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          ผลงาน/มาตรการการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน                                       ผลกระทบ             ข้อเสนอแนะ 
1) รฐับาล + คสช. 
มาตรการทีม่ผีลแลว้ 
1. โยกยา้ยขา้ราชการสเีทา  
 
2. ตัง้ คณะกรรมการต่อตา้นการทุจรติแห่งชาต ิ(คตช.)   
   และ ศูนยอ์ านวยการต่อตา้นการทุจรติแห่งชาติ  
   (ศอตช.)  
3. ออกค าสัง่ คสช.ที ่69/2557 เรือ่งมาตรการป้องกนั 
   และแกไ้ขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ  
4. ตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบการใชง้บ  
   ประมาณภาครฐั เพื่อตรวจสอบโครงการต่างๆ ใหเ้กดิ 
   ความโปรง่ใส คุม้ค่าและเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   อยา่งแทจ้รงิ มกี าหนดมาตรการ เช่น 
ก. ตรวจสอบโครงการโฆษณาประชาสมัพนัธท์ีม่มีลูค่า  
    5 ลา้นบาทขึน้ไป  
5. ตัง้ คณะกรรมการนโยบายก ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ  
    (คนร.) ทีก่ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิี่ 
    ส าคญัส าหรบัรฐัวสิาหกจิ คอื  
ก. วางหลกัการหา้มอยัการเป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิ 
    ในอนาคต  
ข. ก าหนดใหบ้รหิารโดยใชม้าตรฐานบรรษทัภบิาล 
    เท่าบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

 
 

 
- เป็นแบบอย่าง/สรา้งความเชื่อมัน่ให ้ 
  ประชาชน 
- รฐับาลอภสิทิธิ/์ยิง่ลกัษณ์ ตัง้คณะกรรมการขบัเคลื่อน 
  ยทุธศาสตรช์าตฯิ รฐับาลนี้ตัง้หน่วยขบัเคลื่อนเพิม่เตมิ 
 
- เครือ่งมอืทีผู่ม้อี านาจสัง่การไดง้า่ย รวดเรว็ 
 
 
 
   
 
 ..................  
 
- เป็นแนวทางทีเ่ฉพาะเจาะจงในการแก้ปญัหาใน 
   รฐัวสิาหกจิ โดยคณะบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 
 
- ป้องกนัการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 
 
- บนัทดัฐานใหมใ่นการบรหิารจดัการหน่วยงานของรฐั  

* ทัง้หมดส่งผลดใีนระยะสัน้เท่านัน้ 
* ขอ้ 8 - 12 ยงัไมเ่หน็ผลในทาง 
  ปฏบิตัใิดๆ แต่ขอ้ 9 และ 10  
  หากมผีลจะเป็นยุทธศาสตร ์
  ส าคญั 
 
 
- ก าหนดกลไกการท างานเชงิ  
  บรูณาการระหว่างหน่วยงานทีม่ ี
  พนัธกจิในการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 
 
 
 
- เรง่ออก พ.ร.บ.การโฆษณา 
  ประชาสมัพนัธภ์าครฐั 
- ตัง้ Holding Company เพื่อ 
  ก ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิทัง้ระบบ 
 
 

- ก าหนดเพิม่เตมิในรฐัธรรมนูญ 
 
- ตัง้ Holding Company 
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ค.  ก าหนดใหโ้ครงการของรฐัทีม่วีงเงนิเกนิกว่า 50  
    ลา้นบาท ตอ้งจดัท ารายงานการปฏบิตักิารและ  
    ความคบืหน้า เพื่อเป็นขอ้มลูทีส่ามารถรายงาน 
    ต่อประชาชนไดว้่าโครงการนัน้ๆ เกดิประโยชน์ 
    ต่อประชาชนอย่างไร  
6. ก าหนดใหม้าตรการป้องกนัคอรร์ปัชนัโดยการม ี
   ส่วนรว่มของภาคประชาชน ผ่านใชก้ลไกทีเ่ป็น 
   สากล คอื ขอ้ตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  
   โครงการเพื่อความโปรง่ใสในโครงการก่อสรา้ง 
   ภาครฐั (CoST) และ โครงการเพื่อความโปร่งใสใน 
   การสกดัทรพัยากรธรรมชาต ิ(EITI)  
7. หา้มใชภ้าพนายกรฐัมนตรเีพื่อการโฆษณา 
   ประชาสมัพนัธท์ัว่ไป  
8. การใช ้ม. 44 แกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิปา่สงวน  
9. อนุมตัใิหบ้รรจหุลกัสตูรปลกูจติส านึกการต่อตา้น 
    การทุจรติในทุกระดบัการศกึษา “โตไปไมโ่กง” 
10. อนุมตักิารรณรงคต์ามยุทธศาสตร ์                            
     “คนไทยไมโ่กง” 
11. แกป้ญัหาสลากกนิแบ่งรฐับาลขายเกนิราคา 
12. มต ิครม. ใหทุ้กกระทรวงบงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง 
     เครง่ครดัและก าหนดแนวทางการใชอ้ านาจใช้ 
     ดุลยพนิิจ 
 

