
 

ความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ครั้งที่ 2/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 ส านักงาน ป.ป.ช. 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นร่างแผนระดับที่ ๓ ที่จัดท าขึ้นตาม
รูปแบบที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนย่อย และแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการ โดยมี
สาระส าคัญ ๔ ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1  บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2  ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการฯ 
3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ 

 - วัตถุประสงค์ 
 - เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในภาพรวม 
 - แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา) 
 - แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต  
   (เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา) 
 - โครงการที่สนับสนุนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม 

ภาคผนวก  การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยที่ประชุม 
มีความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

ความเห็นที่ประชุม 

1. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ในส่วนที่ 2 ของแผนปฏิบัติการฯ ได้กล่าวถึงสาระแผนระดับที่ 1 
แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ แต่ยังขาดข้อสรุปที่ชัดเจนว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร 

2. การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ 
2.1 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2563 - 2565) มี

ความส าคัญมาก เพราะเป็นแผนที่จะน าไปใช้เป็นทิศทางในการจัดท าค าของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป็นฐานข้อมูลที่จะต้องใช้ขับเคลื่อนไปอีก 15 ปีข้างหน้าตามกรอบของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น บทวิเคราะห์เพ่ือประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการฯ จึงเป็น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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ส่วนความส าคัญท่ีสุดของแผนฯ เพ่ือจะน าไปสู่ค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ไทยไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565 จึงควรเขียนวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวมโดยละเอียด และ
จะต้องมีตัวเลขเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพอสมควร  

2.2 ควรเพ่ิมเตมิข้อมูลงบประมาณโครงการรวมทั้งระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ เพ่ือ
จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายอีก 15 ปีข้างหน้าตามท่ียุทธศาสตร์ชาติก าหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 

2.3 ในส่วนนี้ควรเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้าน ให้มีความชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ในการ
จัดท าแผนงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพ และควรวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
เป็นการจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น แนวโน้มในอนาคตอาจมีการทุจริต
โดยการติดสินบนในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล การวิเคราะห์ต้องครอบคลุมประเด็นเหล่านีด้้วย  

2.4 เพ่ิมเติมข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณในลักษณะบูรณาการที่ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่ง 

2.5 นอกเหนือจากการปลูกฝังกลุ่มเด็กและเยาวชน ควรเพ่ิมเติมแนวทางส าหรับกลุ่มประชาชนใน
ปัจจุบันด้วยว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3. การบรรลุเป้าหมายการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
3.1 ร่าง แผนปฏิบัติการฯ ที่จัดท า ในหลายส่วนยังไม่ตอบโจทย์การประเมิน CPI ควรน าข้อเสนอแนะของ 

Transparency International ในรายงาน Corruption Perception Index 2019 มาพิจารณาประกอบการก าหนด
แนวทางเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ คือ การเพ่ิมอ านาจให้ประชาชนเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ 
การตรวจสอบนักการเมืองในการท าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สิน การร่ ารวยผิดปกติ ซึ่งตรง
นี้ควรต้องเป็นเครื่องมือหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของนักการเมือง การใช้ lobbyist ในการวิ่งเต้น 
เพ่ือการใช้งบประมาณภาครัฐไปเพ่ือกลุ่มทุนหรือเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่เป็นเครือข่ายของนักการเมือง  

3.2 ศึกษาเพ่ิมเติมแหล่งข้อมูลที่มีคะแนนลดลง คือ World Justice Project ประเมินการบังคับใช้
กฎหมายและกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ
โดยตรง ควรศึกษาในรายละเอียดถึงสาเหตุที่ประเทศไทยได้คะแนนสองหมวดนี้น้อยอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งอาจ
เป็นเพราะการบังคับใช้กฎหมายมีความล่าช้า โดยเฉพาะคดีทุจริต ใช้เวลาในการพิจารณานานเกินไปหรือไม่ หรือ
กลไกในระบอบประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ประชาชนยังไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างที่ส าคัญที่มีการทุจริตคอร์รัปชันสูง เช่น การส่วนร่วมใน
การออกแบบงบประมาณที่ต่างประเทศเริ่มมีท า การติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง การมีตัวแทนเข้าไปสังเกตการณ์ใน
โครงการขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้รัฐประหยัดงบประมาณได้ หรือเจ้าหน้าที่รัฐใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว การฉ้อโกงเงินหรือเวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งมีภาคประชาชนหรือส่วนราชการด้วยกันเองช่วยกัน
ตรวจสอบ ร่าง แผนปฏิบัติการฯ ยังไม่ครอบคลุมเครื่องมือที่มีอยู่เพ่ือการป้องกันการคอร์รัปชันหรือช่วยในการ
ปราบปราม 

