 ในการใช้จ่ายงบประมาณ 

ภาครัฐ	

 ü Po l i t i ca l  R i s k  Se rv i ces  

International Country Risk Guide (ICRG 

หรือ PRS) :	มีอ�านาจหรือต�าแหน่งทางการเมือง

มีการทุจริตโดยใช้ระบบอุปถัมภ์และระบบ 

เครือญาติ	 และภาคการเมืองกับภาคธุรกิจ	 

มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด	

 † World Economic Forum  

Executive Option Survey (EOS) (WEF) : 

ภาคธุรกจิต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ	

มากน้อยเพียงใด	

 °  Var iet ies of Democracy  

Institute (VDEM) : การทุจริตในภาครัฐ	 

ฝ่ายบรหิาร	ฝ่ายนติิบญัญติั	และตุลาการเกีย่วกบั

สนิบน	การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบคุคล

กับส่วนรวมมีมากน้อยเพียงใด	
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NNN ข้อมูลจาก สำานักงาน ป.ป.ช. NNN

ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้ค่าคะแนน CPI 36 คะแนน

อยู่อันดับที่ 101 จาก 180 ประเทศ และอยู่อับดับ 6 ของอาเซียน 

เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต	 และเป็น
กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสและมี
คุณธรรม	 โดยใช้ชื่อว่า	“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment : ITA)”

b การเพิม่ประสิทธิภาพการประเมนิคณุธรรม
และความโปร ่งใสในการดำาเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) b
. ความเป็นมา . 
	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ส�านักงาน	
ป.ป.ช.)	ได้พัฒนาเครื่องมือ	การประเมินเชิงบวก
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	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่ม

ด�าเนนิการ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	เป็นต้นมา	

และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให ้ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ปัจจุบันการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ	 ได้ถูกก�าหนดเป็นกลยุทธ์ 

ที่ส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติ	ระยะที	่3		(พ.ศ.	2560	

-	2564)		ซึง่ถอืว่าเป็นการยกระดบัให้การประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐให ้เป ็นมาตรการป้องกัน 

การทุจริต	 เชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

จะต้องด�าเนนิการ	โดยมุง่หวงัให้หน่วยงานภาครฐั

ที่เข้ารับการประเมิน	 ได้ผลการประเมินและ

แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน	 

ในด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน

ได้อย่างเหมาะสม

	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั		(Integrity	

and	 Transparency	 Assessment	 :	 ITA)	

เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด

การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความ

โปร ่งใสในหน ่วยงานภาครัฐ	 โดยถือเป ็น 

การประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ 

ทั่วประเทศ	 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

ในการประชุมเมื่อวันที่	23	มกราคม	พ.ศ.	2561	

ท่ีมมีติเหน็ชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน	 

ให้ความร่วมมอืและเข้าร่วมการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	 เพ่ือน�าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี 

การรับรู้การทุจริต	 (Corruption	Perceptions	

Index	:	CPI)	ของประเทศไทยให้สูงขึ้น	

	 กลุ ่มเป ้าหมายที่ เข ้ารับการประเมิน	 

รวมทัง้สิน้	8,301	หน่วยงาน	จดัประเภทหน่วยงาน

ที่เข ้าร ่วมการประเมินออกเป็นกลุ ่ม	 ได้แก	่

องค์การอยัการ	หน่วยงานขอเข้าร่วม	องค์กรศาล	

หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา	องค์กรอิสระ	กองทุน	

หน่วยงานของรฐัอืน่ๆ	องค์การมหาชน	รฐัวสิาหกจิ	

จังหวัด	 สถาบันอุดมศึกษา	 กรมหรือเทียบเท่า	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ที่ผ่านมา	ได้มี

การพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้โดยประเมนิผ่าน	“ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานภาครฐั  (Integrity and Trans-

parency Assessment System : ITAS)” 

ซึ่งมีเครื่องมือการประเมิน	ประกอบด้วย
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 ô แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : I IT)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในทีม่ต่ีอหน่วยงานตนเอง	
กลุ่มเป้าหมายคือ	 บุคลากรในหน่วยงาน	 ตั้งแต่
ระดบัผูบ้รหิาร	ผูอ้�านวยการ/หัวหน้า	ข้าราชการ/
พนกังาน	ไปจนถงึลกูจ้าง/พนกังานจ้าง	ทีท่�างาน
ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 
1	ปี
 ö แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน 
ที่ประเมิน	กลุ่มเป้าหมาย คือ	บุคคล	นิติบุคคล	
บริษัทเอกชน	 หรือหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีมารับ
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน

 õ แบบตรวจการเป ิด เผยข ้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมลูต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
. แนวทางการขับเคลื่อนของสำานักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  .
	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	
ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 เป็นต้นมา	 โดยส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการขับเคลื่อน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 
ผ่านคณะท�างานสนับสนุนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ	 (ITA)	 ของส�านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย	โดยมรีองปลดักระทรวงมหาดไทย	(บ)	
เป็นประธานคณะท�างาน	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
มหาดไทย	 เป็นรองประธานคณะท�างาน	 ผู้แทน
หน่วยงานในสังกัด	 สป.มท.	 ส่วนกลาง	 เป็น 
คณะท�างาน	 และผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทจุริต	เป็นคณะท�างานและเลขานกุาร	
 โดยมีอำานาจหน้าทีจั่ดท�าข้อมลู	รวบรวม	
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามแบบสอบถาม 
ที่ได้รับมอบหมาย	 ให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละ 
ข้อค�าถาม	เพือ่เป็นการบรูณาการท�างานระหว่าง
หน่วยงานในการขับเคลือ่นการประเมนิคณุธรรม
และความโปร่งใสฯ	 และพิจารณามอบหมาย 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการขับเคลื่อน 
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ตามเกณฑ์	การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสฯ	

รวมถึงก�ากับ	 ติดตามการด�าเนินการขับเคลื่อน

ตามเกณฑ์ก่อนท่ีจะน�าข้อมูลเข้าระบบประเมิน

ต่อไป

	 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ที่ผ่านมา	ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	มีการด�าเนินการ	ดังนี้	

 ô เสนอปลัดกระทรวงมอบหมาย 

หน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยที่รับผิดชอบ	ตอบข้อค�าถามตามแบบ

ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(Open	Data	

Integrity	and	Transparency	Assessment	:	OIT)

 ö แจ้งปฏิทินและคู ่มือการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ	 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบและ

ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 õ	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ได้มกีารจดัโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครฐั	(Integrity	and	Transparency	

Assessment	 :	 ITA)	 ของกระทรวงมหาดไทย	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562		ให้กับข้าราชการ

ของส่วนราชการระดบักรม	หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 กรุงเทพมหานคร	

จังหวัด	 และส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	

เพื่อสร้างความรู ้	 ความเข้าใจและด�าเนินการ 

ตามกรอบการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(ITA)

 ú ประชุมชี้แจงการตอบค�าถามตาม

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	 (OIT)	

ของส� านั ก งานป ลัดกระทรวงมหาดไทย	 

และจังหวัด	 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล	 (Video	 

Conference	System)	

 ù ประชุ มคณะท� า ง านสนั บสนุ น 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	ของ

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 เพื่อติดตาม

การตอบแบบ	OIT	ของส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย
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 ผลการดำาเนินงานของสำานักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ได ้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

(ITA)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558	–	2562	ดังนี้	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้	76.34	คะแนน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้	78.77	คะแนน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ได้	85.11	คะแนน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ได้	81.34	คะแนน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ได้	86.79	คะแนน

b การวางระบบการประเมินความเสี่ยง 

ต่อการทุจรติประพฤตมิชิอบในส่วนราชการ  b 

. ความเป็นมา .

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถ 

จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ในองค์กรได้	 ดังนั้น	 การประเมินความเสี่ยง 

ด้านการทุจริต	การออกแบบและการปฏิบัติงาน

ตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย	 

ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต	 ตลอดจนการสร้าง

จิตส�านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต	 

ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกัน 

การเกดิการทุจริตในองค์กร	ท้ังน้ี	การน�าเคร่ืองมอื

ประเมนิความเสีย่งมาใช้ในองค์กร	จะช่วยให้เป็น

หลักประกันในระดับหนึ่งว่า	การด�าเนินการของ

องค์กรจะไม่มีการทุจริต	 หรือในกรณีที่พบกับ 

การทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับ

ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น	 หรือ	 หากเกิดความ 

เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหาย	 ที่น้อยกว่า 

องค์กรทีไ่ม่มกีารน�าเครือ่งมอืประเมนิความเสีย่ง

มาใช้	 เพราะได้มกีารเตรียมการป้องกนัล่วงหน้าไว้ 

โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ�า	 

ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด	
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	 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 

(พ.ศ.	 2561	 –	 2564)	 ประเด็นปฏิรูปที่	 2	 

ด้านการป้องปราม	ได้ก�าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทุจริต	 (ศปท.)	 ด�าเนินการวางระบบ	

การประเมนิความเสีย่งต่อการทจุรติประพฤตมิชิอบ

ในส่วนราชการเป็นประจ�าทุกปี	 และรายงานผล	 

การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลา 

ทีก่�าหนด	 โดยมีส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ส�านักงาน	

ป.ป.ท.)	เป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และแก ้ ไขป ัญหาการทุจริต	 ซึ่ งมีบทบาท 

อ�านาจหน้าที	่ในการขบัเคลือ่นหน่วยงานภาครฐั

ให้บรหิารภายใต้กรอบธรรมาภบิาลเพือ่ลดปัญหา

การทุจริต	 จัดประชุมเพื่อหารือและก�าหนด 

กรอบการด�าเนินการเพ่ือวางระบบการประเมนิ

ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน

ราชการ	

	 โดยกรอบการประเมินความเสี่ ย ง 

การทุจริต	แบ่งออกเป็น	õ	ด้าน

 ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ที่เ ก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ	 อนุญาต	

(เฉพาะหน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน	

อนุมัติ	อนุญาต	ตามพระราชบัญญัติการอ�านวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 

ทางราชการ	พ.ศ.	2558)	

 ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ในความโปร่งใสของการใช้อ�านาจและต�าแหน่ง

หน้าที่

 ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	 ในป	ี 

งบประมาณ	พ.ศ.	2563	แบ่งการด�าเนินการเป็น	

õ	ระดับ	ดังนี้

 ô ระดบันโยบาย (Policy)  ในขัน้ตอน

การน�านโยบายสู่การปฏิบัติ	 เพ่ือด�าเนินการ 

ตามเกณฑ ์ชี้ วั ดความเสี่ ย งต ่ อการทุจริ ต 

เชิงนโยบายของส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 (ตามมติ 

คณะรัฐมนตรี	เมือ่วนัท่ี	25	มถุินายน	พ.ศ.	2562)	

ซ่ึงอยู่ระหว่างการทบทวนเกณฑ์ชี้วัดฯ	 ให้มี 

ความสอดคล้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น	

 ö ระดับกระทรวง กรม (Function) 

ให้	ศปท.	ทกุหน่วยงาน	รวมถงึส่วนราชการระดบั

กรม	รฐัวสิาหกจิ	องค์การมหาชน	และหน่วยงาน

อืน่ทีม่ชีือ่เรยีกอย่างอืน่ทีอ่ยูภ่ายใต้ก�ากบั	ท�าการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	 หน่วยงานละ	 

1	กระบวนงาน	โดยคดัเลอืกกระบวนงาน/งานใน

ภารกิจ	 ที่มีความเสี่ยงสูงท�าการประเมินตาม

กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริตใน	 

3	ด้าน	ในด้านใดด้านหนึ่ง

 õ ระดับพ้ืนที่  (Area) ให ้	 ศปท.	

กระทรวงมหาดไทย	 วางระบบการประเมิน 

ความเสี่ยงการทุจริตผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริตระดับจังหวัด	 โดยคัดเลือกโครงการ

ตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ ่มจังหวัดที่ได้รับ 

งบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความส�าคัญ

ส่งผลกระทบในวงกว้าง	 จังหวัดละ	 1	 โครงการ

ท�าการประเมินการทุจริต	 (ควรท�าการประเมิน
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ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการด�าเนินโครงการ)	 

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร	 ให้คัดเลือก	 1	

กระบวนงาน	 เพื่อท�าการประเมินความเสี่ยง	

จ�านวน	1	ด้าน	

. แนวทางการขบัเคลือ่นของสำานกังานปลดั

กระทรวงมหาดไทย .

	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้แจ้งแนวทางให้

ส่วนราชการระดับกรม	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน

สงักดักระทรวงมหาดไทย	กรงุเทพมหานคร	และ

จังหวัด	 ด�าเนินการวางระบบการประเมิน 

ความเสี่ยงต่อการทุจริต	 ประพฤติมิชอบใน 

ส่วนราชการ	 ตามกรอบการด�าเนินงานของ

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ท้ังนี้	 ในส่วนของส�านักงาน

ปลดักระทรวงมหาดไทย	ได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่น

ผ่านคณะท�างานสนับสนุนการประเมินคุณธรรม

และความโปร ่งใส	 ในการด�าเนินงานของ 

หน ่วยงานภาครัฐ	 ( ITA) 	 ของส� านักงาน 

ป ลัดกระทรว งมหาด ไทย เ พ่ื อพิ จ า รณา

กระบวนการ	 /	 งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง 

ในการทุจริต

. ผลการดำาเนินงานในปี 2562 .