- กลไกตรวจสอบทีเ่ขม้ขน้ 
 
 
 
 
- รเิริม่วฒันธรรมใหมใ่นการท างานอย่างโปรง่ใสของ 
  ขา้ราชการ โดยการมสี่วนรว่มคดิรว่มตรวจสอบ 
  ของประชาชน ดว้ยกลไกทีเ่ป็นสากล 
 
 
 
- แบบอยา่งและบนัทดัฐานใหม ่ลดปญัหาพฤตกิรรม 
  การขดักนัแห่งผลประโยชน์ 
 
สรา้งค่านิยมทีถู่กตอ้งใหก้บัเยาวชน 
 
-เป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งวฒันธรรมสรา้งพลงั
ประชาชนทีร่งัเกยีจการคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ 
 
 
 
 
 

-เรง่แกไ้ข พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ 
2540 และผลกัดนั ร่าง พ.ร.บ.
ส านกังานงบประมาณประจ า
รฐัสภา เพื่อสรา้งความโปรง่ใสใน
การใชง้บประมาณ 
- ท าความเขา้ใจกบัประชาชน  
เจา้หน้าทีข่องรฐัและภาคธุรกจิ ให้
เขา้ใจถงึปรชัญาและคุณประโยชน์
ของโครงการเหล่าน้ี 
 
 
- เรง่ออก พ.ร.บ.การโฆษณา 
  ประชาสมัพนัธภ์าครฐั 
 
- ขยายหลกัสตูรท านองเดยีวกนัน้ี 
  ไปยงัระดบัอุดมศกึษา 
- ก าหนดยุทธศาสตรใ์หส้อดคลอ้ง 
  กบัสถานการณ์และเป้าหมาย 
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มาตรการทีอ่ยูร่ะหว่างด าเนินการ  
1. รา่ง พ.ร.บ. จดัซือ้จดัจา้งฯ จดัท าโดย  
   กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั และ สปช. 
 
 
 
2. รา่ง พ.ร.บ. จดัตัง้ส านกังานงบประมาณประจ า 
   รฐัสภาและก าหนดวธิกีารท างบประมาณอยา่งโปรง่ใส 
 

 
- ช่วยใหเ้งนิของแผ่นดนิถูกใชไ้ปอยา่งคุม้ค่า ม ี
  ประสทิธภิาพ ลดการรัว่ไหล ลดแรงจงูใจของ 
  ขา้ราชการและนกัการเมอืงทีจ่ะเขา้มาแสวงหา 
  ผลประโยชน์ 
 
- ช่วยใหก้ารจดัท างบประมาณของรฐัตัง้อยูบ่นผล   
  ประโยชน์ของประเทศ มกีารวเิคราะห ์วางแผน  
  และรวบรวมขอ้มลูอย่างมหีลกัวชิาการและเป็น  
  อสิระ 

2) สนช.    
มาตรการทีม่ผีลแลว้  
1. ผ่าน พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ  

 
 
 

2. ผ่าน พ.ร.ป. ป.ป.ช. ใหอ้นุวตักิารตามอนุสญัญา  
   UNCAC 2003  

 
 
- ลดปจัจยัทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีกรบัสนิบน 
 
 
 
- สรา้งมาตรฐานการป้องกนัคอรร์ปัชนัทีน่านาชาต ิ
  ยอมรบัท าใหก้ารโกงท าไดย้ากขึน้ คนโกงหลบหนีการ 
  ตรวจจบัยากขึน้ มกีารลงโทษหนกัขึน้ 
 