3.3 ควรให้ความส าคัญกับด าเนินการในเรื่องที่เป็นแก่นของงานอย่างแท้จริง คืองานป้องกันการทุจริต เช่น 
การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมือง ควรมุ่งเน้นผู้ที่ร่ ารวยผิดปกติ และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนช่วยยืนยัน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบว่านักการเมืองในท้องถิ่นร่ ารวยผิดปกติ มีการรายงานมาที่ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นแนวทาง/
กลไกตรวจสอบนักการเมืองที่ยังขาดอยู่และควรจะด าเนินการให้เข้มข้นมากขึ้น รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลทีมหน้า
ห้องหรือที่ปรึกษานักการเมืองเป็นใครบ้าง โดยขอความร่วมมือให้มีการรายงานข้อมูลเหล่านี้มายังส านักงาน ป.ป.ช. 
เหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรด าเนินการ เพราะฉะนั้นเรื่องโรงเรียนก็ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ช่วย
พิจารณาหลักสูตร อบรมนักเรียนน่าจะเหมาะสมกว่า ในแผนงานย่อยด้านป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบยัง
ขาดหลายเรื่องที่ควรท า แต่ยังไม่ปรากฏในแผน 
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3.4 เพ่ิมเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนซึ่งเป็นประเด็นที่มีการประเมินโดยหลาย
แหล่งข้อมูล ซึ่งจะต้องมาตรการที่เข้มงวด จริงจัง และมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการรับสินบน ให้หมดไปในอนาคต 

3.5 ควรมีการศึกษาวิจัยหรือถอดบทเรียนของประเทศท่ีมีค่าคะแนนสูงอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ว่าในแต่ละตัวชี้วัด แต่ละองค์ประกอบ ว่ามีการด าเนินการอย่างไร เพื่อจะได้น ามาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนทุก
ภาคส่วน และจะได้น ามาปรับรูปแบบ และกระบวนการด าเนินงานที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยต่อไป 

4. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.1 แนวทางการพัฒนาในเรื่องการปรับ “ระบบ” กล่าวถึง การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้

ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการอยู่แล้ว เช่น ส านักงาน 
ก.พ.ร. และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีภารกิจขับเคลื่อนให้ทุกองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล ซึ่งจะสนับสนุนให้
ตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบบรรลุได้ แต่ภารกิจดังกล่าวยังไม่ได้ปรากฏอยู่ในร่าง
แผนปฏิบัติการฯ จึงควรเวียนสอบถามหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมเติมภารกิจที่มีความสอดคล้องกับแนวทางตามร่าง
แผนปฏิบัติการฯ และหน่วยงานด าเนินการอยู่แล้ว ให้ครบถ้วน 

4.2 เพ่ิมเติมเรื่อง กองทุน ป.ป.ช. ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และสนับสนุน ภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกัน
การทุจริต เพ่ือความเชื่อมโยงร่างแผนปฏิบัติการฯ กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ 

4.3 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของกระทรวงยุติธรรม อาทิ ในเรื่องกฎหมายที่อาจจะต้องมีการ
ทบทวนในการปรับปรุงกฎหมาย ลดในเรื่องของการใช้ดุลยพินิจ โดยกระทรวงยุติธรรมจะรับไปดูในส่วนที่
กระทรวงยุติธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

4.4 การพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิตนักศึกษา โดยมุ่งเน้นไปทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
นักศึกษา ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีการท างานร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) โดยผู้แทนที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะไปประสานกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องว่าจะร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมไปถึงการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ในส่วนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอย่างไร   

4.5 การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยเฉพาะในปี 2565 จะต้องมีโครงการส าคัญๆ ที่จะตอบ
เป้าหมายการยกระดับค่า CPI ไปให้ถึง 50 คะแนน ควรก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางขับเคลื่อนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
โดยมุ่งเป้าหมายที่จะท าโครงการหรือการด าเนินการที่ต้องตอบโจทย์เป้าหมายในปี 2565 ให้ชัดเจน ซึ่งอาจมี 3 
แนวทาง ได้แก่ 

- การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งโครงการภายใต้กลยุทธ์นี้ ควรเป็นโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการอนุมัติ อนุญาต ของหน่วยงานที่มีอ านาจ หน้าที่ในการออกใบอนุญาตแทนการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นการลดการติดต่อในลักษณะ face to face 

- การสร้างจิตส านึกและการรับรู้ ที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมและมารับรู้ว่าภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หรือเข้ามามีส่วน
ร่วมที่จะท าอย่างไรให้ภาครัฐลดการใช้ดุลพินิจ 

- การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ และของนักการเมืองที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง ในการที่จะน าไปสู่
การลดการทุจริตเชิงนโยบายและในเชิงของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  