	 การวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อ

การทุจริตประพฤติมิ ชอบของส� านักงาน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2562	 ที่ผ่านมา	 หน่วยงานได้พิจารณา

กระบวนงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	จ�านวน	

2	กระบวนงาน	ได้แก่	การเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซือ้	

และการยมืเงนิทดรองราชการ	(กรณกีารเดนิทาง

ไปราชการ)	 และ	 ได้จัดท�ามาตรการป้องกัน	 

ดังนี้

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้านไม่ได้ไป

ตรวจสอบสภาพที่พักอาศัยหรืออ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวข้องจริง

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

บันทึกภาพถ่ายคณะกรรมการขณะไปตรวจสอบ

สภาพบ้านและสภาพแวดล้อมอื่นๆ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

เบิกค่าเช่าบ้านสูงกว่าอัตราที่ได้ม ี

การเช่าจริง

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

ô คณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้านสอบถามข้อมูลจาก 

	 บ้านพัก/ห้องพักในพื้นที่แวดล้อมบริเวณข้างเคียง

ö สอบทานรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้านและ 

	 แบบ	6005
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ท�าสัญญาเช่าบ้านโดยมิได้พักอาศัยอยู่

จริง

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

ô		บันทึกภาพถ่ายคณะกรรมการขณะไปตรวจสอบ 

	 สภาพบ้านและสภาพแวดล้อมอื่นๆ

ö คณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้านสอบถามข้อมูลจาก 

	 บ้านพัก/ห้องพักในพื้นที่แวดล้อมบริเวณข้างเคียง

õ คณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้านด�าเนินการสุ่มตรวจ 

	 บ้านพัก/ห้องพักของผู้เช่าบ้าน/เช่าซ้ือเป็นประจ�า 

	 ทุกปี	และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

แจ้งระยะทางเป็นเท็จ	(กรณีเบิกค่า

พาหนะ	ที่ไม่สามารถขอใบเสร็จได้)

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

มีเอกสารประกอบการเบิก	 เช่น	 Google	map	 หรือ

ภาพถ่ายค่าใช้จ่ายจริง	(ค่ามิเตอร์ของรถแท็กซี่)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ค�านวณชั่วโมงการเดินทางเป็นเท็จ

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

มีตารางก�าหนดการที่ชัดเจน	และค�านวณความเป็นไปได้

ของการใช้เวลาเดินทาง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ไม่ได้เดินทางไปราชการและไม่ได้เข้า

พักจริง	(ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ)

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สรุปผลรายงานการเดินทางไปราชการ	พร้อมภาพถ่าย

ของสถานที่และ/หรือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปราชการ

	 ทั้งนี้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กองคลัง	

สป.	 ได้น�ามาตรการตรวจสอบการเบิกค่าเช่า

บ้าน/เช่าซื้อ	 แจ้งเวียนมาตรการในการรายงาน

การตรวจสอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านของ 

คณะกรรมการ	 โดยให้หน่วยงานในสังกัด	 สป.	

ด�าเนินการดังนี้

 ô 	บนัทึกภาพถ่ายคณะกรรมการขณะไป

ตรวจสอบสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมอื่น	ๆ

  ö	 คณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้าน	

สอบถามข้อมูลจากบ้านพัก/ห้องพัก	 ในพ้ืนท่ี

แวดล้อมบริเวณข้างเคียง

  õ		มาตรการดังกล่าว	 ใช้เป็นเอกสาร

ประกอบของผู้ขออนุมัติขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน/

เช่าซื้อที่จะด�าเนินการต่อไป

  ú	กรณเีช่าบ้านหลงัเดิมทีท่�าสญัญาใหม่	

แต่มกีารปรบัค่าเช่าสงูข้ึน	ขอให้ผูเ้ช่าช้ีแจงเพิม่เตมิ

ว่าเหตุใด	จึงขอปรับราคาสูงขึ้น
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b การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง

มหาดไทย b

. ระเบียบ กฎหมาย และยุทธศาสตร ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานด้านคุณธรรม 

จริยธรรม .

 N ด้านคุณธรรม

  ô ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 

2550	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ	 และก�าหนดอ�านาจหน้าที ่

ของคณะกรรมการดังกล่าวให้มีหน้าที่เสนอ 

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ	 และเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย	

ระเบียบ	ข้อบงัคบัหรอืมติคณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วกบั

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 โดยมีกระทรวง

วัฒนธรรมท� าหน ้ าที่ เป ็น เลขานุการของ 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

  ö ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 

- 2580) ประเดน็ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันา

และเสริมสร ้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์	 

มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส�าคัญเพื่อพัฒนาคน 

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี	 เก่ง	 และ	

มีคุณภาพ	ประเด็นการขับเคลื่อนที่	 1	การปรับ

เปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม	มุง่เน้นให้สถาบันทาง

สงัคมร่วมปลกูฝังค่านยิม	วฒันธรรมทีพ่งึประสงค์

  õ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การเสริมสร้างและพัฒนา

ศกัยภาพทนุมนษุย์	มแีนวทางการพฒันาทีส่�าคัญ

คือ	 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม	

จริยธรรม	 มีวินัย	 จิตสาธารณะ	 และพฤติกรรม 

ทีพ่งึประสงค์	เพือ่ปรบัเปลีย่นให้คนในสงัคมไทย 

มีค่านิยม	ตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม

  ú แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) โดย

คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบแผนแม่บทส่งเสรมิ

คณุธรรมแห่งชาติ	ฉบบัที	่1	(พ.ศ.	2559	–	2564)	

เป็นแผนแม่บทระดบัชาต	ิเมือ่วนัที	่12	กรกฎาคม	

พ.ศ.	 2559	 เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น�าแผนแม่บทดงักล่าวไปใช้เป็นกรอบและทศิทาง	

ในการปฏบิติัการส่งเสริมคณุธรรมของหน่วยงาน	

ตามแนวทาง	“ประชารัฐ”	เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชน	ภายใต้วิสัยทัศน์	“สังคมไทย

มีคุณธรรมเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิต	

สืบสานความเป็นไทยอยู ่ร ่วมกันด้วยความ

สันติสุขในประเทศไทย	 ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกอย่างยั่งยืน”	ซึ่งประกอบด้วย	ú 

ยุทธศาสตร์	 ในการขับเคลื่อนที่ทุกภาคส่วนจะ

ต้องน�าไปด�าเนินการ	ได้แก่	

   ô วางระบบรากฐานการเสริม

สร้างคุณธรรมในสังคมไทย	

   ö	สร้างความเข้มแข็งในระบบ

การบริหารจัดการ	 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ให้เป็นเอกภาพ	

   õ สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ

ในการส่งเสริมคุณธรรม	
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   ú ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็น
แบบอย่างด้านคณุธรรมในประชาคมอาเซยีนและ
ประชาคมโลก	 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการด�าเนินการต่อคณะกรรมการ 
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 เพื่อรายงานต่อ 
คณะรัฐมนตรีต่อไป
 N ด้านจริยธรรม
  ô รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช 2560	 มาตรา	 76	 วรรคสาม	 
ก�าหนดให้	“รฐัพึงจดัให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรม	
เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นหลกัในการก�าหนด
ประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในหน่วยงานนั้นๆ	 ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐาน 
ทางจริยธรรมดังกล่าว”
  ö  พระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546	ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ	 ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ	
และให้บรกิารแก่ประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น	 ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี	 เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน	
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	มีประสิทธิภาพ	
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ	 ลดขั้นตอน
การปฏบิตังิานที	่เกนิความจ�าเป็น	และประชาชน
ได ้รับการอ�านวยความสะดวกและได ้รับ 
การตอบสนองความต ้องการ 	 รวม ท้ั งม ี
การประเมนิผลการปฏบัิตริาชการอย่างสม�า่เสมอ

  õ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 
2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ	 การบริหารจัดการภาครัฐ	 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยน
ภาครัฐที่ยึดหลัก	 “ภาครัฐของประชาชน	 เพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”	 ประเด็น 
การขับเคลื่อนที่	5	บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและ
เก่ง	 ยึดหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีจิตส�านึก	 
มีความสามารถสูง	 มุ ่งม่ัน	 และเป็นมืออาชีพ	
ประเดน็การขบัเคลือ่นที	่6	ภาครฐัมคีวามโปร่งใส	 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
  ú แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่	 6	 การบริหารจัดการในภาครัฐ	 
การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ	และธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย	 มีแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญคือ	
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ	 เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย	 โปร่งใส	 ยึดมั่น	 
ในความซ่ือสัตย์สุจริต	และยติุธรรม	รวมทัง้สร้าง
ความเข ้มแข็งเป ็นภูมิคุ ้มกันของสังคมไทย 
ให้ครอบคลุมภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรพัฒนา
เอกชน	 และภาคประชาชน	พร้อมทั้งเพ่ือสร้าง
พลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
  ù พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562	 เป็นหลักเกณฑ์การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ	“เจ้าหน้าที่
ของรัฐ”	 หมายความว่า	 ข้าราชการ	 พนักงาน	
ลูกจ้าง	 หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ	
ในสังกัดกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	 ราชการ
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ส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชน	 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในฝ่ายบริหาร	 แต่ไม่
หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภา	
องค์กรอิสระ	 ศาล	 และองค์กรอัยการ	 ซึ่งได้
บัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในฝ่ายบริหาร	ประกอบด้วย	7 ประการ	ดังนี้
  Õ ยึ ดมั่ น ในสถา บันหลั กของ
ประเทศ	อันได้แก่	ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์	ทรงเป็นประมุข
  Õ  ซือ่สตัย์สจุรติ	มจีติส�านกึทีดี่	และ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
  Õ กล้าตัดสินใจและกระท�าในสิ่งที่
ถูกต้อง	ชอบธรรม
  Õ  คดิถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว	และมีจิตสาธารณะ
  Õ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  Õ  ปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
  Õ ด�ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
 และมาตรฐานทางจริยธรรมท้ัง 7 
ประการ กำาหนดให้ใช้เป็นหลักสำาคัญในการ 
จัดทำาประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 
ทีจ่ะก�าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ในการปฏบัิตตินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เก่ียวกับสภาพคุณงามความดี	
ท่ีเจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องยดึถือส�าหรบัการปฏิบัตงิาน	
การตัดสินความถูกผิด	 การปฏิบัติท่ีควรกระท�า
หรือไม่ควรกระท�า	 ตลอดจนการด�ารงตนในการ 
กระท�าความดีและละเว้นความชั่ว

  û ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2552 ใช้บังคับกับข้าราชการ	
พนักงานราชการ	 และลูกจ้างในสังกัดราชการ
พลเรือน	โดยต้องยดึมัน่ในจริยธรรมและยนืหยดั
กระท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	เป็นธรรม	ผดุงเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ	 เพื่อให้เกิด 
ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของประชาชนและ
ด�ารงตนต้ังมัน่เป็นแบบอย่างทีด่สีมกับความเป็น
ข้าราชการของแผ่นดิน
.ความเป็นมาและภารกิจด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของศนูย์ปฏบิติัการต่อต้านการทจุริต
กระทรวงมหาดไทย. 
	 คณะรัฐมนตรีมมีติเม่ือวนัท่ี	24	กรกฎาคม	
พ.ศ.	2555	เห็นชอบในหลักการตามที่ส�านักงาน	
ก.พ.ร.	 เสนอให้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การ ทุ จ ริ ตคอร ์ รั ปชั่ น ในส� านั ก ง านปลั ด 
ส�านกันายกรฐัมนตร	ีและส�านักงานปลดักระทรวง
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ทกุกระทรวง	โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา	

31	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2534	และที่แก้ไข

เพิ่มเติม	 โดยก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการของส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

และส�านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง	 และ 

ให้รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 และรองปลัด

กระทรวงท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกต�าแหน่งหนึ่ง	

และในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไข 

กฎกระทรวงแบ ่งส ่วนราชการภายในของ 

หน่วยงานใด	 ให้หน่วยงานน้ันด�าเนินการจัดตั้ง

ศนูย์ปฏบิตักิารฯ	เป็นหน่วยงานภายในไปพลางก่อน	

เพื่อให้การด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้

เป็นไปด้วยความรวดเรว็	โดยให้ส�านกังาน	ก.พ.ร.	

ประสานกับส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	

ส�านกังานปลดักระทรวง	ทกุกระทรวง	ส่วนราชการ

ที่อยู ่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	

และส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตร	ี

กระทรวง	หรอืทบวง	ในการจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารฯ	

มิให้ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานของแต่ละส่วนราชการ

ที่มีอยู่แล้ว

	 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามค�าสั่ง

กระทรวงมหาดไทยท่ี	 634/2555	 ลงวันท่ี	 30	

ตุลาคม	 พ.ศ. 	 2555	 ซึ่ งด� า เนินการตาม 

มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที	่24	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555	

เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบาย 

การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล	 และปรับปรุง

ภารกจิด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ของกระทรวงมหาดไทย	 โดยอาศัยอ�านาจ 

ตามความในมาตรา	 21	 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2534	 

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.	 2545	

ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นของกระทรวงมหาดไทย	 ได้แบ่ง

โครงสร ้างภายในศูนย ์ปฏิบั ติการต ่อต ้าน 

การทุจริตคอร์รัปชั่น	ประกอบด้วย	

 ô กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตคอร์รัปชัน	และ	

 ö กลุ ่มงานส ่ ง เส ริมและคุ ้มครอง

จริยธรรม	 โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 

ฝ่ายบริหาร	 ท�าหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	

โดยให้มีรูปแบบการด�าเนินงานเป็นการไขว้

ภารกิจ	 (Matrix)	 บูรณาการการด�าเนินงาน 

ร่วมกันระหว่างส�านักตรวจราชการและเรื่องราว

ร้องทุกข์	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 

และกองการเจ้าหน้าที่	ส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย	 และให้ส�านักตรวจราชการและ 

เร่ืองราวร้องทุกข์	ส�านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นหน่วยงานประสานการด�าเนินงานของ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 ต ่อมา	 อ.ก.พ.	 กระทรวงมหาดไทย	 

ในคราวประชมุ	เมือ่วนัที	่11	มนีาคม	พ.ศ.	2557	

มีมติเห็นชอบ	ให้มีการเกลี่ยอัตราก�าลังจากกรม

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาสังกัดส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับภารกิจของ
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวง

มหาดไทย	จงึได้ยกเลกิค�าสัง่กระทรวงมหาดไทย

ที่	 634/2555	ลงวันที่	 30	ตุลาคม	พ.ศ.	2555	

และมีค�าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่	 356/2557	 

ลงวันที่	 4	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2557	 เรื่องการจัด 

ศูนย ์ปฏิบัติการต ่อต ้านการทุจริต	 (ศปท.)	 