 
 
 

*ทัง้หมดส่งผลดใีนระยะยาว 
 
- สรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนให้ 
  เขา้มาตรวจสอบและใชส้ทิธ ิ  
  รวมทัง้พฒันาระบบการบรกิารให้ 
  ชดัเจนมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
- พ.ร.ป. ฉบบัใหมท่ีก่ าลงัรา่งอยู่ 
  ขณะน้ี ควรก าหนดประสทิธภิาพ 
  และอ านาจของ ป.ป.ช.ใหส้อด   
  คลอ้งกบัอนุสญัญามากกว่านี้และ 
  ก าหนดแนวทางปฏริปู ป.ป.ช.ให ้  
  ชดัเจนโดยเรว็ 
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3) สปช. 
มาตรการทีม่ผีลแลว้      -  ยงัไม่ม ี– 
 
มาตรการทีอ่ยูร่ะหว่างด าเนินการ เช่น 
1. ตรา พ.ร.บ. การโฆษณาประชาสมัพนัธภ์าครฐั  
 
 
2. ปรบัปรงุ พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ 2540 
  
3. การจดัตัง้ศาลช านญัพเิศษคดทีุจรติประพฤตมิ ิ
   ชอบ ในศาลอาญา  
4. รา่ง พ.ร.บ. จดัซือ้จดัจา้งฯ โดย สปช. รว่มกบั 
   กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั  
5. มาตรการจากคณะกรรมาธกิารปฏริปูดา้นการ 
   ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ (แยกเป็น 3  
   ดา้น ไดแ้ก่ การป้องกนั การปราบปรามและการ 
   ปลกูฝงัค่านิยม คุณธรรมจรยิธรรม) ทัง้ทีเ่ขยีนใน 
   รฐัธรรมนูญ เสนอเป็นกฎหมายและนโยบายหรอื 
   แนวทางปฏบิตัขิองรฐั หากมาตรการเหล่านี้แลว้ 
   เสรจ็จะส่งผลกระทบอย่างมนีัยยะส าคญั 
 

 
 
 
 
 
 

- สนบัสนุนสื่อใหท้ าหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเสร ีป้องกนัการ 
  ครอบง าสื่อดว้ยอทิธพิลทางธุรกจิ ช่วยใหเ้งนิของ 
  รฐัถูกใชอ้ยา่งคุม้ค่า มปีระสทิธภิาพ ลดการรัว่ไหล 
- ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสาธารณะ   
  โดยงา่ย เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสตรวจสอบได้ 
- สรา้งความมัน่ใจใหป้ระชาชนว่าคอรร์ปัชนัจะถูก 
  ลงโทษและลงโทษโดยเรว็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ทัง้หมดจะส่งผลดใีนระยะยาว 
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6. มาตรการทีจ่ะบญัญตัใินรฐัธรรมนูญฉบบัใหม ่  
    เช่น การแต่งตัง้โยกยา้ยขา้ราชการระดบัสูงดว้ย 
    ระบบคุณธรรม ศาลวนิัยการเงนิและการคลงั การ 
    ใชม้าตรการตรวจสอบการเสยีภาษรีายไดย้อ้น  
    หลงัของนกัการเมอืง สรา้งความเขม้แขง็ของ 
    ขา้ราชการ สทิธพิลเมอืงในการรบัรูข้า่วสารฯ     
7. ตัง้กองทุนสนบัสนุนภาคประชาชนในการต่อตา้น 
    คอรร์ปัชนั  

 
 
 
 
 
 
- สรา้งความตื่นตวัและสนบัสนุนการมสี่วนรว่มของ 
  ประชาชน 
 

- หมวดการปฏริปูในรา่ง 
  รฐัธรรมนูญ ไม่มกีล่าวถงึความ 
  ต่อเนื่องในการปฏริปูการต่อตา้น 
  คอรร์ปัชนัเลย 
 
 
 

-  “เริม่ตน้” กองทุนใหไ้ดภ้ายใน   
   ช่วงรฐับาลนี้ อยา่งน้อยให ้
   ประกาศจดัตัง้ ส่วนกฎหมายก็ 
   ด าเนินการไป  