การก าหนดแนวทางในลักษณะนี้จะท าให้สามารถจัดกลุ่มโครงการที่ตอบโจทย์แต่ละเป้าหมาย ซึ่ง
จะช่วยลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินโครงการ และสามารถก าหนดเจ้าภาพและการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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4.6 เพ่ิมเติมงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- โครงการการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมเติมการ

ด าเนินงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการศูนย์ราชการสะดวก 
โดยเป็นการจัดประกวดศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี ซึ่งได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2558 

- โครงการการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
พ.ศ. 2552 เนื่องจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเป็นกลไกท่ีตั้งขึ้นเพ่ือให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องแผนงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งได้มีการท า MOU ร่วมกันกับส านักงาน 
ป.ป.ช.  ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ หากโครงการใดที่มีประเด็น
การทุจริตจะด าเนินการรายงานไปยัง 4 หน่วยงานทราบและรับไปด าเนินการ 

- โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม ITA ส าหรับภาคเอกชน ซ่ึงเป็นส่วนที่ช่วยสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในภาคเอกชน 

5. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
5.1 แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต มีเป้าหมายที่การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม 

โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และตัวชี้วัด 2 ตัว คือ ๑) กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบระยะเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด และ ๒) จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ซึ่ง
ความเป็นธรรม คือ กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นต้น ชั้นกลาง จนถึงชั้นศาลมีค าพากษาสูงสุด มีการวัดเชิง
คุณภาพว่า คดีท่ีด าเนินการโดยศาลชั้นต้น จนถึงศาลมีค าพากษาสูงสุดมีคุณภาพหรือไม่ ซ่ึง “คุณภาพ” คือ การวัด
ความเป็นธรรมที่ประชาชนจะได้รับ แต่ตัวชี้วัดของแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตยังไม่มีการวัดในเรื่องนี้ 

5.2 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ขอเพ่ิมส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และยินดีที่จะบรรจุโครงการอยู่ในแผนปฏิบัติการฯ 

6. การติดตามประเมินผล 

6.1 เพ่ิมเติมสาระในเรื่องการติดตามประเมินผลในส่วนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ เนื่องจากเป็น
หัวใจส าคัญของการจัดท าแผนที่จะต้องมีการประเมินผลให้รับทราบต่อไป 

6.2 ในส่วนภาคผนวก มีข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ 1 - 3 ควรเพิ่มเติมข้อมูลตัวชี้วัดอ่ืนๆ เพ่ือความสมบูรณ์
ครบถ้วน 

7. การด าเนินงานในระยะต่อไป 
7.1 ฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงเรื่องกรอบเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบว่า มีเวลาค่อนข้างจ ากัด โดยส านักงบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแจ้งว่า ในการพิจารณาค าของบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากมีโครงการส าคัญที่
มุ่งเน้นและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จะน าไปใช้ในการพิจารณาประกอบการจัดสรร
งบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ดังนั้น โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในส่วนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีความส าคัญอันดับแรกที่จะต้องเร่งด าเนินการให้ปรากฏ ส าหรับโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จะใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

7.2 ฝ่ายเลขานุการจะเร่งสรุปความเห็นที่ประชุม และแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการฯ พร้อมข้อเสนอของ 
ที่ประชุมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรอิสระ โดยในหน่วยงานที่มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวง (ศปท. กระทรวง) จะใช้กลไก ศปท. ประสานหารือกับทุกหน่วยภายใต้สังกัด เพ่ือให้มีเอกภาพในการ
พิจารณา และหลังจากนั้นจึงเชิญมาประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือพิจาณาโครงการส าคัญที่มีผลกระทบสูงร่วมกัน 
พร้อมทั้งก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก รวมถึงก าหนดโครงการที่เป็นยาแรงในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะ
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อ้างอิงโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่คณะกรรมการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการฯ ให้ความเห็นชอบ คือ มาตรการที่ส านักงาน ป.ป.ช. ไดเ้สนอต่อคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่หลายเรื่อง 
ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายทั้งสิ้น แต่ยังไม่มีผลกระทบ เช่น เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์
ส่วนรวม การลุกล้ าล าน้ า การติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย การเรียกรับแป๊ะเจี๊ย และการเรียกรับเปอร์เซ็นต์ยา รวมการ
บังคับใช้กฎหมายที่ทุกส่วนราชการทราบอยู่แล้วว่าจะต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยน ามาตรการต่างๆ 
มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือที่จะให้เห็นผลทั่วประเทศ 

7.3 ในการแจ้งเวียนต้องมีข้อมูลแนวทางการจัดท าหรือตัวอย่างโครงการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  
เพ่ือให้การสื่อสารไปยังส่วนราชการต่างๆ ในการเสนอโครงการเข้ามา และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนด
เจ้าภาพรับผิดชอบ และการบูรณาการการท างานร่วมกันได้ดียิ่งข้ึน 