โดยก�าหนดให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 

ด้านบริหาร	 ท�าหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทจุรติ		และให้มสี�านกังานศูนย์ปฏบิตักิาร

ต่อต้านการทจุรติ	 (ส�านกังาน	ศปท.)	 รบัผดิชอบ

ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 

โดยแบ่งงานออกเป็น	ö	ด้าน	ประกอบด้วย	

 ô	ด ้ า นป ้ อ ง กั นและปราบปราม 

การทุจริต	และ

 ö	ด้านส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

	 	 ตามค�าสั่ งกระทรวงมหาดไทยที	่

356/2557	 ลงวันที่	 4	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2557	

ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้าน

ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม	ไว้ดังนี้

  Õ	การด�าเนินการเผยแพร่	ปลูกฝัง	

ส ่งเสริม	 และรณรงค ์ให ้ เจ ้าหน ้า ท่ีของรัฐ 

ในกระทรวงมหาดไทย	 ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข ้าราชการพลเรือนและติดตาม 

สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

  Õ	สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืน

จริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการ

พิจารณา	 ทั้งนี้	 โดยอาจมีผู ้ร ้องขอหรืออาจ 

ด�าเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย	

หรือตามที่เห็นสมควร

  Õ ให ้ความช ่วยเหลือและดูแล

ข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

อย่างตรงไปตรงมา

  Õ ท�าหน้าที่ฝ ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมการจริยธรรมประจ�าส่วนราชการ

  Õ จัดท�ายุทธศาสตร์การส่งเสริม

คุณธรรม	 จริยธรรม	 และแผนปฏิบัติงานตาม

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม

  Õ ด�าเนินการและติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน	 และจัดท�ารายงานการสรุปผลการ

ด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์	การส่งเสริมคณุธรรม	

จริยธรรม	 ของกระทรวงมหาดไทย	 พร้อมทั้ง

รายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าที	่ความรบัผดิชอบ

ต่อคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ากระทรวง

มหาดไทยและรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทราบ

  Õ จัดท�ากิจกรรมโครงการสร้าง

ความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับจริยธรรม	 จัดท�า

แนวทางปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมข้าราชการ

พลเรือนของกระทรวงมหาดไทย

  Õ รายงานผลการปฏิบัติงานตาม

หน ้าที่ความรับผิดชอบต ่อคณะกรรมการ

จริยธรรมประจ�ากระทรวงมหาดไทยและ 

รายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ	 และ

สืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น	กรณีมีเรื่องร้องเรียน

ในเรื่องจริยธรรม	หรือมีการฝ่าฝืนจริยธรรม

	 กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวง

แบ่งส ่วนราชการส�านักงานปลัดกระทรวง	

กระทรวงมหาดไทย	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2559	 
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ลงวันที่	 13	 มกราคม	 พ.ศ.	 2559	 ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันท่ี	 18	 มกราคม	 

พ.ศ.	 2559	 โดยมีเจตนารมณ์คือ	 ก�าหนดให้มี 

ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติขึน้ในส�านกังาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 เพื่อท�าหน้าท่ีใน 

การบูรณาการ	 และขับเคลื่อนแผนการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม

คุ ้มครองจริยธรรม	 รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งต่อมาได้มีค�าส่ัง

ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย	ที	่399/2559	

ลงวันที่ 	 1 	 มิถุนายน	 พ.ศ. 	 2559	 เรื่ อง	 

การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตราก�าลัง

ของส� า นักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย	 

โดยปรับชื่อส�านักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต	เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2559	เป็นต้นมา	

b กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง

มหาดไทย b

.  กลไกการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม ของ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง

มหาดไทยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค ดังนี้  .

 ô กลไกการส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 

ในส่วนกลาง 

  Õ  คณะกรรมการจรยิธรรมประจำา

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ประกอบ

ด้วย	ประธานกรรมการจริยธรรม	จ�านวน	1	คน	

กรรมการผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารหรือ

ประเภทอ�านวยการ	 จ�านวน	 2	 คน	 กรรมการ	 

ซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการ	จ�านวน	2	คน	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	 จ�านวน	 2	 คน	

และมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ด้านบริหาร	

เป็นเลขานกุาร	โดยมอี�านาจหน้าทีค่วบคมุ	ก�ากบั	

ส่งเสริม	 ให้ค�าแนะน�า	 และสอดส่องดูแลให้ม ี

การปฏบิติัตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ	

ก�าหนดเป้าหมายการท�างานของคณะกรรมการ

จริยธรรมประจ�าปี	 ก�าหนดแนวทางการรณรงค์	

ส่งเสรมิและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์	การวางแผน	

แนวทางการติดตาม	 การพัฒนาข้าราชการให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

และการประพฤติตนตามมาตรฐานจริยธรรม	

รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงาน	 

ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 และหน้าที่อื่นๆ	 

ท่ีเกี่ยวข้อง	 ตามข้อ	 15	 ของประมวลจริยธรรม 

ข้าราชพลเรือน	พ.ศ.	2552

  Õ คณะอนุกรรมการส ่งเสริม

คุณธรรมกระทรวงมหาดไทย	 ประกอบด้วย	 

ที่ปรึกษาอนุกรรมการท่ีประธานแต่งตั้ง	 จ�านวน	

1	 คน	 ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

อนุกรรมการ	 อธิบดีกรมในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย	จ�านวน	6	คน	เป็นอนกุรรมการ	ผู้ทรง

คณุวฒุทิีป่ระธานแต่งตัง้เป็นอนกุรรมการ	จ�านวน	

1	คน	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	ด้านบริหาร	

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ	 ผู้ช่วยปลัด
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กระทรวงมหาดไทยที่ก�ากับดูแลศูนย์ปฏิบัต ิ

การต่อต้านการทุจริต	กระทรวงมหาดไทย	 เป็น

อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร	และผูอ้�านวยการ	

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 กระทรวง

มหาดไทย	เป็นอนกุรรมการและผูช่้วยเลขานุการ	

มีอ�านาจหน้าที่	 ในการจัดท�าแผนแม่บทและ 

แผนปฏิบตักิารส่งเสรมิคณุธรรมกระทรวงมหาดไทย

โดยก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์	 แผนงาน	 โครงการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	

และภาคประชาสังคม	 ให้สอดคล้องกับแผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	

2559	-	2564)	อ�านวยการให้เกิดการขับเคลื่อน

แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของกระทรวงตามกรอบระยะเวลาและตัวชี้วัด 

ท่ีก�าหนดไว้ในแผนฯ	 ตลอดจนประสานงาน 

ในด้านวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์สร้าง 

ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ 

ทกุกลุ่มเป้าหมายให้มีคณุธรรมเป็นสังคมคณุธรรม 

ท่ีเข้มแข็ง	 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ร่วม

ด�าเนินการตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ 

ส่งเสรมิคุณธรรมของกระทรวงให้บรรลผุลส�าเรจ็

ตามเป้าหมาย	 เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

ประเทศชาติ	ติดตาม	ประเมินผลการด�าเนินงาน

ตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรมของกระทรวงในภาพรวม	และรายงาน

ผลความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการก�ากับ

ติดตาม	 การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเป็น

ระยะอย ่างต ่อ เนื่ องและมีอ� านาจแต ่ งตั้ ง 

คณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

อ�านาจหน้าที่ด�าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องตามที่

คณะกรรมการส ่ง เสริมคุณธรรมแห ่งชาต ิ

มอบหมาย

25 
 

 

 
   
 กระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นในจังหวัด เพ่ือให้มี
บทบาทและหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ในการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน          
การทุจริต กระทรวงมหาดไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฯ ข้างต้น ไม่ได้เป็น
การเพ่ิมอัตราก าลังตั้งใหม ่ แต่เพ่ิมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส านักงานจังหวัดเป็นหน่วยด าเนินภารกิจดังกล่าว
ในระดับพ้ืนที่ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) แบ่งงานออกเป็น  ด้าน ประกอบด้วย 
   ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ 
   ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0226/ว 4542 ลงวันที่ 
17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 
  ในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด ก าหนดให้มีหน้าที่ 
ดังนี้ 
   การด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
   สืบสวนข้อเท็จจริงการฝุาฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมี          
ผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นสมควร 
    ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
   ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัด 
   จัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย 
(รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร) 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย 

ด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 

ด้านส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรม 
 

การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน/ 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. 2562 
 

จัดท ามาตรการ/แผน  
และด าเนินการเกี่ยวกับ  

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ า 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงมหาดไทย 
 

กลไกการดำาเนนิงานด้านส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ของศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุริต กระทรวงมหาดไทย



วารสารดำารงราชานุภาพ 91

 ö  กลไกการส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม
ในส่วนภูมิภาค
	 	 กระทรวงมหาดไทยมีข ้อสั่ งการ 
ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตขึ้นในจังหวัด	 เพื่อให้มีบทบาทและหน้าที่
ในการด�าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
เป็นเครือข่ายส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 
และมาตรการต่างๆ	 ในการป้องกัน	ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐร่วมกับ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 กระทรวง
มหาดไทย	 โดยมีรองผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็น 
หัวหน้าศูนย์ฯ	ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฯ	ข้างต้น	ไม่ได้
เป็นการเพิ่มอัตราก�าลังตั้งใหม่	 แต่เพิ่มบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ส�านักงานจังหวัด 
เป็นหน่วยด�าเนินภารกิจดังกล่าวในระดับพื้นที	่ 
โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด	
(ศปท.จ.)	แบ่งงานออกเป็น	ö	ด้าน	ประกอบด้วย
  Õ	 ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต	และ
  Õ	 ด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรม	(ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย	ที	่มท	
0226/ว	4542	ลงวันที่	17	ธันวาคม	พ.ศ.	2557	
เรือ่ง	การจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ)
	 	 ในด้านการส่งเสริมและคุ ้มครอง
จริยธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จังหวัด	ก�าหนดให้มีหน้าที่	ดังนี้
  Õ	 การด�าเนินการเผยแพร่	ปลูกฝัง	
ส ่งเสริม	 และรณรงค ์ให ้ เจ ้าหน ้า ท่ีของรัฐ 
ในกระทรวงมหาดไทย	 ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข ้าราชการพลเรือนและติดตาม 
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

  Õ	 สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืน
จริยธรรมเพื่อรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา	 ทั้งนี้	 โดยอาจมีผู ้ร ้องขอหรืออาจ 
ด�าเนินการตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย	
หรือตามที่เห็นสมควร
  Õ	 ให ้ความช่วยเหลือและดูแล
ข้าราชการซึง่ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมอย่าง
ตรงไปตรงมา
  Õ	 ท�าหน้าที่ฝ ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�าจังหวัด
  Õ	 จัดท�ายุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม	 จริยธรรม	 และแผนปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม
  Õ	 ด� า เนินการและติดตามผล 
การปฏิบัติงาน	 และจัดท�ารายงานการสรุปผล 
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม	 จริยธรรม	 ของจังหวัด	 พร้อมทั้ง 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ 
รั บผิ ดชอบต ่ อคณะกรรมการจริ ย ธ รรม 
ประจ�าจังหวัดและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด	
และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ
  Õ	 จัดท�ากิจกรรมโครงการสร้าง
ความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับจริยธรรม	 จัดท�า
แนวทางปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
พลเรือนของกระทรวงมหาดไทย
  Õ	 รายงานผลการปฏิบั ติ ง าน 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ�าจังหวดั	และรายงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดและปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ	 และ
สืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีมีเรื่องร้องเรียน
ในเรื่องจริยธรรม	 หรือมีการฝ่าฝืนจริยธรรมของ
จังหวัด
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.แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการ 

ส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ของศนูย์ปฏบิตักิาร

ต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย .

 ô พันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”  

โดยรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย  

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา	 ให้ความส�าคัญกับ

การป้องกนัและปราบปรามทจุรติ	ซึง่ได้เน้นย�า้ให้

ทกุหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทยปฏบัิตงิาน

ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ	 ข้อกฎหมาย	 

และมอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการในสังกัด 

ขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วาระ	 “มหาดไทย 

ใสสะอาด”	 โดยถือเป็นนโยบายส�าคัญที่ต้อง

ด�าเนินการควบคู่ไปกับทุกภารกิจและได้แปลงสู่

การปฏิบัติใน	õ	ภารกิจหลัก	ประกอบด้วย	

  Õ การส่งเสริมการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ

  Õ การป้องกนัปราบปรามการทจุรติ

อย่างเข้มข้น	และ

  Õ สนับสนุนให้มี	“จังหวัด	อ�าเภอ	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”	 

ทั่วประเทศ

 ö นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส 

โดยสำา นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส	

เมื่อวันที่	 12	 มกราคม	 พ.ศ.	 2560	 เพื่อเป็น

มาตรฐาน	 แนวทางปฏิบัติ	 และค่านิยมส�าหรับ

ข้าราชการและบคุลากรขององค์กรให้ยดึถอืและ

ปฏิบัติควบคู่กับกฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับอื่นๆ	

กลไกการดำาเนนิงานด้านส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ของศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติจงัหวดั

26 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุรติจังหวัด 
ศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทุจรติ
กระทรวงมหาดไทย 

ราชการส่วนภูมภิาค 
ประจําจังหวัด 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

สํานักงานจังหวัด

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ด้านการส่งเสรมิและ
คุ้มครองจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรม
ประจําจังหวัด

คณะอนุกรรมการ
ส่งเสรมิคณุธรรมจังหวัด 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
(ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ)

   ดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน และจัดทํารายงานการสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของจังหวัด พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ 
   จัดทํากิจกรรมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับจริยธรรม จัดทําแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกระทรวงมหาดไทย 
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด และ
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ และสืบสวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นกรณีมีเร่ืองร้องเรียน          
ในเรื่องจริยธรรม หรือมีการฝ่าฝืนจริยธรรมของจังหวัด 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
     โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา                
ให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งได้เน้นยํ้าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และมอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการในสังกัดขับเคล่ือนภารกิจ
ภายใต้วาระ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยถือเป็นนโยบายสําคัญที่ต้องดําเนินการควบคู่ไปกับทุกภารกิจและได้แปลงสู่
การปฏิบัติใน  ภารกิจหลัก ประกอบด้วย  
     การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
     การป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และ 
     สนับสนนุให้มี "จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 
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โดยมุ่งม่ันที่จะน�าหน่วยงานให้ด�าเนินงานตาม

ภารกิจด้วยความโปร่งใส	 บริหารงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต	 มีคุณธรรม	 ปราศจากการทุจริต	

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว	 จึงก�าหนด

แนวทางให้ส ่วนราชการในสังกัดส�านักงาน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ถือปฏิ บัติและ 

ด�าเนินการ	ดังนี้

  Õ บริหารงานและปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมมาภิบาล	 โดยมุ ่งตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว	

ถูกต้อง	เสมอภาค	โปร่งใส	และเป็นธรรม

  Õ ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้

บุคลากรในสังกัด	 มีความรู้ความเข้าใจ	 ยึดหลัก

คณุธรรม	จรยิธรรม	น�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด�าเนิน

ชีวิต

  Õ ด�าเนนิการจดัซ้ือจดัจ้าง	ส่งเสรมิ

การด�าเนนิการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน	

และเปดิโอกาส	ใหภ้าคเอกชน	ภาคประชาสังคม	

และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ

สอบการปฏิบัติงาน	 โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ในการด�าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

  Õ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

แจ้งข้อมูลข่าวสาร	 เบาะแสการทุจริต	 ร้องเรียน

ร้องทกุข์	ผ่านศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย

  Õ กรณพีบการทจุรติจะด�าเนนิการ

สอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู ้ที่ทุจริตอย่าง

จริงจัง

 õ เจตจำานงสุจริตในการบริหารงาน 

เจตจ�านงสุจริตในการบริหารงาน	 โดยปลัด

กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  

ได้มีประกาศส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	

เรื่อง	 เจตจ�านงสุจริตในการบริหารงาน	 ลงวันที่	

25	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	ความว่า	“ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 เป็นองค์กรท่ีเน้น 

การบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล		และให้ความส�าคญั

กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และ

ประพฤติมิชอบตามภารกิจมหาดไทยใสสะอาด	

ในฐานะผู ้บริหารส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย	 จึงขอประกาศเจตจ�านงสุจริตในการ

บริหารงานที่มีคุณธรรม	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 

ยดึหลกัธรรมาภบิาล	ซึง่ประกอบด้วย	หลกันติธิรรม 

หลักคุณธรรม	 หลักความโปร่งใส	 หลักการ 

มส่ีวนร่วม	หลกัความรับผดิชอบ	หลกัความคุ้มค่า 

เ พ่ือตอบสนองการแก ้ไขป ัญหาประชาชน 

อย่างรวดเรว็ให้เกดิประโยชน์กบัประชาชนสงูสดุ	 

ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรมีคุณธรรม	 

4	ประการ	คอื	“พอเพียง วนัิย สุจริต จติอาสา” 

และปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรม	กระท�าในสิ่งที่

ถูกต้อง	 และมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ส�าคัญ”

b ผลการดำาเนินงาน b

	 ศูนย ์ปฏิบัติการต ่อต ้ านการทุจริต	

กระทรวงมหาดไทย	 ได้ด�าเนินการขับเคลื่อน

คุณธรรม	จริยธรรม	สรุปได้	ดังนี้
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.  การดำาเนนิงานด้านการจดัทำายทุธศาสตร์/

มาตรการด้านการส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม  .

