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ก. บทนำา

1. ท่�มาแลิะความสำาคัญของโครงการพััฒนามาติรการป้องกันการทุจำริติของประเทศไทย
โค์รงการพัื่ฒนามูาตรการ ป้อง กันการ ทุจำ ริตข้องประเทศไทย เ ป็นค์วัามู ร่วัมูมืูอระห้ว่ัาง  

โค์รงการพื่ัฒนาแห้่งสห้ประช้าช้าติประจำำาประเทศไทย (United Nations Development Programme 
:UNDP) และสำานักงานค์ณะกรรมูการป้องกันและปราบัปรามูการทุจำริตแห่้งช้าติ (สำานักงาน ป.ป.ช้.) โด้ยมู้
วััตถุุประสงค์์ เพืื่�อสนับัสนุนการด้ำาเนินงานข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. ในด้้านการป้องกันการทุจำริต การฝึึกอบัรมู การวิัจัำย  
และแนวัทางในการยกระดั้บัการป้องกันการทุจำริตให้้มู้ประสิทธิภาพื่ โด้ยข้ยายผลจำากการด้ำาเนินงานข้องสำานักงาน  
ป.ป.ช้. เช่้น การศึกษาดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (Corruption Perceptions Indexs: CPI) ซึ้ำ�งด้ำาเนินการโด้ยองค์์กร 
เพืื่�อค์วัามูโปร่งใสนานาช้าติ (Transparency International :TI) เนื�องจำากได้้มู้การกำาห้นด้ให้้เป็นเป้าประสงค์์  
เชิ้งยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ช้าติข้องประเทศไทย ตลอด้จำนสำานักงาน ป.ป.ช้. ได้้พัื่ฒนาการประเมิูนคุ์ณธรรมู 
และค์วัามูโปร่งใสในการด้ำาเนินงานข้องห้น่วัยงานภาค์รัฐ (Integrity and Transparency Assesment :ITA) 
และโค์รงการต่าง ๆ เพืื่�อป้องกันการทุจำริต ดั้งนั�น โค์รงการพัื่ฒนามูาตรการป้องกันการทุจำริตข้องประเทศไทย 
จึำงให้้ค์วัามูสำาคั์ญกับัการยกระดั้บัดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต โด้ยมุู่งเน้นท้�จำะสนับัสนุน บูัรณาการ และยกระดั้บั  
การด้ำาเนินงานข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. ในการต่อต้านการทุจำริต

การดำาเนินโครงการพััฒนามาติรการป้องกันการทุจำริติของประเทศไทย
การด้ำาเนินโค์รงการฯ แบ่ังเป็น 4 ระยะ ประกอบัด้้วัยกิจำกรรมู ดั้งน้�
1. การวิัจัำยแบับัทุติยภูมิู (Desk research) (พื่ฤษภาค์มู - มิูถุุนายน พื่.ศ. 2563)
2. การอบัรมูออนไลน์ (Webinars) (กันยายน - พื่ฤศจิำกายน พื่.ศ. 2563)
3. การห้ารือกับัผู้เช้้�ยวัช้าญและบุัค์ค์ลากรจำากสำานักงาน ป.ป.ช้. (พื่ฤศจิำกายน - ธันวัาค์มู พื่.ศ. 2563)
4. การนำาเสนอข้้อเสนอแนะ และแนวัทางการด้ำาเนินการต่อสำานักงาน ป.ป.ช้. (มูกราค์มู - มู้นาค์มู พื่.ศ. 2564)

เนื�องจำากสถุานการณ์การแพื่ร่ระบัาด้ข้องโรค์ติด้เชื้�อไวัรัสโค์โรนา 2019 (Covid-19) กิจำกรรมู  
ในโค์รงการจึำงด้ำาเนินการด้้วัยระบับัเทค์โนโลย้สารสนเทศทางไกลในรูปแบับัออนไลน์ ซึ้ำ�งเป็นการปรับัแผน  
การด้ำาเนินการจำากเด้ิมูท้�กำาห้นด้ให้้มู้การเด้ินทาง เพื่ื�อรวับัรวัมูข้้อมููลจำำานวัน 3 ค์รั�ง (กิจำกรรมูท้� 2 ถึุง 4) เพืื่�อให้้ 
มู้ปฏิิสัมูพัื่นธ์ระห้ว่ัางการฝึึกอบัรมู การห้ารือ และการนำาเสนอข้้อเสนอแนะ

