
   

  การประชุมเพื่อขับเคล่ือน Road Map กระทรวงยุติธรรม 
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 

ณ สโมสรกองทัพบก  
  
 

 

 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(สํานักงาน ป.ป.ท.) 
 คสช. รัฐบาล เอกชน 

ศอตช. 



 

สํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) 

 

  วิสัยทัศน 
   “ เปนองคกรแหงการยอมรับ เชื่อม่ัน และศรัทธาในการปองกันและปราบปราม    

                การทุจริตในภาครัฐ ” 

  พันธกิจ      
 1. ตรวจสอบและไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 2. สรางคานิยมตอตานการทุจริต และปฏิบัติงานเชิงรุกดานการปองกัน 

 3. สรางและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามฯ 

 4. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามฯ 

 5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากรและองคความรูตางๆ รวมถึงมาตรการปฏิบัติงาน

และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

 





 

สภาพและสถานการณปญหา 
    

      1. ปญหาการทุจริตอยูในระดับรุนแรงถึงขั้นวิกฤติ 
       (เชิงพ้ืนที่และเชิงพฤติการณ)  
 

 2. องคกร/กลไกปกติ ไมสามารถแกไขปญหาได 
       (การปองกัน/การปราบปราม/การเฝาระวัง) 
 

 3. การทุจริตสงผลกระทบถึง 
    - การบริหารและการเบิกจายงบประมาณ 

    - โครงสรางระบบราชการของประเทศ 





1. พัฒนากลไกการขับเคล่ือน 

ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ  
(ศอตช.) 

(จัดตั้งตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 226/2557 ลง 24 พ.ย.2557) 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงฯ  

(ศปท.35 หนวย) 
(จัดตั้งตามมติ ครม. เมื่อ 24 ก.ค.2555)  

งานปองกัน 

งานกิจการพิเศษ 

งานปราบปราม 

รัฐบาล คสช. 

คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) 

(จัดตั้งตามคําสั่ง คสช.ท่ี 127/2557 ลง 15 ธ.ค.2557) 

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ภาครัฐ 
(แตงตั้งตามมติ ครม.18 พ.ย.2557) 

ภารกิจ :  รับสําเนาเรื่องรองเรียนจาก ศอตช. /

ประสาน หน.สวนราชการในสังกัดดําเนินการ

ตามคําสั่ง คสช.ท่ี 69/2557 ลง 18 มิ.ย.2557 

รายงานผลกลับ ศอตช.  

เปาหมาย : 

     แจงปลัด/รองปลัดกระทรวงเพ่ือรับทราบ  

และบังคับใชมาตรการทางปกครอง / วินัย  

อยางรวดเร็ว  

ภารกิจ : บูรณาการกลไกการขับเคลื่อนงาน

ดานการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เปาหมาย :  

1. ขับเคลื่อนนโยบายจากสวนกลางสูการ

ปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี/หนวย 

2. บูรณาการกลไกการปฏิบัติในภาพรวม 

3. ติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัด 

ผลการเบิกจาย (งบบูรณาการ) 

ภารกิจ :  สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย

หรือขอสั่งการของรัฐบาล และ คสช. ใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพโดยเร็ว เชน  

     - ผลักดัน พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกฯ 

คําแถลงนโยบาย ครม.ตอ สนช. (12 ก.ย.2557) 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี 2 (2556-2560) 



 

2. กําหนดมาตรการแกไขใหสอดคลองกับปญหา 
 
 

1) ประสานการขับเคล่ือนกลยุทธ 4 ป. (ปลูกจิตสํานึก/ปองกัน/ปราบปราม/ปชส.) 
 
 

2) ใชขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)/สรางความโปรงใสการกอสรางภาครัฐ (Cost) 
 
 

3) เสนอใชมาตรการทางปกครอง/วินัย ตอผูถูกกลาวหา 
 



 

3. เพิ่มอํานาจในการปฏิบัติ/บังคับใชกฎหมาย 
 

  

1)   ใชคําสั่ง คสช.ท่ี 69/2557 ลง 18 มิ.ย.2557   

เรื่อง มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 

 2)   ใชมาตรา 44 เปนกลไกขับเคลื่อนสูผลสัมฤทธิ์ 

 



 

ผลสําเร็จการเปลี่ยนแปลง 
 

  

 

