แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.................
ข้อมูลทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ห้องซัฟฟาย ๒๐๒ จังหวัดนนทบุรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ
ภักดี โพธิศิริ เป็นประธาน และมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ และพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ร่วมเป็น
วิทยากร โดยนางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษานโยบายและแผน สศช. เป็นเลขานุการ
กลุ่ มเป้ าหมายจาก ผู้ แทนภาคีการพั ฒ นา ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบั นการศึกษา และภาค
ประชาชน จานวน ............๘๐.............. คน
สรุปผลภาพรวมต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เห็นด้วยกับการผลักดันการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การออกกฎหมายการป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti Slapp Laws) และมุ่งเน้นการคุ้มครองพยายและผู้แจ้ง
เบาะแส พร้อมทั้งการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการพิจารณาคดีเพื่อความโปร่งใสและลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รัฐ ตลอดจนการส่งเสริม ให้มีกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่าง
แท้จริง ไม่ล่าช้า และเป็นประโยขน์กับทุกฝ่าย นอกจากนั้นการบริหารบุคลากรภาครัฐ ทั้งในการแต่งตั้งและ
โยกย้าย จะต้องดาเนินการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกขั้นตอน รวมทั้งการสกัดกั้นการทุจริตในการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่ ซึง่ จะช่วยลดความสูญเสียงบประมาณของประเทศได้อย่างมีนัยสาคัญ
ประเด็นรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เห็นด้วย
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เห็นด้วย
๓. กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๓.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ประชาราษฎร์รวมใจต้านภัยทุจริต
สรุปผลความคิดเห็น
• การตรวจสอบการทุจริตโดยภาคประชาชนมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความเป็นอิสระ

คล่องตัว และไม่ได้มีข้อจากัดเช่นหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่มักเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐร้องเรียนเองไม่ได้ จึงต้องร้องเรียนผ่านภาคประชาชน
• ควรส่งเสริมให้กลุ่มภาคีต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในพื้นที่ อาทิ กลุ่มเยาวชน กลุ่มชุมชนในระดับอาเภอและจังหวัด ของกระทรวงพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งในท้องถิ่นอยู่แล้ว โดยให้เน้น

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเชิงระบบของภาคประชาชน (Engagement and Participation)
มากขึ้น โดยภาครัฐ ต้ องให้ ก ารสนั บ สนุ นอย่างจริงจังและเป็ น รูป ธรรม อาทิ การจัดตั้ งศู น ย์
ประสานงานภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐต้องให้การรับรองทางกฎหมาย
• การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมกับภาคีต่าง ๆ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในพื้นที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนควรทางาน
ร่ว มกับ กรมการพัฒ นาชุมชน กระทรวงมหาดไทยอย่างบูรณาการ เพื่อส่ งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งเสริมและพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
มั่นคง มีเสถียรภาพ นอกจากนั้นอาจใช้กลไกกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเข้ามาช่วยเสริมหรือมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ด้วย
๓.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ เปิดโปง ปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง
สรุปผลความคิดเห็น
• ภาครัฐควรอานวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสให้สามารถ

•

•

•

•

เข้าถึงช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสได้อย่างหลากหลายและสะดวกเพิ่มขึ้น ตลอดจน
ควรสนับสนุนการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ แก่
ประชาชน อาทิ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และการจัด ทาคู่มือ เพื่อทาให้ประชาชนมีศักยภาพใน
การติดตามข่าวสาร แจ้งเบาะแส และแสดงความจานงในกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากขึ้น นอกจากนี้ต้องให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบ
การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว อีกทั้งจะต้องมีระบบการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียนทราบด้วย
มีการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส โดยศูนย์ประสานงานของประชาชนหรือ
ศูนย์ประสานงานต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนที่ได้รับการรับรองหน่วยงานจากภาครัฐ โดย
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล และติดตามผลการดาเนินการในท้องที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ควรมีระบบการคุ้มครองพยานหรือการเยียวยาครอบครัวผู้แจ้งเบาะแสให้เหมาะสม เป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ กาหนดช่องทางการแจ้งข้อมูลการทุจริตโดยตรงระหว่างผู้แจ้ง
เบาะแสกั บ ส านั กงาน ป.ป.ช. หรือหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ เกี่ ย วข้อง โดยไม่ต้ องผ่ านบุ ค คลหรือ
หน่ ว ยงานขั้น กลางอื่น ๆ เพื่ อ ความปลอดภั ยของผู้ แจ้งเบาะแส และท าให้ ขั้น ตอนการแจ้ ง
เบาะแสจนถึ งขั้ น ตอนการตรวจสอบและแก้ไขปั ญ หาสามารถด าเนิ น การได้ในระยะเวลาที่
เหมาะสมไม่นานเกินความจาเป็น นอกจากนั้ น ในขณะเดียวกันต้องมีการเยียวยาผู้ถูกกล่าวหา
และครอบครัวหากไม่มีความผิดตามข้อกล่าวโทษด้วย
สนับสนุนกฎหมายการป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti Slapp Laws) เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงของ
การเรียกร้องสิทธิและการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงต่อสาธารณะอ่อนแรงหรือเงียบลงไป แต่ต้อง
ให้ มี ค วามรั ด กุ ม มากยิ่ งขึ้ น และครอบคลุ ม ทั้ งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน นั ก ข่ าว และ
สื่อมวลชน
การร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐค่อนข้างมีความยุ่งยากและในบางกรณีไม่สามารถเข้าถึง
ได้ ซึ่งนับเป็นอุปสรรคสาคัญประการหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงจาเป็นต้อง
ผลักดันให้ มีกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างแท้จริง ไม่ล่าช้า และเป็น
ประโยขน์ กับ ทุกฝ่ าย โดยต้องทบทวนความจาเป็นและความซ้าซ้อนของเนื้ อหาที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยควรเร่งสรุปผลการพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ

ประชาชนและการคุ้ มครองผู้ แจ้ งเบาะแสที่ กาหนดไว้ในแผนปฏิ รูป ฯ ทั้ งนี้ หากหน่ วยงาน
เจ้าของข้อมูลใดไม่ดาเนินการจะต้องมีการกาหนดบทลงโทษไว้ให้ชัดเจนด้วย
๓.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ กระบวนการยุติธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์
สรุปผลความคิดเห็น
• ควรมีการปรับใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพิจารณาและตัดสินคดี เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

จากเจ้าพนักงาน ให้การตัดสินมีความเที่ยงตรง และส่งผลให้เกิดความโปร่ง ใสในการพิจารณา
ตัดสินคดีต่าง ๆ
• การดาเนิ นคดีกับ ผู้กระท าการทุจริตและการยึดทรัพย์สิน จากการทุ จริตควรมีก ารดาเนิน การ
อย่างจริงจัง และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และนาทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดทรัพย์
ไปพัฒนาประเทศด้านการศึกษา การพยาบาล และเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ
๓.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ราชการไทยโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
สรุปผลความคิดเห็น
• การบริหารบุคลากรภาครัฐ ทั้งในการแต่งตั้งและโยกย้าย ยังมีการเล่นพรรคเล่นพวก และขาด

•
•
•

•

ระบบคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานดังกล่าว จึงควรมีการปลูกฝังระบบคุณธรรมและ
จริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร
การแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่ยังคงมีอยู่อย่างกว้างขวางและทาให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง เช่น
การกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา
การปรับทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐมีความจาเป็นต้องนานวัตกรรมมาร่วมใช้และ
พัฒนาในการดาเนินการด้วย
การแก้ปัญ หาคอร์รัป ชั่น นั้น จะแก้ได้โดยต้องทาให้ เห็นว่า ผลตอบแทนจากความเสี่ยงในการ
ทุจริตนั้นไม่คุ้มค่า และไม่ควรจากัดเวลาในการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ทุจริตให้รอบด้าน
การยื่นบัญชีทรัพย์สิ นและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความร่ารวย
ผิดปกติได้นั้น ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าต้องมีการยื่นบัญชีตั้งแต่เข้ารับราชการและบังคับใช้อย่าง
จริงจัง นอกจากนั้นควรกาหนดเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการอย่าง
เคร่งครัดเพื่อลดโอกาสในการเรียกรับผลประโยชน์ และต้องกาหนดกฎหมายให้มีความเฉพาะต่อ
คดี ก็จะสามารถทาให้มีความเกรงกลัวต่อการทุจริตได้มากขึ้น

๓.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
สรุปผลความคิดเห็น
• สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีข้อสังเกตว่า สตง. ไม่มีอานาจในการควบคุม กากับ ติดตาม

ดูแลโครงการตามที่กาหนดไว้ในตัวชี้วัดได้ แต่ สตง.ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบยินดีให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบภายใต้อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเต็มความสามารถ หาก
มีความชัดเจนของกิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินการที่ชัดเจน
• หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของแต่ ล ะองค์ ก รจะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถและเข้ ม แข็ ง
ตรวจสอบจริงจัง จึงจะสามารถลดการทุจริตในหน่วยงานลงได้
• บทลงโทษต่อการกระทาผิดควรมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ
• ทุกหน่วยงานของรัฐควรมีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตไม่ว่าโครงการจะมีมูลค่า ต่ากว่า

๕๐๐ ล้านบาทหรือไม่ เนื่องจากควรมีการตรวจสอบการทุจริตในทุกโครงการไม่ว่าจะมีมูลค่า
เท่าไรก็ตาม หรือควรกาหนดให้วงเงินลดลงเหลือ ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อป้องกันการทุจริตโครงการ
ได้กว้างขึ้นมากกว่ามุ่งเน้นที่โครงการขนาดใหญ่เท่านั้น
๔. ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
สรุปผลความคิดเห็น
• กฎหมายขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล จึงควรผลักดันให้เกิดการ

บังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้น
๕. อื่น ๆ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ
สรุปผลความคิดเห็น
• แผนการปฏิ รูป ประเทศ มี ค วามครอบคลุม ในทุ ก มิ ติดี อยู่ แ ล้ว ทั้ งในด้ านการป้ องกั นและการ

บริหารจัดการ แต่ปัญหาหลักอยู่ที่การบังคับใช้มาตรการอย่างจริงจัง อาทิ การบังคับใช้มาตรการ
คุณธรรมต่อผู้มีอานาจ ความร่วมมือในการดาเนินการของภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชน
อย่างบูรณาการร่วมกัน
• ควรกาหนดตัวชี้วัดให้ สะท้อนถึงระดับการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ (Outcome)
และผลกระทบ (Impact) อย่ างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งให้ มีการประเมินผลและเปิดเผย
ข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบได้
• ควรสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐด้วยการส่งข้อมูลตอบกลับ
(Feedback) ภายใต้ระบบที่รวดเร็ว รักษาความลับได้ และเป็นระบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้มากขึ้น
• กลุ่มเป้าหมายในทุกกิจกรรมปฏิรูปควรให้ครอบคลุมถึงประชากรทุกวัย โดยเฉพาะประชากร
กลุ่มอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสด้านต่าง ๆ