2. ภาพัรวมรายงานฉบับสมบูรณ์์ในโครงการพััฒนามาติรการป้องกันการทุจำริติของประเทศไทย
รายงานฉบัับัสมูบูัรณ์นำาเสนอข้้อมููล ดั้งน้�
(1) ภาพื่รวัมูข้องกิจำกรรมูและผลลัพื่ธ์ในโค์รงการฯ
(2) ข้้อเสนอแนะต่อสำานักงาน ป.ป.ช้. ตลอด้จำนทางเลือกจำากการสนับัสนุนข้องโค์รงการพัื่ฒนา  

แห่้งสห้ประช้าช้าติ
รายงานฉบัับัน้�เป็นการสรุปย่อค์วัามูให้้กระชั้บั เพืื่�อให้้เข้้าใจำและเข้้าถึุงข้้อมููลได้้โด้ยง่าย โด้ยเอกสารภูมิูห้ลัง

ประกอบัด้้วัยข้้อมููลจำากการวิัเค์ราะห์้เพิื่�มูเติมูและเอกสารอ้างอิง ทั�งน้� ผิลิการวิเคราะห์่แลิะข้อเสนอแนะใช้ตัิวอักษร
ส่เข่ยว และเอกสารอ้างอิงแลิะรายลิะเอ่ยดปรากฏในเอกสารภูมิห่ลัิงใช้ตัิวอักษรส่ส้ม เพืื่�อประโยช้น์ในการอ้างอิง

รายงานฉบัับัสมบูัรณ์์โครงการพััฒนามาตรการป้้องกันการทุุจริตของป้ระเทุศไทุย
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ส่วนอ่�นของรายงานประกอบด้วย
ปัจำจัำยสำาคั์ญเพืื่�อค์วัามูสำาเร็จำในการป้องกันการทุจำริต (บัท ข้.) ค์ำาอธิบัายบัทวัิเค์ราะห้์และผลลัพื่ธ์ (บัท ค์.)  
ซึ้ำ�งเป็นข้้อมููลในการพิื่จำารณากำาห้นด้ข้้อเสนอแนะต่อสำานักงาน ป.ป.ช้. รวัมูถึุงทางเลือกต่าง ๆ เพืื่�อด้ำาเนินการ 
ป้องกันการทุจำริตต่อไปในอนาค์ต (บัท ง.)
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ข. ปัจำจัำยสำาคัญเพ่ั�อความสำาเร็จำในการป้องกันการทุจำริติ

1. ภารกิจำท่�ได้รับมอบห่มาย: การยกระดับการต่ิอต้ิานการทุจำริติแลิะการรับรู้
ค์วัามูสำาเร็จำในการป้องกันและปราบัปรามูการทุจำริตไมู่ส่งผลให้้ตัวัช้้�วััด้การต่อต้านการทุจำริตซึ้ำ�งมู้ฐาน 

จำากการรับัรู้ (Perceptions-based indicators) ด้้ขึ้�นได้้โด้ยทันท้ เนื�องจำากกำาห้นด้จุำด้ประสงค์์และเลือกใช้้ดั้ช้น้ 
การรับัรู้การทุจำริต (CPI) เป็นดั้ช้น้ช้้�วััด้ค์วัามูสำาเร็จำ (Key Performance Indicators: KPI) ดั้งนั�น โค์รงการฯ  
จึำงให้้ค์วัามูสำาคั์ญกับัการพื่ิจำารณาค์ัด้เลือกมูาตรการท้�จำะ 1) ป้องกันการทุจำริตอย่างมู้ประสิทธิภาพื่  
2) สะท้อนให้้เห็้นการพัื่ฒนาในรูปแบับัข้องดั้ช้น้ช้้�วััด้ท้�ด้้ขึ้�น เช่้น การยกระดั้บัดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI)

2. ความท้าทาย: ปัญห่า/อุปสรรคในการดำาเนินงาน
เพืื่�อให้้บัรรลุวััตถุุประสงค์์ท้�กำาห้นด้ไว้ัในโค์รงการฯ ปรากฏิค์วัามูท้าทาย (Generic challenges) 4 ประการ 