 ô จัดท�าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 - 2564  

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 

ฉบบัที	่1	(พ.ศ.	2559	-	2564)	โดยก�าหนดวสิยัทศัน์	

“ชาวมหาดไทยดำารงตนบนหลักคุณธรรม 

ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้จริยธรรมองค์กร เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน”	 ซึ่งประกอบด้วย	

4	ประเด็นยุทธศาสตร์	ได้แก่	

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐาน

การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง

ในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ	

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

  ยุทธศาสตร ์ที่  4 	 ส ่ ง เสริม ให ้

ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมใน

ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก	และด�าเนนิ

การขบัเคลือ่นแผนแม่บทฯ	โดยจดัท�าแผนปฏิบัติ

การส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงมหาดไทยประจ�าปี	

เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมคุณธรรมให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานระดับกรม	 รัฐวิสาหกิจ 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 และหน่วยงาน 

ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 

ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทย	 เป็นสังคม

คุณธรรม	เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	ซึ่งใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 ได้จัดท�าแผนปฏิบัติ

การส่งเสรมิคณุธรรม	กระทรวงมหาดไทย	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 มีจ�านวนโครงการ/

กิจกรรมที่จะด�าเนินการ	 จ�านวนทั้งส้ิน	 83	

โครงการ	และกลุม่เป้าหมายทีจ่ะได้รบัการอบรม

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้

เข้มแข็ง	 ประกอบด้วย	 บุคลากรและประชาชน 

ทั้งภายในและภายนอก	จ�านวนรวม	56,715	คน	

ทัง้นี	้ได้ก�าหนดให้มีการติดตามผลการด�าเนนิงาน

ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง

มหาดไทยและรายงานผลในรอบ	 6	 เดือน	 และ	

รอบ	 12	 เดือน	 เพื่อรายงานต่อปลัดกระทรวง

มหาดไทยและกรมการศาสนาในฐานะฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 

แห่งชาติต่อไป

 ö ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

กระทรวงมหาดไทย	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ�าส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย	 ได้ด�าเนินการจัดประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมฯ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ 

ขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ของ 

คณะกรรมการฯ	ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน	 เช่น	 จัดท�าแนวทางการด�าเนินงาน 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย	 พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางใน

การจัดฝึกการอบรมและปลูกจิตส�านึกจริยธรรม

ทีดี่ให้แก่ข้าราชการ	พนกังานราชการ	และลกูจ้าง

ประเภทต่างๆ	ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยส่วนกลาง	ก�าหนดแนวทาง	การคัดเลอืก
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บุคลากรในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย	 เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น	
ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการประชาสัมพันธ์
เกีย่วกบังานด้านจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่ง	เป็นต้น

ที่ดี	 มีจิตส�านึกอยู ่บนพื้นฐานของคุณธรรม	
จริยธรรม	 มีการประพฤติปฏิบัติตนตามรอย 
พระยุคลบาท	 และปฏิบัติตนเหมาะสมตาม 
พระราชบญัญตัมิาตรฐานทางจริยธรรม	พ.ศ.	2562 
ซึ่งเกณฑ์	ประกอบด้วย	
  Õ	พฤติกรรมทีแ่สดงให้เหน็ชดัเจน
ในการประพฤติปฏิบติัตนด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต
และมีศีลธรรมอันดี
  Õ  คติพจน์ท่ียดึถือในการปฏบิติังาน	
และ
  Õ  ปณธิานความดทีีจ่ะปฏบิตัต่ิอไป	
ซ่ึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�าส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ในการประชุม	 ครั้งที	่
3/2562	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	พ.ศ.	2562
  ö การประเมินองค์กร	 ชุมชน	
อ�าเภอ	และจังหวัดคุณธรรม	ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2559	
-	 2564)	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 โดย 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 กระทรวง
มหาดไทยได้ด�าเนินการทบทวนผลการประเมิน
ตนเองขององค์กรคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรม	
สรุปการด�าเนินงานได้ดังนี้
  Õ กรมการศาสนา	 กระทรวง
วัฒนธรรม	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะ
กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ได้แจ้ง
กระทรวงมหาดไทยทบทวนผลการประเมิน
ตนเองขององค์กรและจังหวัดคุณธรรม	 โดยให้
ด�าเนินการประเมินตามตัวชี้วัดและเกณฑ  ์
การประเมินตามคู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร	

 õ จั ดท� าประกาศส� านั ก งานปลั ด
กระทรวงมหาดไทยเร่ือง	 เจตจ�านงสุจริตในการ
บริหารงาน	 ที่มุ ่งเน้นเรื่องการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภบิาล	มคีณุธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้ 
เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว	 
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด	 ส่งเสริม 
ให ้บุคลากรกระทรวงมหาดไทยมีคุณธรรม	 
4	 ประการ	 คือ	 พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	
และปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรม	กระท�าในสิ่งที่
ถกูต้องและมุง่เน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคญั
. การดำาเนินงานด้านการรณรงค์ส่งเสริม 
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ .
 ô	 การจัดท�าแนวทางการคัดเลือก
บุคลากรในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย	 เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนนุให้ข้าราชการในสงักดั	ได้ตระหนกั
ถงึความมเีกยีรติ	ศกัดิศ์รขีองความเป็นข้าราชการ
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ชมุชน	อ�าเภอ	และจงัหวดัคณุธรรม	และแนวทาง

การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและจังหวัด

คณุธรรม	ในปี	2562	เพือ่น�าเสนอผลการประเมนิ

ต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กร	 ชุมชน	

หน่วยงาน	และจงัหวดัคณุธรรม	และคณะกรรมการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพิจารณาและประกาศ

ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร	 ชุมชน	 หน่วยงาน	 

และจังหวัดคุณธรรม

  Õ ก ร ะท ร ว ง มห า ด ไ ท ยแจ ้ ง 

หน่วยงานในสงักดัและจงัหวดัทกุจงัหวดัทบทวน

ผลการประเมินตนเองขององค์กรและจังหวัด 

ตามหลักเกณฑ ์ ดังกล ่าว	 และจัดประชุม 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง

มหาดไทย	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	

พ.ศ.	 2562	 โดยมีมติ เห็นชอบให ้ทบทวน 

ผลการประเมนิตนเอง	เพือ่ให้สามารถตอบตวัชีว้ดั

และเกณฑ์การประเมนิตัง้แต่ระดบัต้น	คอื	ระดบั 

ส่งเสริมคุณธรรม	 ระดับคุณธรรม	 จนถึงระดับ

คณุธรรมต้นแบบ	ในแต่ละระดบัได้อย่างเป็นรปูธรรม

  Õ  ศูนย์ปฏบัิตกิารต่อต้านการทุจรติ	

กระทรวงมหาดไทย	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง

มหาดไทยได้รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา

องค์กรคุณธรรม	 จ�านวน	 11	 แห่ง	 และผล 

การส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดคุณธรรม	 ไปยัง 

กรมการศาสนา	 เพื่อน�าเสนอคณะอนุกรรมการ

คัดเลือกชุมชน	 องค์กร	 หน่วยงานและจังหวัด	

และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	

พิจารณาผลการประเมินและประกาศยกย่อง	

เชิดชูเกียรติ	ซึ่งปรากฏผล	ดังนี้

    การประเมนิองค์กรคณุธรรม

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
    v ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับองค์กรส่งเสรมิคณุธรรม จำานวน 2 องค์กร 

ได้แก่	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 และ

องค์การตลาด

    v ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับองค์กรคุณธรรม จำานวน 1 องค์กร ได้แก่	

องค์การจัดการน�้าเสีย

    v ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำานวน 8 

องค์กร	ได้แก่	กรมการปกครอง	กรมการพัฒนา

ชุมชน	 กรมที่ดิน	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 การไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค	การไฟฟ้านครหลวง	และการประปา

นครหลวง

    การประเมนิจงัหวดัคณุธรรม 

จำานวน 76 จังหวัด 
    v ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จำานวน 15 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร	 จังหวัดเชียงใหม่	

จงัหวดัตาก	จงัหวดันครศรธีรรมราช	จงัหวดัน่าน	

จงัหวดัปราจนีบรุ	ี จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	จงัหวดัสตลู	

จังหวัดสมุทรสงคราม	 จังหวัดสุพรรณบุ รี	 

จงัหวดัสรุนิทร์	จงัหวดัหนองคาย	จงัหวดัอ่างทอง	

จังหวัดอุตรดิตถ์	และจังหวัดอุบลราชธานี

     v ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับจังหวัดคุณธรรม จำานวน 37 จังหวัด 

ได ้แก ่ 	 จังหวัดขอนแก ่น	 จังหวัดร ้อยเอ็ด	 

จังหวัดสมุทรสาคร	จังหวัดตราด	จังหวัดบึงกาฬ	
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จังหวัดแพร่	 จังหวัดเลย	 จังหวัดพิษณุโลก	 

จังหวัดสมุทรปราการ	 จังหวัดอ�านาจเจริญ	

จังหวัดนราธิวาส	 จังหวัดยโสธร	 จังหวัดยะลา	

จงัหวดัฉะเชงิเทรา	จงัหวดัมกุดาหาร	จงัหวดัระยอง	

จั งหวั ดหนอง บั วล� าภู 	 จั งหวั ดนครพนม	 

จั ง หวั ดประจวบคี รี ขั น ธ ์ 	 จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต	 

จังหวัดสงขลา	 จังหวัดระนอง	 จังหวัดจันทบุร	ี

จังหวัดพะเยา	จงัหวดัชลบรีุ	จงัหวดัมหาสารคาม	

จงัหวดันครปฐม	จงัหวดัสงิห์บรุ	ีจงัหวดัเพชรบรูณ์	

จงัหวดัสรุาษฏร์ธาน	ีจงัหวดัสระแก้ว	จงัหวัดสโุขทยั	

จังหวัดเพชรบุรี	 จังหวัดพังงา	จังหวัดนครนายก	

จังหวัดนครราชสีมา	และจังหวัดสกลนคร

    v ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ จำานวน 24 

จังหวัด ได้แก่	 จังหวัดกระบี่	 จังหวัดกาญจนบุรี	

จงัหวดักาฬสินธุ	์จงัหวดัก�าแพงเพชร	จงัหวดัชยันาท 

จังหวัดชัยภูมิ	 จังหวัดเชียงราย	 จังหวัดตรัง	

จงัหวดันครสวรรค์	จงัหวดันนทบรีุ	จงัหวดับรุรัีมย์	

จังหวัดปทุมธานี 	 จังหวัดป ัตตานี 	 จังหวัด

พระนครศรอียธุยา	 จังหวัดพัทลุง	 จังหวัดพิจิตร	

จังหวัดราชบุรี	 จังหวัดลพบุรี	 จังหวัดล�าปาง	

จังหวัดล�าพูน	 จังหวัดศรีสะเกษ	 จังหวัดสระบุรี	

จังหวัดอุดรธานี	และจังหวัดอุทัยธาน ี

 õ จัดท�าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม	

จริยธรรม	 เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม	

กระทรวงมหาดไทย	 ประจ�าป ีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2562	ในระหว่างวันที่	25	-	26	กรกฎาคม	

พ.ศ.	 2562	 ณ	 กระทรวงมหาดไทย	 และ	 

จังหวัดราชบุรี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน

ความรู ้	 ความเข้าใจ	 ทักษะ	 ด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	 แก ่บุคลากรในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย	 ให้สามารถน�ามาประยุกต์ใช ้ใน 

การปฏบิติังานได้อย่างเหมาะสมกบับทบาทและ

ภารกิจของหน่วยงาน	 รวมทั้งสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	

เพ่ือร่วมขับเคล่ือนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

มหาดไทยให้เป็นองค์กรคณุธรรมตามแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2559	

-	 2564)	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 50	 คน	 

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู ้ 

โดยรับฟังการบรรยายจากผู ้ทรงคุณวุฒิที่มี 

ความรู ้ 	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ 

การศึกษาดูงานในพื้นที่และองค์กรที่ได ้ รับ 

การคัดเลือกเป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม

จากกระทรวงวัฒนธรรม	 ได้แก่	 ศาลากลาง 

จังหวัดราชบุรี	 บริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	 จ�ากัด	

เทศบาลต�าบลเจ็ดเสมียน	 และชุมชนใน 

ต�าบลเจ็ดเสมียน	 เพื่อสร ้างการรับรู ้และ 

เห็นถึงความส�าคัญของการเป็นองค์กรคุณธรรม	

สามารถน�าองค์ความรู้มาพัฒนาหรือต่อยอด 

การพัฒนาองค ์กรให ้ เป ็นองค ์กรคุณธรรม	 

ตามแผนแม่บทส ่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 

ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2559	-	2564)

 ú การสร้างการรับรู้และการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง

จริยธรรม	 พ.ศ.	 2562	 ผ ่านช ่องทางและ 

สื่อประเภทต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	ประกาศ 
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เสยีงตามสายส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย	

ระหว ่างเดือน	 ส.ค.	 -	 ก.ย.	 พ.ศ.	 2562	 

Line@มหาดไทย	Line	ศปท.กระทรวงมหาดไทย	

เว็บไซต์ของ	 ศปท.มท	ww.anticor.moi.go.th	 

จัดท�าปฏิทินตั้งโต๊ะโดยมีเนื้อหาของพระราช

บัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม	 พ.ศ.	 2562	

โ ปส เ ตอ ร ์ ป ร ะช าสั ม พั น ธ ์ แ ล ะแผ ่ นพั บ	 

(อินโฟกราฟิก)	เก่ียวกบัพระราชบัญญตัมิาตรฐาน

ทางจริยธรรม	พ.ศ.	2562	เผยแพร่ให้หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจงัหวดัได้รบัทราบ 

และติดตั้งป้ายไวนิลในกระทรวงมหาดไทย	 

เพื่อสร้างการรับรู้และเตือนให้ข้าราชการและ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	พึงประพฤติตนอย่างเหมาะสม	

ถูกต้อง	และดีงาม

. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ 

ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม .

กระทรวงมหาดไทย	 เพ่ือร่วมขับเคล่ือนภารกิจ

ด้านการป้องกนั		ปราบปรามการทุจริต		การส่งเสริม

คุณธรรม	 จริยธรรม	 และธรรมาภิบาล	 และ 

เพ่ือเป็นเครือข่ายการท�างานและร่วมกจิกรรมกบั	

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 กระทรวง

มหาดไทยอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงได้มีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน	 เช่น	 โครงการปลุกจิตส�านึกต้านทุจริต	

และยึดหลักธรรมาภิบาลในองค์กร	 เพื่อสร้าง

ความร่วมมือภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	

รวมทั้งให้เกิดการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น

b ประโยชน์ที่ได้รับจากการขับเคลื่อนงาน 

ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม โดยศนูย์ปฏบิติัการ

ต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย b

	 ผลจากการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

กระทรวงมหาดไทย	 ส่งผลให้บุคลากรในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้

กระทรวงมหาดไทยเกิดความเข้มแข็ง	 อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ภายใต้

การรับรู้เป้าหมาย	“มหาดไทยใสสะอาดต่อต้าน

การทุจริต”	โดยมีกรอบแนวทางการด�าเนินงาน	

ประกอบด้วย

 ô บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมมาภิบาล

 ö ปลูกฝ ั งค ่ านิยมและทัศนคติ ให ้

บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	

 õ สร้างคุณธรรมในการด�าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง

	 ศูนย ์ป ฏิ บัติการต ่อต ้ านการทุจริต	

กระทรวงมหาดไทย	 ได้สร้างเครือข่ายต่อต้าน	

การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	
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 ú ใช้ช่องทางการร้องเรยีนร้องทุกข์ของ

กระทรวงมหาดไทย	 เพื่อร้องเรียนและแจ้ง

เบาะแสการทุจริต	

 ù มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริต

คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ	 ไปปรับใช้ในท�างานและ 

การด�าเนินชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติร่วมกับการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมที่พึงประสงค์คือ	“พอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสา”	 และยึดมั่นกระท�า 

ในสิ่งที่ถูกต้อง	 โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม

เป ็นส�าคัญ	 ซึ่งน�าไปสู ่การบรรลุเป ้าหมาย	

“มหาดไทยใสสะอาด”	 ภายใต้ค่านิยมองค์กร

ของกระทรวงมหาดไทย	“บำาบดัทกุข์ บำารงุสขุ” 

โดยเป้าหมายและค่านิยมดังกล่าว

	 กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากร

ของกระทรวงมหาดไทยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

จากรุ่นสู่รุ่น	และส่งผลคอื	ประชาชนได้รับบริการ

และเข้าถึงบริการได้อย ่างรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 

มีความเสมอภาค	โปร่งใส	และเป็นธรรม	ปัญหา	

การร้องเรียนการทุจริตลดลง	เกดิความน่าเชือ่ถือ

ต ่อประชาชน	 ท�าให ้ประชาชนเชื่อมั่นต ่อ 

การบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย	 ทั้งยัง 

ส่งผลให้บุคลากรเกิดความตระหนักยึดมั่นใน 

หลักคุณธรรม	จริยธรรม	 เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ 

ไม่ประพฤตมิชิอบให้เกดิความเสือ่มเสยีต่อตนเอง

และหน่วยงาน
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 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ส�านักงาน	

ป.ป.ช.)	 ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก

เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต	 และเป็น

กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสและมี

คุณธรรม	 โดยใช้ชื่อว่า	 “การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วย

งานภาครัฐ	 (Integrity	 and	 Transparency	 

Assessment	:	ITA)”	

	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั	(Integrity	

and	Transparency	Assessment	:	ITA)	ได้เริม่

ด�าเนนิการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	เป็นต้นมา

แนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนครพนม

 สำานักงานจังหวัดนครพนม

จนถึงปัจจุบันและมีการขยายขอบเขตและ 

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล�าดับ	

ทั้งนี้	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	23	มกราคม	

พ.ศ.	 2561	 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการ

ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิ

งานของหน่วยงานภาครัฐ	 ในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2561	-	2564	โดยใช้แนวทางและเคร่ืองมอื

การประเมินตามที่ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ก�าหนด	 

รวมไปถึงให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส�าคัญ

กบัการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั	ไปประกอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน

ขอบเขตความรับผิดชอบ
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	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ได้ศกึษา

รายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน	

อย ่างเป ็นระบบ	 ลดภาระของหน ่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 ลดค่าใช้จ ่ายงบประมาณ	 และ 

เพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริต 

เชงิรกุ	รวมถงึให้ความส�าคญัในการพฒันาเกณฑ์

การประเมนิให้เกดิการสนบัสนนุ	ต่อการยกระดบั

ค่าคะแนนดชันกีารรบัรู้การทจุรติของประเทศไทย

ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต	ระยะที่	3	(พ.ศ.	2560	-	2564)	

โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเร่ืองแนวทางการ

ปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อน�าไปสู่ 

การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต	

(Corruption	 Perceptions	 Index	 :	 CPI)	 

ของประเทศไทยให ้ สู งขึ้ น 	 ซึ่ งจัดท� า โดย 

คณะเศรษฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

และได้ศกึษาข้อมลูทางวชิาการต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้อง

กับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการ

ประเมินด้านความโปร่งใส	 คุณธรรมจริยธรรม

และการทจุรติ	ท้ังเคร่ืองมอืของประเทศไทยและ

เคร่ืองมือในระดับสากลเพิ่มเติม	 เพื่อพัฒนา

เกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง 

มีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	

เพือ่ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	ลดความซ�า้ซ้อน

ของการด�าเนินการและมุ่งเน้นการร่วมด�าเนิน

การขับเคล่ือนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของ

ประเทศ

	 การประเมิน	 ITA	 ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2562	นั้น	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ได้มีการศึกษา

ทบทวน	 การประเมิน	 ITA	 ในหลายด ้าน	 

เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ทั้งด้าน

รายละเอียดการประเมิน	 ด ้านเครื่องมือ 

การประเมนิ	และด้านวธิกีารประเมนิ	นอกจากนี้	

ยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั	(Integrity	

and	 Transparency	 Assessment	 System:	

ITAS)	 ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้การประเมิน	 ITA	

สามารถด�าเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 

ลดภาระของหน ่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง	 และ 

ลดงบประมาณที่ ใช ้ในการด�าเนินการแล ้ว	 

ยงัส่งผลให้หน่วยงานทีรั่บการประเมนิ	ได้รับทราบ

สถานการณ์	ด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของ

ตนเองและสามารถน�าผลการประเมินไปสู่การ

ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น



วารสารดำารงราชานุภาพ102

 จั งหวัด มีขอบเขตของหน ่วยงาน 

โดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาค	 ซึ่งมีขอบเขตการประเมิน

ครอบคลมุเฉพาะกลไกการบรหิารราชการระดบั

จังหวัด	 ประกอบด้วย	 ส�านักงานจังหวัดและ 

ส่วนราชการส่วนภูมภิาคทีอ่ยูใ่นการควบคมุดแูล

ของผู้ว่าราชการจังหวัด	 (ไม่รวมส่วนราชการ	 

ในจงัหวดัทีข่ึน้ตรงต่อส่วนกลาง	และส่วนราชการ

ระดับอ�าเภอ	สังกัดกระทรวงมหาดไทย)

 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการประเมิน ITA ปี 2562 

ประกอบด้วย

 ô ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีภายใน หมายถงึ	

บุคลากรในหน่วยงาน	 ตั้งแต่ระดับผู ้บริหาร	 

ผู ้อ�านวยการ/หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน	 

ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง	 ที่ท�างานให้กับ

หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 1	 ป ี 

การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นตำ่า จ�านวน

ร้อยละ	10	ของจ�านวนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน	

แต่จะต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	 30	 ตัวอย่าง	 

กรณีหน่วยงานมีผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน	

จ�านวนน้อย	(น้อยกว่า	30	คน)	ให้เก็บข้อมูลจาก

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด	 ส่วนกรณี 

หน่วยงานมีผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในจ�านวนมาก	

(มากกว่า	 1,000	 คน)	 

ให ้ เ ก็บข ้อ มูลจากผู ้ ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน

จ�านวน	ไม่น้อยกว่า	100	

ตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 	หน่วยงานระบุจ�านวนของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน	ลงในระบบ	 ITAS	 เพื่อให้ระบบ

สามารถก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต�่าของ

หน่วยงาน

 	หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบส�ารวจตามแบบวดัการรบัรู้

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน	(Internal	Integrity	

and	 Transparency	 Assessment	 :	 IIT)	 

ทัง้นี	้ หน่วยงานควรค�านงึถงึการเผยแพร่ช่องทาง 

การเข ้าตอบให้ทั่วถึงและส่งเสริมให ้มีการ 

กระจายตัวของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียภายในที่

ครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ

  	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน	เข้ามาตอบ

แบบส�ารวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได	้

ส่วนเสียภายใน	(IIT)	ด้วยตนเองทางระบบ	ITAS	

ทัง้นี	้หน่วยงานจะต้องก�ากบัติดตามและส่งเสริม

ให้มกีารตอบไม่น้อยกว่าจ�านวนกลุม่ตวัอย่างขัน้ต�า่	

หรือตามที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ก�าหนด

 ö ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

  ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอก หมายถงึ	

บุคคล	 นิติบุคคล	 บริษัทเอกชน	 หรือหน่วยงาน	

ของรัฐอืน่ท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกจิ

ของหน่วยงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

  การกำาหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างขัน้ตำา่ 

จ�านวนร้อยละ	 10	 ของ

จ�านวนผูม้ส่ีวนได้	ส่วนเสยี

ภายนอกแต ่จะต ้องมี

จ�านวนไม่น้อยกว่า	 30	

ตัวอย่าง	 กรณีหน่วยงาน
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มีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกจ�านวนน้อย	

(น ้อยกว ่า	 30	 คน)	 

ให ้ เ ก็ บข ้ อมู ล จ าก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท้ังหมด	 ส่วนกรณี

หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก	จ�านวนมาก 

(มากกว ่า	 1,000	 คน)	 ให ้ เ ก็บข ้อมูลจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ�านวนไม่น้อยกว่า	

100	ตัวอย่าง

 õ เครื่องมือการประเมิน

   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : I IT)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในทีม่ต่ีอหน่วยงานตนเอง	

ประกอบด้วย	 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่	 ตัวชี้วัด

การใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัดการใช้อ�านาจ	ตัวชี้วัด

การใช้ทรัพย์สินของราชการ	 และตัวชี้วัดการ

แก้ไขปัญหาการทุจริต

   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน 

ที่ ประ เมินประกอบด ้ วยตั ว ช้ี วั ดคุณภาพ 

การด�าเนินงาน	ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ	การสือ่สาร	

และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท�างาน

   แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผย

ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน	 เพื่อให้

ประชาชนสามารถเข้าถงึได้	ประกอบด้วยตัวชีว้ดั

การเปิดเผยข้อมูล	 และตัวชี้วัดการป้องกัน 

การทุจริต

	 ú	ตัวชี้วัดการประเมิน IIT EIT และ 

OIT รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 นั้น	

ส�านกังาน	ป.ป.ช.	ได้ให้ความส�าคญัในการพัฒนา

เกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ 

การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต	 

(Corruption	Perceptions	Index	:	CPI)	ของ

ประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยได้ศึกษา

ข้อมลูจากผลการวจิยั	เรือ่ง	แนวทางการปรบัปรงุ

และแนวการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อน�าไปสู ่การยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต	 (CPI)	 ของ

ประเทศไทยให้สูงข้ึน	 ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้

สั ง เคราะห ์ประเด็นการส�ารวจของแต ่ละ 

แหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ	

(Transparency	International)	น�ามาใช้ในการ

ประเมนิดัชนกีารรบัรู้การทจุรติ	ประกอบกับการ

ศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม	 การเชื่อมโยง 

ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม	

และการเชื่อมโยงกับเคร่ืองมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง	

ท�าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม

หลายด้าน	ซึง่เกีย่วข้องกบัคณุธรรม	ความโปร่งใส	

และการทุจริต	ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรง
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และการทจุรติทางอ้อม	รวมไปถึงบรบิทแวดล้อม

ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	 ซึ่งจะเป็นประโยชน ์

ต่อหน่วยงานในการน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข	 

ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตใน

หน่วยงานภาครัฐ	 และส่งผลต่อการยกระดับ

คะแนน	 CPI	 ของประเทศไทยในระยะยาวได	้ 

โดยจ�าแนกออกเป็น	10	ตัวชี้วัด	ได้แก่

  ô การปฏิบัติหน้าที่

  ö การใช้งบประมาณ

  õ การใช้อ�านาจ

  ú	การใช้ทรัพย์สินของราชการ

  ù การแก้ไขปัญหาการทุจริต

  û	คุณภาพการด�าเนินงาน

  ü ประสิทธิภาพการสื่อสาร

  † การปรับปรุงระบบการท�างาน

  ° การเปิดเผยข้อมูล

  ¢ การป้องกันการทุจริต

	 จังหวัดนครพนม	 ได้ร่วมการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ	 มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	

2560	–	2562	โดยมีคะแนน	ดังนี้

ปีงบประมาณ คะแนน

2560 81.31

2561 88.46

2562 95.50

 