หมายเหต ุ การกระท าทีแ่สดงถงึความตัง้ใจของรฐับาล
ในการต่อสูก้บัคอรร์ปัชนั  
1) การอนุมตังิบประมาณ (2558) และบรรจขุา้ราชการ   
   ขา้ราชการใหม ่ป.ป.ช. มากถงึ 760 ต าแหน่ง   
2) สนบัสนุนโครงการ SLA ของ กพร. เพื่อพฒันา   
   ระบบการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและโปรง่ใส 
3) ตัง้ คตช.และ ศอตช. โดยการมสี่วนรว่มของภาค 
    ประชาชน  
 
4) ศอตช. เปิดเวป็ไซท ์ใหป้ระชาชนตดิตามคด ี 
    คอรร์ปัชนัทีอ่ยูใ่นความสนใจของประชาชน 
    เพื่อใหเ้หน็ถงึการเรง่รดัคดอียา่งเอาจรงิเอาจงั   
 

    
 
 
 
- พฒันาประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของรฐัและลด 
  เงือ่นไขทีก่่อใหเ้กดิการเรยีกรบัสนิบน  
 
 
 
- สรา้งความโปร่งใส ใหเ้กดิการตดิตาม และเกดิความ 
  มัน่ใจของประชาชน 
 
 

* ทัง้หมดส่งผลดใีนระยะสัน้เท่านัน้ 
 
- ควรก าหนดในรฐัธรรมนูญให ้
  หน่วยงานต่อตา้นคอรร์ปัชนัม ี
  รายไดช้ดัเจน เช่น 0.3 ของ 
  งบประมาณแผ่นดนิ 
-ใชเ้ป็นมาตรฐานส าหรบัการ 
 พฒันาการบรกิารของรฐัตาม  
 พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ 
- ควรมกีารเคลื่อนไหวของขอ้มลู 
  มากกว่านี้ และประชาสมัพนัธใ์ห ้
  ประชาชนเขา้มาใช ้
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5) เป็นนายกรฐัมนตรีคนแรกทีก่ลา้ประกาศ 
    เมือ่เขา้รบัต าแหน่งว่าจะ                                      
    “แก้ปัญหาคอรร์ปัชนัให้เหน็ผลใน  ๑ ปี” 
 
 
นโยบายของรฐับาลท่ีมีความส าคญัอย่างมาก 
1. ก าหนดใหใ้ช ้ขอ้ตกลงคุณธรรม CoST และ EITI 
 
 
 
 
2. การบรรจหุลกัสตูร “โตไปไมโ่กง” ในหลกัสตูร  
   การศกึษาทุกระดบัชัน้ 
 

แสดงจดุยนืของผูน้ าประเทศอยา่งกลา้หาญ 
 
 
 
 
 
- เป็นการรเิริม่วฒันธรรมใหมใ่นการท างานอย่าง 
  โปรง่ใสของขา้ราชการ โดยการมสี่วนรว่มคดิรว่ม 
  ตรวจสอบของประชาชน ดว้ยกลไกทีน่านาชาตใิห ้
  การยอมรบั 
 
- เป็นการเริม่การปลกูฝงัค่านิยมทีด่ ีรงัเกยีจการโกง 
  การเอารดัเอาเปรยีบ ใหก้บัเยาวชนอยา่งเป็นระบบ 
  และทัว่ถงึ 

- การมผีลงานทีเ่ป็นรปูธรรม  
  ประชาชนยอมรบัและส่งผลด ี
  ระยะยาว หากท าส าเรจ็จะถอื 
  เป็นแบบอยา่งของนายกรฐัมนตร ี
  ทีป่ระชาชนยกยอ่งในวนัขา้งหน้า 
 
- ท าความเขา้ใจกบัประชาชน  
  เจา้หน้าทีข่องรฐัและภาคธุรกจิให ้
  เขา้ใจถงึหลกัการและคุณประ  
  โยชน์ของโครงการเหล่านี้ต่อ 
  ประเทศชาตใินระยะยาว 
- ควรเรง่รดัใหม้ผีลปฏบิตัชิดัเจน 
  ในรฐับาลชุดนี้ 

 

 

 

ดร. มานะ นิมิตรมงคล 

เลขาธกิาร องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 
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