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๑๒.๑	 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตาม 

การแก้ไขปัญหาทจุรติและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจติส�านกึของคนในสงัคมให้ยดึมัน่ 

ในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 

และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑๒.๒	 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญา 

ตามหลักสากล มุ ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ�าบัด ฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิด ส่งเสริม ปกป้อง  

คุม้ครองสิทธมินษุยชน พฒันาประสทิธิภาพระบบการสบืสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ 

ก�าหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจาก 

การแทรกแซงหรอืครอบง�าใด ๆ  พร้อมทัง้บูรณาการหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรมให้ด�าเนนิงาน

สอดประสานกนัอย่างเป็นองคาพยพ เพ่ือให้สามารถจดัการกบัข้อขดัแย้งและกรณพีพิาทได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

โดยเน้นการท�างานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ�านวยความยุติธรรม

ได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเช่ือมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้า เกิดความเสมอภาค 

และเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา 

ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ�าเป็น 

และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว



๑.	 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ	

	 ๑.๑	 การปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๗,๑๑๔ คดี รับไต่สวนข้อเท็จจริง 

และตั้งอนุกรรมการไต่สวน ๑,๑๗๖ คดี ส่งคืนพนักงานสอบสวน ๒๐๘ คดี พิจารณาไม่รับไต่สวนข้อเท็จจริง  

๔,๘๙๐ คดี ตรวจสอบเพิ่มเติมและอื่น ๆ ๑๑๙ คดี ช้ีมูลความผิด ๔๖๙ คดี และส่งเรื่องต่อให้แก่ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ๗๒๑ คดี

	 ๑.๒	 การด�าเนินโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต	

ผ่านโครงการอบรม	 “ดวงตาแรงงาน”	ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน  

อาสาสมัครแรงงาน สถานประกอบกิจการ และผู้ใช้แรงงานในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน และปิดกั้นโอกาส 

ในการทจุริตในระดบัพืน้ที ่รวมถงึเป็นการอบรมให้ความรูแ้ละปลกูจิตส�านกึเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

โดยหลังจากอาสาสมัครแรงงานผ่านการอบรมไปแล้วได้จัดตั้งกลุ่มในภูมิภาคของตนเองโดยใช้ชื่อเรียกว่า “เหยี่ยว”  

ท�าหน้าที่ด้านการข่าวทั้งทางลับและทางเปิดในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และคัดเลือกผู้น�าจัดต้ังขึ้นเป็นองค์กร  

ใช้ชื่อว่า “สภาเหยี่ยว” และพัฒนาจัดตั้งเป็นเครือข่าย “เหยี่ยวเวหาหกสายน�้า” จากผู้ท�าหน้าที่เหยี่ยวใน ๕ ภูมิภาค 

๗๗ จังหวัด 
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  ทัง้นี ้ในปี ๒๕๖๓ ได้จัดอบรมและร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุรติ จ�านวน ๒ ครัง้ โดยครัง้ที ่๑  

มีกลุ ่มเป้าหมายคือประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร ๔๓๘ คน ในระหว่างวันที่  

๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และจัดตั้งช่องทางการติดต่อประสานงาน การรับรู้ และความรู้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์  

ในนาม “เหยีย่ว กทม ๖๓” และครัง้ที ่๒ เป็นกจิกรรมพฒันาทกัษะให้แก่ประชาชนและเครอืข่ายอาสาสมคัรแรงงาน 

(ทุกภาคและกรุงเทพมหานคร) ที่ผ่านการอบรมด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับกระทรวงแรงงาน ให้มีทักษะ 

ในการเป็นวิทยากรตัวคูณ ๘๐ คน ในวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจัดตั้งช่องทางการติดต่อประสานงาน  

การรับรู้ และความรู้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ในนาม “เหยี่ยววิทยากรตัวคูณ ๖๓” 

	 ๑.๓	 การด�าเนินโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานเพ่ือยกระดับ	

ค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริต	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้ถูกก�าหนดให้เป็นกลยุทธ์ส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยถอืเป็นการยกระดบัให้การประเมนิคณุธรรม 

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัเป็น “มาตรการป้องกนัการทจุรติเชงิรุก”	ท่ีหน่วยงานภาครฐั 