	 และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	จังหวดั

นครพนมมีผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	 อยู่ในระดับ	

AA (95.00 – 100)	 ซ่ึงจังหวัดได้มีแนวทาง 

ในการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	 ประจ�าป	ี 

งบประมาณ	พ.ศ.	2562	ดังนี้

 ô ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม	 และ 

ผูบ้ริหาร	ให้ความส�าคญัในการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	 โดย

สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมชี้แจง 

การประเมินดังกล่าว	 และเข้าร่วมมอบนโยบาย

ทุกครั้ง
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 ö จังหวัดได้แต่งตั้งคณะท�างานการ

ประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน

ของจังหวัดนครพนม	 ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2562

 õ แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจ�า

จังหวัด	เป็นคณะท�างาน

 ú ร ่วมมือกับส� านักงาน	 ป.ป.ช .	 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการการด�าเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติจงัหวัดนครพนม		ทกุไตรมาส

ตามที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด

 ù เชิญเจ ้าหน ้า ท่ีผู ้ รับผิดชอบการ

ประเมิน	 ITA	 จากส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 มาเป็น

วิทยากรชี้แจงในแต่ละประเด็น

 û การประเมินแบบวัดการรับรู ้ของ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน		(IIT)		ได้ก�าหนดจ�านวน

ข้าราชการ/บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน	 

ขั้นต�่าร้อยละ	 10	 ของจ�านวนบุคลากรทั้งหมด	

โดยให้ส่วนราชการก�ากับผู้ประเมินอย่างใกล้ชิด	

เพื่อช้ีแจงกรณีที่มีข้อสงสัยในค�าถาม	 และเพ่ือ 

ไม่ให้ค�าตอบคลาดเคลื่อน	 เพราะค�าถามบางข้อ

เป็นการถามเชิงความคิด

 ü	 การประเมินแบบวัดการรับรู ้ผู ้มี 

ส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก	(EIT)	ได้ก�าหนดจ�านวน 

ผู้ท�าแบบประเมนิให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

รับผิดชอบ	และให้ก�ากับอย่างใกล้ชิด	เพื่อชี้แจง

ในกรณีที่ผู้ประเมินเกิดประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

 † การประเมินแบบตรวจการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ	 (OIT) มอบหมายส่วนราชการ	

ซ่ึงเป็นคณะท�างานส่งข้อมลูทีเ่กีย่วข้องให้จงัหวดั	

และมอบหมายข ้าราชการ/เจ ้าหน ้าท่ีของ

ส�านักงานจังหวัด	 ก�ากับ	 ติดตามในแต่ละข้อ/

ประเด็น	

 ° รายงานผล/ข้อมูลให้ผู ้ว่าราชการ

จังหวดัทราบทกุคร้ังทีม่เีร่ืองเกีย่วกบัการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั
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เพราะความโปร ่งใสเป ็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึง	 

การเปิดเผยและตรงไปตรงมาของการปฏบิติังาน	

ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สังคมจะรับรู ้ถึงปัญหา 

การฉ้อราษฎร์บงัหลวง	และมส่ีวนในการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาร่วมกนัได้อย่างสะดวก	อย่างไรกดี็

ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมายังคงมีปัญหา 

การร้องเรียนเกี่ยวกับการด�าเนินงานที่ขาด 

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอยู ่อย่าง 

ต่อเนื่องถึงแม้ว ่าองค์การเพ่ือความโปร่งใส

นานาชาติ	(Transparency	International	:TI)	

ที่ ได ้จัดอัน ดับภาพลักษณ ์การคอร ์รัป ชัน	 

(Corruption	Perception	 Index	 :	CPI)	 ของ

ประเทศต่างๆ	 และพบว่า	 ผลการประเมินในปี 

พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีค่าคะแนน CPI อยู่ที่ 

36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ

การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ในการดำาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

สำานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความเป็นมา

 การปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อป ี	 

พ.ศ.	2545	และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ 

บ้านเมอืงทีด่	ีพ.ศ.	2546	ท�าให้หน่วยงานภาครฐั

มีการน�าหลกัธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	

มาปรับใช้ในการด�าเนินภารกจิ	เพือ่ความสอดคล้อง

กับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเด็นเรื่องความโปร่งใส	 (Transparency)	 

ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัทีร่ฐับาลพยายามผลกัดันให้เกดิขึน้

ในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานทั่วประเทศ	
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อยู่ในอันดับที่ 99 จากประเทศที่เข้าร่วมการ

ประเมินทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก และเป็น

อันดับท่ี 5 ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 จากการ 

จดัอนัดบัดงักล่าว	 ท�าให้เห็นได้ว่า	 ประเทศไทย 

ยังต้องให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้

อย่างจริงจัง	 เพราะการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปชันนั้นถือเป็นวาระส�าคัญ 

เร่งด่วนระดบัชาต	ิ	เนือ่งจากการทจุรติเป็นต้นตอ

ของปัญหาด้านต่างๆ	 ของประเทศ	 อีกทั้งยังก่อ

ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม	 และ 

เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถ 

ของประเทศในระยะยาวอีกด้วย

	 จากความส�าคัญดังกล่าว	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ	 (ส�านักงาน	 ป.ป.ช.)	 ตระหนักถึง

สถานการณ์ความรนุแรงและผลกระทบท่ีเกิดจาก

ปัญหาการทจุรติคอร์รปัชนัในปัจจบุนั	จงึก�าหนด

ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในหน่วยงานทุกภาคส่วน	 โดยด�าเนินการพัฒนา

ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั	(Integrity	

and	 Transparency	 Assessment	 :	 ITA)	 

จากการท�าความร ่ วมมือแบบทวิภาคีกับ

สาธารณรัฐเกาหลี 	 เกี่ ยวกับประเด็นการ 

บูรณาการแนวคิดการประเมินคุณธรรมใน 

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 

Assessment)	 ขององค์การต่อต้านการทุจริต

และสิทธิพลเมือง	(Anti-Corruption	and	Civil	

Rights	Commission	:	ACRC)	แห่งสาธารณรัฐ

เกาหลีประยุกต์เข้ากับดัชนีชี้วัดความโปร่งใสใน

หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	 เพ่ือก�าหนด

เป็นกรอบแนวคิดและสังเคราะห์เป็นดัชนีหลัก 

ที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการประเมิน	 ท�าให้การ

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร รมและค ว าม โป ร ่ ง ใ ส มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

ได้ถกูก�าหนด	เป็นกลยทุธ์ทีส่�าคญัของยทุธศาสตร์

ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	

ระยะที่	 3	 (พ.ศ.	 2560	 –	 2564)	 ซ่ึงถือเป็น 

การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

ให้เป็น	 “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  

ทีห่น่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศจะต้องด�าเนนิการ	

โดยมุ ่ งหวั ง ให ้หน ่วยงานภาครัฐที่ เข ้ ารับ 
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การประเมิน	 ได้รับทราบผลการประเมินและ

แนวทางในการพฒันาและยกระดบัหน่วยงาน	ใน

ด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 

ได้อย่างเหมาะสม	 ส�าหรับในการประเมิน	 ITA	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	นั้น	ส�านักงาน	

ป.ป.ช.	 ได้มีการศึกษาทบทวนการประเมิน	 ITA	

ในหลายด้าน	 เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น	 ทั้งด้านรายละเอียดการประเมิน	 

ด้านเครือ่งมือการประเมนิและด้านวธิกีารประเมนิ	

นอกจากนี้	 ยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	 (Integrity	 and	 Transparency	 

Assessment	System	:	ITAS)	เพือ่เป็นศนูย์กลาง

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูทีท่นัสมยั	สามารถบรหิาร

จดัการข้อมลูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่จะท�าให้

การด�าเนินการประเมินสามารถท�าได้อย่าง

รวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ	 

ลดภาระของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ลดงบประมาณ	

ที่ใช้ในการด�าเนินการ	 อีกทั้งยังสามารถก�ากับ

ติดตามการประเมินได้อย่างทันสถานการณ	์ 

รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์และประมวลผล 

การประเมินได้อย่างอตัโนมตั	ิส่งผลให้หน่วยงาน 

ที่รับการประเมินได ้รับทราบสถานการณ์	 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเอง	 

และสามารถน�าผลการประเมนิไปสูก่ารปรับปรงุ

พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	 และ 

การวางแผนในการป้องกันการทจุรติของหน่วยงาน

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 ดังนัน้	การประเมนิ	ITA	จึงถอืเป็นเคร่ืองมอื

หนึง่ทีห่น่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศได้มีส่วนร่วมกัน

ส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทย 

ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส	 

และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศ

ลดน้อยลงไปได้	 ไม่มากก็น้อย	 ซ่ึงในระยะยาว 

ก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากล 

ได้อีกด้วย

 ป ีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2562	นายวิชวุทย์	

จิน โต	 ผู ้ ว ่ า ราชการ 

จังหวัดสุราษฎร ์ธานี	 

ไ ด ้ ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ 

อย่างจริงจังกับการขับเคล่ือนการประเมิน

 แนวทาง
การขับเคลื่อนภารกิจ
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คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินการ 

ของหน ่วยงานภาครัฐ 	 ( Integr i ty 	 and	 

Transparency	Assessment	:	ITA)	ตลอดจน

ให้การสนับสนุนการประเมินดังกล่าวอย่างดียิ่ง	 

โดยผู ้ว ่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็น 

ผูก้�าหนดนโยบายระหว่างส่วนราชการต่างๆ	ของ

จงัหวดัให้ร่วมกันขับเคลือ่นการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	(ITA)	ให้บรรลุตามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้	

ตลอดจนก�าชับและเน้นย�า้ให้หวัหน้าส่วนราชการ

ในจังหวัดทุกคน	 ให้ความส�าคัญกับการประเมิน	

ITA	 ในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ�า

จังหวัดอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 อย่างไรก็ดีเมื่อ 

ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ของ

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	

ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีค่าคะแนนเท่ากับ	

87.55	คะแนนอยู่ในระดับ	A	(85.00	–	94.99)	

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สร้างขวัญ

ก�าลังใจให้แก่ผู ้ปฏิบัติงาน	 โดยกล่าวยกย่อง

ชมเชยเจ ้ าหน ้ าที่ ผู ้ รับผิดชอบหลัก	 และ 

กล่าวขอบคณุหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที ่

ในสังกัดทุกคนในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจ�าจังหวัด	 ท่ีได ้ให ้ความร่วมมือในการ 

ตอบแบบส�ารวจและมีส่วนร่วมในการช่วยกัน 

ขบัเคลือ่นการประเมนิ	(ITA)	ให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้

อย่างดียิ่ง	

 จังหวัดสุราษฎร ์ธานี ได ้ด� า เ นินการ 

ขบัเคลือ่นการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 

ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามแนวทาง	 ขั้นตอน 

และกรอบระยะเวลาทีส่�านกังาน	ป.ป.ช.	ก�าหนด

โดยขั้นตอนการด�าเนินการน้ัน	 แบ่งออกเป็น	 

3	 ช่วง	 ได้แก่	 (1) ช่วงเตรียมการประเมิน  

(2) ช่วงดำาเนินการประเมิน และ (3) ช่วง

รายงานผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมี 

ขั้นตอนด�าเนินการและมีกรอบระยะเวลา 

ด�าเนินการพอสังเขป	ดังนี้

 (1) ช่วงเตรยีมการประเมนิ ช่วงระหว่าง

เดือนมกราคม	 ถึงเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 2562	 

โดยจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่น	

ITA	ดังนี้

    (1.1) แจ้งปฏิทินและคู ่มือการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2562	 ให้แก่ส่วนราชการ 

ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค	 ได้ศึกษา

และท�าความเข้าใจ	 รวมทั้งเตรียมความพร้อม

เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
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ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั	 ประจ�าปี	 

งบประมาณ	พ.ศ.	2562	

  (1.2) ม อ บ ห ม า ย เจ ้ า ห น ้ า ที่ 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA จำานวน 2 ราย 

เข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ	(ITA)	ของกระทรวงมหาดไทย	

ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ซึ่งจัดโดย

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส�านักงาน	 ป.ป.ช.	

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้มีความรู้	 ความเข้าใจและ

ด�าเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	(ITA)	และชี้แจงแนวทางการตอบค�าถาม

ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	

(Open	 Data	 Integrity	 and	 Transparency	

Assessment	:	OIT)	

  (1.3)  ปรับปรุงแก้ไขระบบงาน 

และเตรียมการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ

จงัหวัด รวมถงึเตรยีมพร้อมมอบหมายบคุลากร

ในสังกัดสำานักงานจังหวัดท่ีจะท�าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบของหน่วยงาน	(Admin)	และผูบ้รหิารของ

จังหวัด	 ซึ่งจะท�าหน้าที่รับผิดชอบการประเมินฯ	

ของจังหวัด	

   (1.4)  จังหวัดได้ให้ความสำาคัญ 

กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ในส่วนของการตอบค�าถามตามแบบตรวจการ

เป ิดเผยข ้อมูลสาธารณะ	 (OIT)	 โดยเชิญ 

ส่วนราชการในสังกดัราชการบรหิารส่วนภมูภิาค	 

ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายท่ีจะต้องเข้ารบัการประเมนิ

เข้าร ่วมรับฟัง	 การประชุมชี้แจงผ่านระบบ 

วีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย	 โดยมี 

ผู้บริหารของจังหวัด	 นายธีระ	 อนันตเสรีวิทยา	

รองผู้ว่าราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธาน	ี เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าว	 เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใน 

การด�าเนินการตามกรอบการประเมิน	ITA	

  (1.5)  เพ่ือให้การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการดำาเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในส่วนของการตอบค�าถามตามแบบตรวจ 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	 (OIT)	 ของจังหวัด

สุราษฎร ์ธานี เป ็นไปด ้วยความเรียบร ้อย	 

มีประสิทธิภาพ	 และบรรลุตามวัตถุประสงค	์

จังหวดัจึงมกีารประชมุชีแ้จงการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	 (ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	

เพื่อให้การประเมิน	 ITA	 ในส่วนของการตอบ

ค�าถามตามแบบตรวจการเป ิดเผยข ้อมูล

สาธารณะ	(OIT)	ของจังหวดัสุราษฎร์ธานเีป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย	 มีประสิทธิภาพ	 และบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์	 จังหวัดได้เชิญส่วนราชการ 

ในสงักดัราชการบรหิารส่วนภมูภิาค	ซึง่ต้องได้รบั

มอบหมายให้ตอบค�าถามตามแบบตรวจการเปิดเผย
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ข้อมูลสาธารณะ	 ในแต่ละประเด็นการตรวจ 

เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการ 

จัดท�ารายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละประเด็น

การตรวจ	 รวมทั้งได้ขอความอนุเคราะห์จาก

ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 เขต	 8	 ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก 