โด้ยมู้รายละเอ้ยด้ ดั้งน้�
1. การประเมิูนเชิ้งวััตถุุวิัสัย (Objective assessment): การข้าด้ข้้อมููล การทุจำริตเป็นการกระทำา  

อย่างไมู่เปิด้เผยจึำงยากท้�จำะประเมิูนข้อบัข่้ายข้องการทุจำริต เช่้น ระดั้บัห้รือประสิทธิภาพื่ข้องมูาตรการต่อต้าน  
การทุจำริต

2. การประเมูินเชิ้งอัตวิัสัย (Subjective assessment): ผลลัพื่ธ์ท้� ได้้ตรงข้้ามูกับัวััตถุุประสงค์์  
(Counterproductive effects) การเร่งรัด้ด้ำาเนินการป้องกัน การสืบัค้์น และการลงโทษการทุจำริตมูากขึ้�น  
ทำาให้้ได้้รับัค์วัามูสนใจำ ซึ้ำ�งนำาไปสู่การรับัรู้ข้องแต่ละบุัค์ค์ลในการประเมิูนว่ัามู้การทุจำริตเพิื่�มูขึ้�น

3. ตัวัช้้�วััด้: ข้้อบักพื่ร่องข้องระเบ้ัยบัวิัธ้วิัจัำย (Methodological flaws) นอกจำากข้าด้ข้้อมููล และการประเมิูน
เชิ้งอัตวิัสัยข้องประช้าช้นแล้วั รวัมูถึุงประเด็้นอื�น ๆ ท้�เก้�ยวัข้้องกับัระเบ้ัยบัวิัธ้วิัจัำยอิงตัวัช้้�วััด้ โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�ง 
ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ดั้งนั�น จึำงสำาคั์ญเป็นอย่างยิ�งท้�จำะต้องพิื่จำารณาประเด็้นเห้ล่าน้�ด้้วัยและใช้้ข้้อมููล 
ตัวัช้้�วััด้อย่างถูุกต้อง โด้ยพิื่จำารณาข้้อมููลท้�ได้้รับัอย่างรอบัค์อบัและพิื่จำารณาว่ัาเห้มูาะสมูในบัริบัทใด้

4. ผลกระทบั: การห้น่วังเวัลา (Time lag) ในการใช้้ระเบ้ัยบัวิัธ้วิัจัำยอิงตัวัช้้�วััด้ เช่้น ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต  
(CPI) เนื�องจำากการห้น่วังเวัลาทำาให้้การรับัรู้ค์วัามูเปล้�ยนแปลงท้�เกิด้ขึ้�นล่าช้้า โด้ยองค์์ประกอบัมู้รายละเอ้ยด้ 
ดั้งน้� โค์รงการต้องด้ำาเนินการให้้แล้วัเสร็จำและเกิด้ผลสำาเร็จำ (มู้อัตราการทุจำริตน้อยลง) และผู้แสด้งค์วัามูคิ์ด้เห็้น  
ผ่านการสำารวัจำการรับัรู้ต้องรับัรู้ถึุงการพัื่ฒนาท้�ด้้ขึ้�นจำากระดั้บัการทุจำริตท้�ลด้ลง ทั�งน้� ในรอบัถัุด้ไปข้องการเก็บัข้้อมููล 
จำากแห้ล่งข้้อมููล (Source indicators) ต้องมู้การบัันทึกถึุงการรับัรู้สถุานการณ์การทุจำริตน้อยลง ห้ลังจำาก 
มู้การเผยแพื่ร่ค์ะแนนจำากแห้ล่งข้้อมููลแล้วั ข้้อมููลดั้งกล่าวัจำะถูุกรวับัรวัมูเป็นดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI)  
และสะท้อนผลในการประกาศดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ค์รั�งต่อไป โด้ยแต่ละแห้ล่งข้้อมููล (Sources) สามูารถุค์ำานวัณ  
ห้าระยะเวัลาการห้น่วังเวัลาได้้ ในทางปฏิิบััติการเปล้�ยนแปลงท้�ส่งผลกระทบัต่อค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต  
(CPI) ในช่้วังระยะเวัลาสองปีเป็นไปได้้ยาก