ทั่วประเทศจะต้องด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ 

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครือ่งมอื

การประเมนิตามท่ีส�านักงาน ป.ป.ช. ก�าหนด มุง่หวงัให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารบัการประเมนิได้รบัทราบผลการประเมิน 

และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานได้อย่างเหมาะสม  

ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้น�าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับ 

การบรหิารจดัการให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล เกิดการปรบัปรงุประสทิธภิาพการให้บรกิารและการอ�านวยความสะดวก 

ต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อประเมิน 

และวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานในภาพรวมของกระทรวง เพื่อน�าข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มาปรบัปรงุเพือ่เพิม่ระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ในภาพรวมของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น

  ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหีน่วยงาน 

ที่เข้ารับการประเมิน ITA รวมทั้งส้ิน ๘,๒๙๙ หน่วยงาน  

และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ต้ังแต่ระดับ A ข้ึนไป  

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) จ�านวน ๙๗๐ หน่วยงาน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ ๑๑.๙๗ โดยในภาพรวมของประเทศไทยมคีะแนนเฉลีย่

เท่ากับ ๖๖.๗๔ คะแนน อยูใ่นระดับผลการประเมนิทีร่ะดบั C  

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  

เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครฐัน�าผลการประเมนิฯ ไปพิจารณา 

ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับการด�าเนินงาน ตลอดจน

เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

มีหน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

ตั้งแต่ระดับ A ขึ้นไป 
๙๗๐ หน่วยงาน
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๒.	 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	

	 ๒.๑	 การพฒันาศาลทหารต้นแบบ	(ศาลทหาร	๔.๐)	รฐับาลได้รเิริม่โครงการศาลทหารต้นแบบข้ึนเพือ่ขยายผล 

การด�าเนินการสู่ศาลทหารของมณฑลทหารบกทั่วประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินคดีความผิด 

ของประชาชนและทหารทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกนัในการกระท�าความผดิตามกระบวนการยตุธิรรมเช่นเดียวกบัศาลพลเรอืน 

โดยก�าหนดมาตรฐานในการพัฒนาศาลทหารต้นแบบ ผลจากการด�าเนินการท�าให้การพิจารณาคดีมีความเป็นสากล 

สอดคล้องกับที่กฎหมายก�าหนดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะสามารถอ�านวยความยุติธรรม 

ได้อย่างแท้จริง โดยส�านักตุลาการทหาร ซ่ึงปัจจุบันมีศาลทหารต้นแบบรวมทั้งสิ้น ๒๓ ศาล แบ่งเป็น  

ศาลทหารต้นแบบทีก่�าหนดในแต่ละกองทพัภาค ๔ ศาล ได้แก่ ศาลมณฑลทหารบกท่ี ๑๖ ศาลมณฑลทหารบกที ่๒๑ 

ศาลมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และศาลมณฑลทหารบกท่ี ๔๒ มณฑลทหารบกท่ีสมัครใจให้ศาลทหารในพื้นที ่

เป็นศาลทหารต้นแบบ ๑๘ ศาล และส�านักตุลาการทหารขอให้ศาลทหารกรุงเทพเป็นศาลทหารต้นแบบอีก ๑ ศาล

 ๒.๒	 การด�าเนนิโครงการให้ความช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม	(ด้านหน้ีสินภาคประชาชน)	

รัฐบาลได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบของประชาชน รวมท้ังปัญหาการถูกเอารดัเอาเปรยีบจากการท�าสญัญา 

ที่ไม ่เป ็นธรรม โดยจัดต้ังศูนย์ช ่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม ่ได ้ความเป็นธรรมข้ึน เพื่อรับผิดชอบ 

ในการให้ความช่วยเหลอืผูร้้องเรยีนและให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัปัญหาหนีน้อกระบบและปัญหาทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม 

ด้านอื่น ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) และการเข้าพบเจ้าหน้าที ่

ด้วยตนเอง โดยผลการด�าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน ๒๕๖๓  

สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนและให้ค�าปรึกษาแก่ลูกหนี้นอกระบบ รวม ๘๕๐ ราย

221รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)