ในการด� า เนินการประเมิน คุณธรรมและ 

ความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั	

(ITA)	 ให้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีในสังกัดเข้าร่วม

ประชุมร่วมกับส่วนราชการในสังกัดราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค	 เพื่อให้ค�าแนะน�า	 และ 

ให้ข้อเสนอแนะ	ส�าหรบัการตอบค�าถามตามแบบ

ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	 (OIT)	 ให้แก่

ส่วนราชการของจังหวัด	

  (2.2) นำาเข้าข้อมูลในระบบ ITAS 

เพื่อเตรียมการประเมินฯ	ดังนี้

   Õ จ�านวนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ภายในจังหวัดได ้แจ ้งส ่วนราชการในสังกัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคด�าเนินการจัดส่ง

ข้อมลูจ�านวนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน	(Internal)	

ซึ่งได้แก่	 บุคลากรในหน่วยงาน	 ตั้งแต่ระดับ 

ผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 ลูกจ้าง

ประจ�า	 หน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปี	 ให้ส�านักงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เพื่อน�าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายในลงในระบบ	ITAS	

   Õ ข้อมูลของผู ้มีส ่วนได  ้

ส่วนเสียภายนอก	 จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการใน

สงักดัราชการบรหิารส่วนภมูภิาคด�าเนนิการจดัส่ง

ข้อมลูของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอก	(External)	

ของหน่วยงาน	 โดยรวบรวมรายช่ือประชาชน 

ผู้รับบริการ	บุคคล	นิติบุคคล	บริษัทเอกชน	หรือ

หน่วยงานของรฐัอืน่ทีม่ารบับรกิารหรอืมาตดิต่อ

ตามภารกิจของหน่วยงาน	 ในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2562	จ�านวนไม่เกิน	100	ราย	และจัดส่ง

ข้อมูลซ่ึงประกอบด้วย	 ชื่อ	 -	 สกุล	 หมายเลข

โทรศัพท ์ 	 อี เมล ์ 	 ช ่องทางการติดต ่ออื่นๆ	 

และประเภทการติดต่อ	 ส่งให้ส�านักงานจังหวัด

สรุาษฎร์ธาน	ีเพือ่น�าเข้าข้อมลูผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ภายนอกลงในระบบ	ITAS	ต่อไป

  (2.3) เก็บรวบรวมข้อมลูตามแบบ

วัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายใน  

(Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) โดยเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

 (2)  ช ่วงดำาเนินการประเมิน 	 ช ่วง

ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.	

2562	 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ด�าเนินการ 

ขับเคลื่อน	ITA	ดังนี้

  (2.1) ลงทะเบียนและเปิดใช้งาน

รหัสผ่านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment System 

: ITAS) 
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ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน	(IIT)	ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายในของแต่ละหน่วยงานตอบแบบ 

วัดการรับรู้ฯ	ในระบบ	ITAS	ผ่านโทรศัพท์มือถือ

หรือคอมพิวเตอร์	 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนด

 (2.4) เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ 

วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) โดยเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก	 (EIT)	 ให้แก่ส่วนราชการใน

สงักัดราชการบรหิารส่วนภมูภิาคทีม่ภีารกจิหลกั

ด้านการให้บริการประชาชน	ณ	ที่ตั้งหรือจุดให้

บริการของหน่วยงาน	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก	 (ผู้มาติดต่อราชการ	 ,	 ผู้รับบริการที่	

walk	 in	 ,	 ผู้เข้าร่วมโครงการของหน่วยงาน)	 

ตอบแบบวัดการรับรู้ฯ	 ในระบบ	 ITAS	 ผ่าน

โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์	 ให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

 (2.5) มอบหมายส่วนราชการในสังกัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคด�าเนินการตอบ

ค�าถามตามแบบตรวจการเป ิดเผยข ้อมูล

สาธารณะ	(OIT)	ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย	

พร้อมทัง้แนบเอกสารหลกัฐานของแต่ละประเดน็

แล้วส่งให้จังหวัดภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	 

เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมและคัดกรองข้อมูล 

ที่ส่วนราชการต่างๆ	 ส่งมาส�าหรับใช้ตอบเป็น 

ภาพรวมของจังหวัดและจะได้น�าขึ้นเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

 (2.6) ผูร้บัจ้างการประเมินฯ ดำาเนนิการ

ตรวจสอบ	 และให้คะแนนหน่วยงานที่เข้ารับ 

การประเมินฯ	ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ	(OIT)	

 (2.7) ผูร้บัจ้างการประเมินฯ ดำาเนนิการ

สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะระบบประมวลผล

การประเมิน

 (3) ช ่วงรายงานผลการประเมิน  

ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน	 

พ.ศ.	2562	โดยจังหวดัสุราษฎร์ธานไีด้ด�าเนนิการ

ขับเคลื่อน	ITA	ดังนี้

  (3.1) ผู ้ รับจ ้ างการประเมินฯ 

ดำ า เนิ นการรายงานผลการประ เมินแก ่ 

คณะกรรมการ	 ป .ป .ช . 	 โดยเลขาธิการ 

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้แถลงข่าวการประกาศ

ผลการประเมิน	 ITA	 ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2562	ในภาพรวมของประเทศไทย	

  (3.2) จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำา

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำาเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั 

(ITA) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

จังหวัดสุราษฎร ์ธานี เข ้าระเบียบวาระ 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัด  

เพือ่ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ให้หวัหน้าส่วนราชการ

ประจ�าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทราบโดยทั่วกัน

โดยผลการประเมิน	 ITA	 ของหน่วยงานจังหวัด

สุราษฎร์ธาน	ีมค่ีาคะแนนเท่ากบั	87.55	คะแนน

อยู่ในระดับ	A
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	 นอกจากนีจั้งหวดัสรุาษฎร์ธานไีด้น�าวงจร

เดมมิ่ง	PDCA	(Deming	Cycle)	มาใช้เป็นกลไก

ส�าคัญในการปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่าง

ต่อเน่ืองตามวงจร	ของ	P - D - C - A หรอื	PLAN 

- DO - CHECK – ACT โดยสามารถ

สรุปได้	ดังนี้	

 Plan (การวางแผน)	จังหวัดได้ก�าหนด

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(ITA)	โดยได้ตั้ง 

เป้าหมายให้คะแนน	ITA	ของจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ี

ต้องได้คะแนนไม่ต�า่กว่า	80	คะแนน	ซึง่ส�านกังาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก

ต้องด�าเนินการขับเคลื่อนการประเมินดังกล่าว

ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดราชการบริหาร 

ส่วนภูมิภาคของจงัหวัดให้สามารถด�าเนนิการให้

บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ให้ได้

 Do (การดำาเนินการ)	 จังหวัดได้ลงมือ

ปฏิบัติเพื่อให้การประเมิน	 ITA	 นั้นบรรลุตาม 

เป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้	โดยการด�าเนนิการต่างๆ	นัน้ 

จะเป ็นไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ ได ้

ออกแบบหรือก�าหนดไว้	 ซึ่งเป็นไปตามกรอบ

ปฏิทินของส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 โดยส�านักงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ได้ด�าเนินการดังนี้

 œ ด�าเนินการแจ้งปฏิทินและคู ่มือ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ประจ�าปี	 

งบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ให้แก่ส่วนราชการ 

ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้ศึกษา 

และท�าความเข้าใจ	 รวมทั้งเตรียมความพร้อม

เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

 œ มอบหมายบคุลากรในสังกดัส�านักงาน

จังหวัดให้ท�าหน้าที่ผู ้ดูแลระบบของหน่วยงาน	

(Admin)	 และมอบหมายผู้บริหารของจังหวัด	 

ท�าหน้าที่อนุมัติข้อมูลที่	Admin	น�าเข้าในระบบ	

 œ ส ่วนราชการในสังกัดราชการ 

บริหารส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมเพ่ือซักซ้อม 

ความเข้าใจในการตอบค�าถามตามแบบตรวจ 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(OIT)

 œ จังหวัดโดย	Admin	ของส�านักงาน

จังหวัดด�าเนินการน�าเข้าข้อมูลจ�านวนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน	 (Internal)	 และข้อมูลของ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอก	(External)	ลงในระบบ	

ITAS	

 œ มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคด�าเนินการตอบ

ค�าถามตามแบบตรวจ	 การเป ิดเผยข ้อมูล

สาธารณะ	(OIT)	ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย	

จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบของส�านักงาน

จังหวัดจะท�าการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับใช้ตอบ

เป็นภาพรวมของจงัหวดัและจะได้น�าขึน้เผยแพร่

บนเว็บไซต์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป
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  ผลการดำาเนินงาน

 Check (การตรวจสอบ)	 ตรวจสอบ

กระบวนการปฏิบัติงานของการประเมิน	 ITA	

อย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ	โดย	Admin	ของจงัหวดั

จะด�าเนนิการตรวจสอบจ�านวนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ภายใน	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ

จังหวัด	 และคอยก�ากับติดตามให้ผู ้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เข้าไปตอบแบบวดัการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ภายใน	(IIT)	และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก	 (EIT)	 ให้ครบตามจ�านวน	 

ขั้นต�่าที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ก�าหนด

	 หากมปัีญหาหรอืจดุอ่อนในการด�าเนนิการ

ประเมิน	 ITA	 จังหวัดได้มีการค้นหาสาเหตุและ

วางมาตรการในการแก้ไขนั้น	 ท้ังนี้เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพของการประเมนิ	

ITA	ยกตัวอย่างเช่น	บางข้อค�าถามในแบบตรวจ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(OIT)	ส่วนราชการ

ไม่เข้าใจแนวทางการตอบ	 จังหวัดจึงขอความ

อนุเคราะห์จากส�านักงาน	ป.ป.ท.	เขต	8	ซึ่งเป็น

เจ้าภาพหลกัในการด�าเนนิการประเมินคณุธรรม

และความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	 (ITA)	 ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

เข้าร่วมประชุมร่วมกับส่วนราชการในสังกัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค	 เพื่อให้ค�าแนะน�า	

และให้ข้อเสนอแนะ	ส�าหรบัการตอบค�าถามตาม

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะดังกล่าว	

 Act (การปรับปรุงพัฒนา)	 การวาง

มาตรการในการด�าเ นินการปรับปรุงและ

พฒันาการประเมนิ	ITA	เพือ่เอือ้ให้เกดิการพัฒนา

ที่ดีขึ้นในปีถัดไป	 โดยจังหวัดได้น�ารายงานผล 

การประเมินของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 มาเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงและวางแผนการด�าเนินการประเมิน	 

ITA	 ในปีต่อไป	 และจังหวัดได้แจ้งข้อเสนอแนะ

และแนวทางการปรับปรุงการประเมิน	ITA	ของ

จั งหวัดสุ ราษฎร ์ธานี ในที่ประชุมหัวหน ้ า	 

ส่วนราชการประจ�าจังหวัด	 เพ่ือประชาสัมพันธ์

เผยแพร่และเตรียมการวางแผนการประเมิน 

ดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัด

สุราษฎร์ธานีได้ทราบโดยทั่วกัน	

 (1) ปัญหาอุปสรรค

   (1.1)  ความรู้ความเข้าใจของผู้ที่

เกี่ยวข้องกับ ITA ของหน่วยงาน

		 		 	 เนื่องด้วยการจัดโครงการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน	 ITA	 ของ

ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ในแต่ละปีนั้น	 วัตถุประสงค์

ของโครงการดังกล่าวเพ่ือให้ข้าราชการหรือ 

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านการประเมิน	 ITA	 

มีความรู้	 ความเข้าใจและสามารถด�าเนินการ 

ตามกรอบการประเมิน	 ITA	 ได้อย่างถูกต้อง	 

โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ 

จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส�านักงาน

จังหวัด	 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหลังจาก 
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การเข้าร่วมโครงการแล้วเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

ดังกล่าวต้องกลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับ

ให้ส่วนราชการต่างๆ	 ในสังกัดราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคได้รับรู ้รับทราบด้วย	 เนื่องจาก 

การประเมิน	 ITA	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 นี้	 จะเป็น 

การประเมินในภาพรวมของจังหวัด	 ซึ่งจะ

ประกอบด้วย	 ส่วนราชการในสังกัดราชการ

บรหิารส่วนภมูภิาคของจงัหวัด	จงึอาจเกดิปัญหา

อปุสรรค	เนือ่งจากความสามารถในการถ่ายทอด

องค์ความรู้ของแต่ละคนแตกต่างกัน	 บ้างก็อาจ

จะถ่ายทอดได้ไม่ครบถ้วน	 ท�าให้เจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค	

อาจจะขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์

หรือแนวทางในการประเมินอยู่บ้าง	 ซึ่งจะท�าให้

การขับเคลื่อนในระดับจังหวัดเป็นไปค่อนข้าง

ล�าบาก	 จึงขอเสนอแนะให้ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 

จัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ 

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านการประเมิน	 ITA	 

ทั้งท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานจังหวัด	 และ 

เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบในส่วนของหน่วยงาน 

ส่วนภูมิภาค	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจไป 

ในทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งจะย่อมส่งผลให้การ 

ขับเคลื่อนการประเมิน	 ITA	 ในระดับจังหวัด 

เป ็นไปด ้วยความเรียบร ้อยและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

	 	 (1.2)  การนำาเข้าข้อมลูสูร่ะบบ ITA 

    การประเมิน	 ITA	 ในป ี	 

งบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 เป็นปีแรกที่ส�านักงาน	

ป.ป.ช.	 ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITAS)	 

ซ่ึงการน�าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	 (IIT)	

และภายนอก	 (EIT)	 เข้าสู่ระบบนั้นจ�าเป็นต้อง

สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผดิชอบหลกั

ของหน่วยงาน	 ซึ่งนอกจากจะน�าข้อมูลเข้าสู ่

ระบบแล้ว	ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องอนุมัติ

ข้อมูลดังกล่าวด้วย	 จึงจะท�าให้กระบวนการ 

น�าข้อมูลเข้าสู่ระบบนั้นครบถ้วนสมบูรณ์	 ซึ่งม ี

หลายหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจจึงไม่ได้ด�าเนินการ 

น�าเข้าข้อมูล	IIT	และ	EIT	เข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์	รวมถึงบางหน่วยงานที่ผู้บริหาร

