แผนปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยนานนับหลายสิบปี โดยปัญหา
อยู่ในลักษณะซับซ้อนและทับซ้อนหลายปัญหา ซึ่งแต่ละปัญหาล้วนเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนกันและกัน ซึ่งปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวมาจากการที่ปัญหาการทุจริตรุนแรงมากทั้งในเชิงพฤติการณ์และพื้นที่ โดยรูปแบบ
ของการทุจริต จากเดิมที่เน้นการทุจริตทางตรงเปลี่ยนรูปแบบมาสู่การทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีการแก้กฎหมาย
ระเบี ย บหรื อ ก าหนดนโยบาย เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ต นเองและพวกพ้ อ งมากยิ่ ง ขึ้ น การใช้ อ านาจ
เอื้อประโยชน์ การทาลายกลไกการตรวจสอบ เป็นต้น ประกอบกับกลไกภาครัฐ ไม่ได้ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล ไม่มีการระงับยับยั้งปัญหาในระดับปฏิบัติ ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากไม่มีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การ
ปราบปรามการทุจริตไม่ได้ผล โครงสร้างหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และระบบราชการอ่อนแอลง
ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอด
แต่ปัญหาดังกล่าวมิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด กลับมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามสถานการณ์และ
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงกาหนดให้รัฐ
มีหน้าที่ในการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้
ผู้ บ ริ ห ารที่ป ราศจากคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามามี อานาจในการปกครองบ้านเมืองหรื อ
ใช้อานาจตามอาเภอใจ รวมทั้งต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ต่อมาจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขึ้นเพื่อจัดทาแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการปฏิรู ปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้นาเจตนารมณ์และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในปัจ จุบัน รายงานผลการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่ วนในสังคมไม่ว่าจะเป็ นหน่ว ยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม และภาคประชาชน
มาประกอบการพิจารณายกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยกาหนดผลอันพึงประสงค์ไว้ ๖ ข้อ ดังนี้
๑. ให้มีการส่งเสริมสนับ สนุ น และให้ ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย
๒. ให้ มี ม าตรการควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม การบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง

๓. ให้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ ให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และ
สนั บสนุน แนวร่ว มปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
๔ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมาย
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล
ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทา
และบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล คดี ทุ จ ริ ต ตลอดจนเร่ ง รั ด การติ ด ตามน าทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กิ ด จากการกระท าผิ ด
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศให้ ต กเป็ น ของแผ่ น ดิ น และในกรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ก ฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
๖. ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
นอกจากนี้ เพื่อให้การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนด
ประเด็นการปฏิรูปออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์หลัก
๑.๑ เร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๑.๒ ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายใน ๒ ปี
๑.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต
ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาความผิด
๑.๔ การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจาก
เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง
๑.๕ เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. ด้านการป้องปราม ประกอบด้วย ๑๒ กลยุทธ์หลัก
๒.๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit System)
ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”
๒.๒ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ม าตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่าง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนิ นการให้ถือเป็นความผิดวินัย
หรือความผิดทางอาญา
๒.๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการ
เฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน
๒.๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อานาจรัฐที่ได้รับมอบ
๒.๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่คานึงถึงอามิสสินจ้าง
๒.๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบได้

๒.๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
๒.๘ ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน ๒ ปี ที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๕๙, ๒๕๓)
๒.๙ ส่งเสริ มให้ ภาคธุร กิจ เอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดีและมีส่ ว นร่วมในแนวร่ว ม
ปฏิบัติภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC)
๒.๑๐ ให้ ภ าคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านภาครั ฐ อย่ า งมี
ประสิทธิผล
๒.๑๑ ทาให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทา
๒.๑๒ ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและกากับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของ
ตนซึง่ เงินสดและตราสารเปลีย่ นมือได้
๓. ด้านการปราบปราม ประกอบด้วย ๑๑ กลยุทธ์หลัก
๓.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิ
ชอบ หรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
๓.๒ เร่ งรั ดผลั กดัน ให้ เกิดการใช้ห ลักนิติบุคคลของรัฐ เพื่อให้ มีผู้ รับผิ ดชอบและมีอานาจ
ในการดาเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ ให้มีกฎหมายกาหนดความผิดจากการกระทาโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริต
ต่อหน้าที่ การใช้อานาจโดยมิชอบ และการร่ารวยผิดปกติที่ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล (อนุวัติการตาม UNCAC ๒๐๐๓)
๓.๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลดการกระทาผิดวินัยด้วยการเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วน และมี
กลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย
๓.๕ กรณี ที่หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรือ หน่ว ยงานของรั ฐ ละเลย ละเว้ น รู้เ ห็ น เป็ น ใจ หรื อ
มีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการตามอานาจ
หน้ าที่โ ดยแจ้งให้ผู้ มีอานาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนใช้ อานาจทางปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจาก
ราชการ) ทันที
๓.๖ การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ
๓.๗ ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ ให้มีขั้นตอนเท่าที่จาเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
๓.๘ จัดทาและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ทุกหน่วยงาน
๓.๙ เร่ ง รั ด ติ ด ตามน าทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กิ ด จากการกระท าผิ ด ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
๓.๑๐ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็น
การกระทาทุจริตโดยทุกช่องทาง รวมทั้งการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ไม่ทาตามอานาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนู ญ
บัญญัติไว้
๓.๑๑ ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม

๔. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์หลัก
๔.๑ ปรั บ ปรุ งกลไกที่ เหมาะสมในการประสานนโยบายและยุ ทธศาสตร์ การป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน
๔.๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน
ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
๔.๓ จัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (AntiCorruption Capacity Building Institute)
๔.๔ การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา

----------------------------------------------------------------------------