สรุปได้ว่า ปัญห้า/อุปสรรค์เป็นค์วัามูท้าทายสำาคั์ญท้�ห้น่วัยงานต่อต้านการทุจำริต (Anti-corruption 
Agencies: ACAs) ต้องเผชิ้ญ สำานักงาน ป.ป.ช้. ตลอด้จำนห้น่วัยงานต่อต้านการทุจำริตอื�นต้องได้้รับัการสนับัสนุน  
จำาก ทั� งห้ น่วัยงานระ ดั้บั สู งและสาธารณะ ดั้ ง นั� น  สำา นักงาน ป .ป .ช้ .  ต้องแสด้งค์วัามูน่า เชื้� อ ถืุอ  
โด้ยแสด้งให้้เห้็นว่ัาสามูารถุปฏิิบััติตามูห้น้าท้�และอำานาจำ รวัมูถุึงพัื่นธกิจำ โด้ยด้ำาเนินงานให้้สำาเร็จำตามูวััตถุุประสงค์์  
ซึ้ำ�งเป็นการสร้างคุ์ณค่์าทางสังค์มู ทั�งน้� ภารกิจำท้�ได้้รับัมูอบัห้มูายเป็นภารกิจำท้�สำาคั์ญไมู่เห้มูาะสมูท้�จำะด้ำาเนินการ 
ในลักษณะข้องโค์รงการห้รือแผนในช่้วังระยะเวัลา 1 ปี ห้ากแต่ค์วัรเป็นภารกิจำห้ลักข้องห้น่วัยงานต่อต้าน  

รายงานฉบัับัสมบูัรณ์์โครงการพััฒนามาตรการป้้องกันการทุุจริตของป้ระเทุศไทุย
บทวิิเคราะห์์และข้้อเสนอแนะ
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การทุจำริต จำากปัญห้า/อุปสรรค์ข้องภารกิจำดั้งกล่าวัปรากฏิค์วัามูเส้�ยงว่ัา การด้ำาเนินงานข้องสำานักงาน ป.ป.ช้.  
อาจำไมู่สอด้ค์ล้องกับัค์วัามูสำาเร็จำข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. จึำงเห็้นค์วัรพิื่จำารณาประเด็้นดั้งกล่าวัอย่างรอบัค์อบั
อ้างถึึงเอกสารภูมิห่ลัิง (บท ค.) เร่�องความท้าทายแลิะตัิวช่�วัด

3. ปัจำจัำยแห่่งความสำาเร็จำ: ขั�นติอนอันจำะนำาไปสู่การพััฒนาอย่างเป็นระบบ
แนวัทางการ พัื่ฒนาอย่าง เ ป็นระบับัอยู่ ท้� ก ารกำาห้นด้ วััต ถุุประสง ค์์ เ พืื่� อ ใ ห้้ เ กิด้ผล ลัพื่ ธ์ ท้� วัั ด้ ไ ด้้  

อย่างต่อเนื�องและให้้ผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยทราบัผลการด้ำาเนินการตามูแนวัทางการพัื่ฒนา
การกำาห้นด้แนวัทางดั้งกล่าวัมู้ พืื่�นฐานบันค์ำาตอบัท้� เ ห็้นไ ด้้ช้ัด้ เจำนจำากประเ ด็้นค์ำาถุามูเบืั�อง ต้น  

4 ประเด็้น ดั้งน้�
1. วััตถุุประสงค์์ชั้ด้เจำน: “สิ�งใด้คื์อสิ�งท้�พื่ยายามูให้้บัรรลุตามูวััตถุุประสงค์์”
2. การกำาห้นด้เส้นทางสู่ค์วัามูสำาเร็จำท้�ปฏิิบััติได้้จำริงและเห้มูาะสมู: “จำะบัรรลุตามูเป้าประสงค์์ได้้อย่างไร”
3. การด้ำาเนินงานทำาให้้เกิด้ผลงานและห้ลักฐาน: “กิจำกรรมูต่าง ๆ ได้้ด้ำาเนินการตามูแผนห้รือไมู่  