ของหน่วยงานไม่ได้กดอนุมัติข้อมูล	 จึงถือว่า

หน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานท่ีด�าเนินการไม่ครบ

ตามขัน้ตอนการประเมนิ	ITA	และบางคร้ังระบบ	

ITAS	 ดังกล่าวยังเกิดปัญหาในการเข้าระบบ	 

ทีล่่าช้า	 เนือ่งจากมหีลายหน่วยงานที่ต้องการเข้า

ระบบพร้อมๆ	กัน

	 	 (1.3)  ระยะเวลาในการดำาเนนิการ 

 	 	 	 การประเมิน	 ITA	 ในป ี	 

งบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ส่วนราชการซ่ึงเป็น 

กลุ่มเป้าหมายท่ีจะต้องเข้ารับการประเมินม ี

ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม	 ศึกษา 

รายละเอยีดการประเมิน	และด�าเนนิการให้เป็นไป

ตามกรอบปฏิทินน้อยมาก	 เนื่องจากส�านักงาน	
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ป.ป.ช.	 ได้แจ้งปฏิทินและคู ่มือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครฐั	(ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2562	 ล ่าช ้า	 จึงขอเสนอแนะให ้ใน

ปีงบประมาณถัดไป	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ควรแจ้ง

ปฏิทินและคู ่ มือ	 หรือจัดประชุมเพื่อ ช้ีแจง

แนวทางการประเมินให ้แก ่จั งหวัด ต้ังแต ่	 

ต้นปีงบประมาณ	 เพื่อให้จังหวัดมีเวลาเตรียม 

ความพร้อมและศกึษาท�าความเข้าใจแนวทางการ

ประเมินมากขึ้น	

	 	 (1.4) กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับ

การประเมิน 

		 	 	 ส�าหรับกลุ ่มเป้าหมายของ

หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดท่ีต้องเข้ารับ 

การประเมนิ	ITA	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	นัน้	

จะเป็นการประเมินในภาพรวมของจังหวัด	 

ซึง่จะประกอบด้วย	ส่วนราชการในสงักดัราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคของจังหวัด	 โดยจังหวัด

สุราษฎร์ธานีมีส่วนราชการส่วนภูมิภาคท้ังสิ้น	 

36	 หน่วยงาน	 ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีภารกิจ

หลักและลักษณะงานที่แตกต่างกันไป	 ทั้งนี้	 

มองว่าการประเมินในภาพรวมของจังหวัดน้ัน 

ยังไม่มีความเหมาะสม	 เนื่องจากภาระส่วนใหญ่

จะตกอยู่ท่ีส�านักงานจังหวัดในฐานะหน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอบหลกั	โดยทีส่่วนราชการส่วนภมูภิาคอืน่ๆ 

จะมีหน้าที่ เพียงแค ่สนับสนุนข ้อมูลในบาง 

ตวัชีว้ดัให้แก่ส�านกังานจงัหวดัเท่านัน้	จงึขอเสนอ

แนะให้เพิ่มจ�านวนส่วนราชการส่วนภูมิภาคใน

จังหวดัให้เป็นกลุม่เป้าหมายท่ีจะต้องถูกประเมนิ	

ITA	 ด้วย	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการสะท้อนถึงผลการ

ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ

แต่ละหน่วยงานได้ดีย่ิงขึ้น	 และจากผลการ

ประเมนิดงักล่าวจะท�าให้ส่วนราชการส่วนภมูภิาค

ในจังหวดัสามารถน�าข้อมลูผลการประเมนิไปช่วย	

ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสการด�าเนนิงานของหน่วยงานตนเอง

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง

หวัหน้าส่วนราชการในสงักดัราชการบรหิารส่วน

ภูมิภาคเอง	 ก็จะให้ความส�าคัญและให้การ

สนับสนุนการประเมิน	 ITA	 อย่างจริงจังข้ึนด้วย	

ซ่ึงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด	

(ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ,	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด	

และหวัหน้าส�านกังานจงัหวดั	ในฐานะผูร้บัผดิชอบ

หลัก)	 ที่จะให้ความส�าคัญและเป็นหลักในการ 

ขับเคล่ือนการประเมิน	 ITA	 ดังนั้น	 หากมี 

การเพิ่มจ�านวนส่วนราชการส่วนภูมิภาคใน

จงัหวดัให้เป็นกลุม่เป้าหมายทีจ่ะต้องถกูประเมนิ	

ITA	ด้วยแล้ว	หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน 

ก็ย่อมให้ความส�าคัญกับการประเมิน	 ITA	 ด้วย

อย่างแน่นอน

	 	 (1.5)  เครื่องมือการประเมินผู ้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

	 		 	 จ�านวนผูต้อบแบบส�ารวจ	EIT	

ค่อนข้างน้อย	 อาจจะเป็นเหตุผลที่เนื่องมาจาก

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 เป็นปีแรกที่มีการ

ก�าหนดให้ตอบแบบส�ารวจ	 EIT	 ผ่านทางระบบ

ออนไลน์		ซึง่อาจจะใช้วิธีการตอบผ่านคอมพิวเตอร์	

หรือโทรศัพท์มือถือ	 ท�าให้ไม่สะดวกในการตอบ

แบบส�ารวจดังกล่าว	โดยเฉพาะผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ภายนอกท่ีเป็นผู้สูงอายหุรือผู้ท่ีไม่มีความช�านาญ
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ด้านการใช้เทคโนโลย	ี	ซึง่อาจจะไม่ให้ความร่วมมอื

ในการตอบแบบส�ารวจ	 หรือ	 ตอบแบบอ่าน 

ข้อค�าถามไม่ละเอียดรอบคอบ	 ไม่ครบถ้วน	 

ซึ่งจะส่งผลให้ได้ข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ

ข้อเทจ็จรงิ	และบางครัง้เครือ่งมอืดงักล่าวกค่็อนข้าง

ยุ่งยาก	 เช่น	 การใช้โทรศัพท์มือถือสแกน	 QR	

Code	เพื่อเข้าไปตอบ	EIT	ผ่าน	Line	แล้วเกิด

ปัญหาเปิดไม่ได้	ต้องกด	Copy	 link	แล้วน�าไป

เปิดใน	web	browser	จึงท�าให้เกิดความยุ่งยาก

และไม่สะดวกในการตอบแบบส�ารวจ	

	 (1.6) ปัญหาเว็บไซต์ล่มหรือความไม่

เสถียรของหน้าเว็บไซต์

 การประเมิน	ITA	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2562	 นี้	 เป็นปีแรกท่ีผู ้ประเมินปรับเปลี่ยน

แนวทางการประเมินโดยให้ประเมินผ่านระบบ

ออนไลน์และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทุกข้อ

ค�าถามต่อสาธารณะ	 เพื่อให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้	 โดยข้อมูลในทุกข้อค�าถามต้องปรากฏ

อยู่บนเว็บไซต์ของจังหวัด	ซึ่งการตรวจสอบหรือ

การให้คะแนนนั้น	 ผู้ประเมินจะต้องตรวจสอบ

ผ่านทางเวบ็ไซต์ของจงัหวดัทีม่กีารอพัโหลดหรอื

น�าเข้าข้อมูลต่างๆ	 ลงไว้บนหน้าเว็บไซต์	 ทั้งนี้	 

หากผู้ประเมินไม่สามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได	้ 

ก็จะไม ่สามารถตรวจสอบหรือให ้คะแนน 

ข้อค�าถามข้อนั้นๆ	ได้

เ ล ย 	 ห น ่ ว ย ง า น 

ก็จะไม ่ ได ้คะแนน

ทนัท	ีซึง่การตรวจสอบ

และการให้คะแนน

แ บ บ ดั ง ก ล ่ า ว นี ้

ค่อนข้างเป็นปัญหาและอปุสรรคอย่างมาก	ในกรณี

ทีเ่วบ็ไซต์ล่มหรอืไม่เสถยีร	แต่อย่างไรกด็เีจ้าหน้าที่

ผูร้บัผดิชอบ	การประเมิน	ITA	ของจังหวัดจะต้อง

คอยก�ากบั	ควบคมุ	ดแูลให้เว็บไซต์จงัหวดัสามารถ

ใช้งานและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา	 

หากเกิดปัญหาต้องรีบแก้ไขโดยด่วน	 ซ่ึงมีหลาย

จังหวัดที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวส่งผลให้

คะแนนการประเมิน	ITA	ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	

ซึ่งจังหวัดที่ไม่ผ่านก็ไม่ได้หมายความว่า	 จังหวัด

นัน้ไม่มคีณุธรรมจริยธรรมหรือไม่มคีวามโปร่งใส

แต่อย่างใด	 สาเหตุอาจเกิดจากความบกพร่อง

ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเอง	 ที่ขาดการก�ากับ

ดูแล	 ควบคุม	 ติดตาม	 จึงอยากจะเสนอแนะ 

ให้ปีต ่อไปควรเพ่ิมขั้นตอนการอุทธรณ์ด้วย	 

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	

	 	 (1.7) การตรวจสอบและให้คะแนน

แบบสำารวจ OIT ของผู้รับจ้าง

	 	 	 เนื่องจากมีการจัดแบ่งกลุ่ม

หน่วยงานในการด�าเนินงานของผู ้ตรวจการ

ประเมนิ	ITA	ออกเป็นกลุ่มย่อย	จงึอาจเกดิปัญหา

ทีผู่ร้บัจ้างประเมนิฯ	มอีงค์ความรูต่้อเนือ้หาสาระ

ข้อกฎหมายของข้อค�าถามที่ปรากฏตามคู่มือ	 

การประเมิน	 ITA	 2562	 ที่แตกต่างกันหรือ 

อาจจะใช้แนวทางการให้คะแนนทีไ่ม่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน	 ส่งผลให้จังหวัดแต่ละจังหวัดที่ตอบ 

ข้อค�าถามคล้ายคลึงกนั	แต่กลับได้คะแนนต่างกนั	

ซึ่งในคู่มือการประเมิน	 ITA	2562	 ไม่ได้ก�าหนด

แนวทางการตอบหรือการใช้เอกสารหลักฐาน

ประกอบข้อค�าถามอย่างชัดเจนและเป็นรปูธรรม	

ซ่ึงการไม่ก�าหนดแนวทางการตอบอย่างชัดเจน
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และเป็นรูปธรรมนี้	 เป็นความเสี่ยงและเป็น

สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผู้รับจ้างประเมินฯ	 อาจใช้

ดุลยพินิจในการตรวจสอบและให้คะแนนได้	

 (2) ปัจจัยความสำาเร็จ

	 	 (2.1) ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด

ต้องให้ความส�าคัญและเป็นก�าลังหลักในการขับ

เคลื่อนการประเมิน	ITA	ของจังหวัด	รวมทั้งเป็น

ผูก้�าหนดนโยบายระหว่างส่วนราชการต่างๆ	ของ

จังหวดัให้ร่วมกันขับเคลือ่นการประเมนิคณุธรรม

และความโปร ่ ง ใสในการด�า เนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ที่ได้ก�าหนดไว้

	 	 (2.2)  ผู ้ดูแลระบบของจังหวัด 

(Admin) ถือเป็นปัจจัยความส�าเร็จอย่างหนึ่ง

ของการประเมิน	 ITA	 ดังนั้น	 จึงควรให้ความ

ส�าคัญกับการก�าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแล

ระบบการประเมนิ	ITA	โดยควรพจิารณาคดัเลอืก	

ผู้ท่ีมีความรับผิดชอบ	 มีความทุ่มเทต่อองค์กร	

และสามารถประสานงานกบัหน่วยงานย่อยต่างๆ	

ได้เป็นอย่างดี	 สามารถวางแผน	 ขับเคล่ือนการ

ด�าเนินการ	 และมีความรู้ความสามารถในการ 

เตรียมหลักฐานประกอบข้อค�าถามได้

	 	 	 (2.3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในและผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียภายนอก  

เป็นบุคคลที่มีความส�าคัญต่อการประเมิน	 ITA	

อย่างมาก	 จังหวัดจึงต ้องมุ ่งเน ้นการสร้าง 

ความผูกพันในองค์กร	 เน้นการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างองค์กรท้ังองค์กรภาครัฐ	

องค์กรภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 เพื่อให้

เกดิการแลกเปลีย่นความรู้ประสบการณ์	ตลอดจน

ประโยชน์ที่ได้รับ

แนวปฏิบัติที่ดีในการท�างานร่วมกัน	เพื่อส่งเสริม

ให้เกิดกลไกการตรวจสอบการท�างานท่ีโปร่งใส

และมีความยั่งยืน	

    

 

 (1) เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐัทีไ่ด้รบัทราบ

ระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงาน	 ท�าให้เกิดความตระหนักและ 

ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก

คุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

 (2) ประชาชนได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารของ

หน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์	 ซึ่งท�าให้ประชาชน 

มีโอกาสกว้างขวาง	 ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการด�าเนินการต่างๆ	ของรัฐ

 (3)  หน่วยงานภาครัฐสามารถให้ข้อมูล

และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	 ของหน่วยงานต่อ

สาธารณชนได้เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น

มีความชัดเจน	 ถูกต้อง	 และครบถ้วน	 รวมถึง 

การให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถเข้าถึงข ้อมูลต่างๆ	 ของหน่วยงาน	 

ได้สะดวกรวดเร็ว	

 (4)  พฤติกรรมและทศันคติของผูบ้รหิาร

และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแสดงถึงการปฏิบัติ

งานตามหน้าทีอ่ย่างเตม็ใจและเตม็ประสทิธภิาพ
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 (5)  ความปลอดจากการทุจริตในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	 ไม่มี

พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่

 (6)  เกิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	

รวมทั้งบุคลากรภาครัฐมีพฤติกรรมและทัศนคติ

ในการปฏิบติังานทีด่ขีึน้	โดยมกีารปลกูฝัง	สัง่สอน	

หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	

จนกลายเป ็นแนวทางปฏิบั ติประจ� าหรือ

วฒันธรรมของหน่วยงาน	ส่งผลท�าให้เกดิความอาย

หรือความกลัวท่ีจะกระท�าการทุจริต	 ซึ่งถือ

เป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของ

พฤตกิรรมดชันีคณุธรรมการท�างานในหน่วยงาน	

มีกระบวนการของหน่วยงานแสดงถึงการให้

ความส�าคญักบัการปฏบิตังิาน	โดยการก�าหนดให้

มีคู ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีการ

ปฏบิตังิานตามคูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน

อย่างเคร่งครัด	 กระบวนการของหน่วยงานท่ี

แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

ภายในหน่วยงาน	ทัง้ในด้านการบรหิารทรพัยากร

บคุคลและในด้านการพฒันาสมรรถนะเจ้าหน้าท่ี	

ท�าให ้เกิดการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน	 

รวมทั้งการเชื่อมประสานเครือข่าย	 ท�าให้การ

ด�าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

(ITA)	 เป็นไปได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ	 และ 

ยังสามารถน�าไปใช้กับการพัฒนางานด้านอื่น 

ที่มีองค์ประกอบคล้ายกันได้อีกด้วย
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