1. เกิดธรรมาภิบาลในสวนราชการ/หนวยงานภาครัฐ  
    :  ใชมาตรการทางปกครอง/วินัย (คําส่ัง คสช.ที่16/2558 และ 19/2558) สงผลใหทุกภาคสวน

เกิดความต่ืนตัวและรวมขับเคลื่อนมาตรการปองกัน/ปองปราม ท้ังระบบ  

2. เกิดการบูรณาการกลไกแกไขปญหา 
    (1) ปญหาภาพรวมของประเทศ 
        - ทรัพยากรธรรมชาติปาไม/ที่ดิน     - การทําประมงผิดกฎหมาย / การคามนุษย 

          - การชวยเหลือผูมีรายไดนอย (ชาวนา)  -  สปสช.           - สกสค. 

    (2) ปญหาเฉพาะเรือ่ง 
         - สนามฟุตซอล  

          - การจัดซื้อแผงโซลาเซลล 

          - การจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย 

                      ฯลฯ   



 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้น 
 

  

 

1) ปริมาณหนังสือรองเรียนเพิ่มมากขึ้น 

2) ระดบัความพึงพอใจของประชาชนตอการแกไขปญหาการทุจริต   

3) ดัชนีภาพลักษณสถานการณการทุจริตของประเทศไทย (CPI Index) 

  จากลําดับที่ 102 (35 คะแนน) ในป พ.ศ. 2556  

  เปนลําดับที่ 85   (28 คะแนน) ในป พ.ศ. 2557  
  



 

แผนการดําเนินงาน (Roadmap) ในระยะตอไป 
 

  

 

 1. เนนความยั่งยืน : เพื่อความตอเน่ืองในการแกไขปญหา 
       (1)  แกไข พ.ร.บ.มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.2551 (ฉบับที่ .....)   

       (2)  คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) 

สนับสนุน   อัตรากําลังใหเพ่ิมขึ้น                  

 2. เนนการดําเนินงานเชิงรุก : เพื่อลดและควบคุมปญหา 
 (1) ยกระดับการบังคับใชมาตรการทางปกครอง/วินัย 

 (2) ใชมาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือการตรวจสอบเชิงรุก 

 (3) กระตุนผลักดันกลไกการติดตามบังคับใช พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 
  



 

แผนการดําเนินงาน (Roadmap) ในระยะตอไป 
 

  
 

 1.ยกระดับการบังคับใชมาตรการทางปกครอง/วินัย 
  1.1 การใชมาตรการทางปกครอง/วินัย ถือเปนอํานาจของผูบังคับบัญชา 
 

  1.2 หากผูบังคับบัญชา ไมบังคับใชถือเปนความผิดทางวินัย 
 

  1.3 กําหนดกลไกแจงใหผูบังคับบัญชาทราบวาเปนความรับผิดชอบ 

            ในหนาท่ีของตน 

 

  

  



 

แผนการดําเนินงาน (Roadmap) ในระยะตอไป 
 

  

 

 2. ใชมาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือการตรวจสอบเชิงรุก 
  2.1  กรมสรรพากร  :  ตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการ 

      ท่ีมีบุคคล หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ตามมาตรา 103/7 แหง  

      พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
 

  2.2 กรมสรรพากร  :  ใชมาตรการทางภาษีตามประมวลรัษฎากรตรวจสอบ 

     บุคคลผูมีเงินไดเสียภาษีครบถวนถูกตองหรือไม  
 

  2.3 เขาดําเนินการตรวจสอบเชิงรุกในรายคดี 

 

 
  

 
  



 

แผนการดําเนินงาน (Roadmap) ในระยะตอไป 
 

  
      3.กระตุนผลักดันกลไกการติดตามบังคับใช พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

   3.1 ประสานสํานักงาน ก.พ.ร.  เพ่ือเชื่อมโยงคูมือสําหรับประชาชนจากทุกหนวยงาน 

ภาครัฐ จัดทําศูนยขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

   3.2 มอบหมาย ศอตช. เปนหนวยงานรับเรื่องรองเรียน กํากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติ 

ภายใต พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกฯ  

   3.3 ตรวจสอบดําเนินการทางวินัย กรณีมีเรื่องรองเรียนไมปฏิบัติตามคูมือฯ 

       - แจงหนวยงานดําเนินการ/แกไข ใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือฯ 

       - ดําเนินการกับผูบังคับบัญชา กรณีละเลย/ละเวนการปฏิบัติตอขอรองเรียน 
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