และได้้ผลลัพื่ธ์ตามูท้�ค์าด้ห้วัังห้รือไมู่”
4. การพัื่ฒนามู้ค์วัามูชั้ด้เจำน:“ผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยท้�เก้�ยวัข้้องตระห้นักถึุงการพัื่ฒนา ส่งผลให้้การรับัรู้ 

เปล้�ยนแปลงห้รือไมู่”
จำากประเด็้นค์ำาถุามูเบืั�องต้นดั้งกล่าวัสามูารถุนำาเสนอบัทวิัเค์ราะห์้และข้้อเสนอแนะ โด้ยมู้รายละเอ้ยด้ ดั้งน้�

รายงานฉบัับัสมบูัรณ์์โครงการพััฒนามาตรการป้้องกันการทุุจริตของป้ระเทุศไทุย
บทวิิเคราะห์์และข้้อเสนอแนะ
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ค. บทวิเคราะห์่: สรุปผิลิการดำาเนินโครงการฯ

1. รายลิะเอ่ยดกิจำกรรม
กิจำกรรมูระยะท้� 1 - 3 (พื่ฤษภาค์มู - ธันวัาค์มู พื่.ศ. 2563) ด้ำาเนินการโด้ยใช้้แห้ล่งข้้อมููล ดั้งน้�
1. การศึกษาตัวัช้้�วััด้โด้ยละเอ้ยด้:

1) ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) และแห้ล่งข้้อมููลตั�งต้นในการค์ำานวัณดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI)  
ข้องประเทศไทย

2) ตัวัช้้�วััด้ระดั้บันานาช้าติ 39 ตัวัช้้�วััด้
3) การประเมูินคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใสในการด้ำาเนินงานข้องห้น่วัยงานภาค์รัฐ (Integrity and  

Transparency Assessment : ITA)
2. การทบัทวันเอกสาร: เอกสารยุทธศาสตร์ท้�เก้�ยวัข้้องจำากสำานักงาน ป.ป.ช้.
3. การห้ารือและการอภิปราย: การประชุ้มูทางไกลผ่านวิัด้้โอ การอบัรมูออนไลน์ (Webinars) จำำานวัน 3 ค์รั�ง 

รวัมูถึุงการห้ารือในกลุ่มูเฟิสบุั�ค์ และการสัมูภาษณ์ท้มูงานจำากสำานักประเมิูนคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใส  
และผู้เช้้�ยวัช้าญ 5 ท่าน

การด้ำาเนินงานด้ังกล่าวันำามูาซึ้ำ�งผลลัพื่ธ์ท้�ชั้ด้เจำน ซึ้ำ�งเป็นพืื่�นฐานในการพื่ิจำารณาเสนอข้้อเสนอแนะ  
และแนวัทางการด้ำาเนินงานในอนาค์ต (ในบัทถัุด้ไป บัท ง.)
อ้างอิงเอกสารภูมิห่ลัิง (บท จำ.) เร่�องเอกสารแลิะแห่ล่ิงข้อมูลิอ้างอิง

2. ผิลิลัิพัธ์ิ์: ประเด็นปัญห่าแลิะแนวทางแก้ไข
1. ดัชน่การรับรู้การทุจำริติ

ความเป็นมา
ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) เป็นการประเมิูนประเทศต่าง ๆ จำากการรับัรู้การทุจำริตในภาค์รัฐ  

ข้องผู้เช้้�ยวัช้าญและผู้บัริห้ารจำากภาค์ธุรกิจำ โด้ยประเมิูนว่ัาภาค์รัฐข้องประเทศนั�นมู้การทุจำริตมูากน้อยเพ้ื่ยงใด้
ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) เป็นดั้ช้น้ท้�ประกอบัขึ้�นจำากด้ัช้น้ 13 แห้ล่ง โด้ยค์ะแนนจำากด้ัช้น้ 9 แห้ล่ง  

นำามูาค์ำานวัณเป็นค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ข้องประเทศไทย ซึ้ำ�งดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI)  
แสด้งข้้อมููลใน 3 ด้้าน ดั้งน้�

1. ค์ะแนน: แสด้งผลการด้ำาเนินงานข้องประเทศ โด้ยค์ะแนน 0 ห้มูายถึุง การรับัรู้ว่ัามู้การทุจำริตในระดั้บั 
สูงสุด้ (ทุจำริตมูาก) และค์ะแนน 100 ห้มูายถึุง การรับัรู้ว่ัามู้การทุจำริตในระด้ับัตำ�าสุด้ (ทุจำริตน้อย) โด้ยค์ะแนน 
ดั้งกล่าวัเป็นผลลัพื่ธ์จำากการค์ำานวัณเชิ้งค์ณิตศาสตร์

2. ค์วัามูค์ลาด้เค์ลื�อนมูาตรฐาน (Standard error): เป็นการวััด้ค์วัามูไมู่แน่นอนข้องค่์าค์ะแนนดั้ช้น้  
การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ข้องประเทศไทย ค์วัามูค์ลาด้เค์ลื�อนน้อยแสด้งให้้เห็้นถึุงค์วัามูพ้ื่องกันทางสถิุติส่งผลให้้ 
ค์ะแนนน่าเชื้�อถืุอ

3. การจัำด้อันดั้บั: การจำัด้อันดั้บัประเทศตามูระด้ับัค์ะแนนไมู่แสด้งให้้เห้็นข้้อมููลใด้ ๆ เนื�องจำากลำาดั้บั 
สามูารถุเปล้�ยนแปลงได้้ โด้ยท้�ค์ะแนนไมู่เปล้�ยนแปลง เช่้น ค์ะแนนดั้ช้น้การรับั รู้การทุจำริต (CPI )  
ข้องประเทศไทยค์งท้�ท้�ค์ะแนน 36 เป็นระยะเวัลา 3 ปี โด้ยท้�อันดั้บัลด้ลงจำากอันดั้บัท้� 99 เป็นอันดั้บั 101  
และ 104 ซึ้ำ�งเสมืูอนว่ัาสถุานการณ์ทุจำริตมู้แนวัโน้มูเพิื่�มูขึ้�น อย่างไรก็ด้้ การต้ค์วัามูสถุานการณ์การทุจำริต  
จำากการเปล้�ยนแปลงอันดั้บัสะท้อนให้้เห็้นว่ัา เป็นการนำาข้้อมููลไปใช้้กำาห้นด้ทิศทาง แนวันโยบัายอย่างไมู่ถูุกต้อง  
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บทวิิเคราะห์์และข้้อเสนอแนะ

11



ทั�งน้� ค์ะแนนค์งท้�แสด้งให้้เห็้นว่ัาไมู่มู้การเปล้�ยนแปลงแต่อย่างใด้
อ้างอิงเอกสารภูมิห่ลัิง (บท ข.2) ระเบ่ยบวิธ่ิ์วิจัำย CPI แลิะข้อมูลิอ้างอิงอ่�น ๆ เพิั�มเติิม

คะแนนดัชน่การรับรู้การทุจำริติ (CPI) ของประเทศไทย
ค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) เผยแพื่ร่เป็นรายปี โด้ยดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) พื่.ศ. 2563  

ประกาศเมืู�อวัันท้� 28 มูกราค์มู พื่.ศ. 2564 ทั�งน้� ไมู่สามูารถุเปร้ยบัเท้ยบัผลค์ะแนนจำากปีก่อนได้้ เนื�องจำากระเบ้ัยบั 
วิัธ้การค์ำานวัณดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) เปล้�ยนแปลงไป

Thailand in the CPI: Score 2012-2020
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 ประเทศไทย : ผิลิคะแนนดัชน่การรับรู้การทุจำริติ (CPI) จำำาแนกติามแห่ล่ิงข้อมูลิ (Sources)

องค์กร : ตัิวช่�วัด ตัวัช้้�วััด้ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bertelsmann Stiftung: Transformation Index BFTI 45 40 40 40 40 37 37 37 37

Economist Intelligence Unit: Country Risk Service EIU 38 38 38 38 37 37 37 37 37

Global Insight: Country Risk Ratings GI 42 32 42 42 22 35 35 35 35

IMD - World Competitiveness Yearbook IMD 38 36 33 38 44 43 41 45 41

Political & Economic Risk Consultancy: Asian Intelligence PERC 35 39 35 42 38 41 37 38 38

PRS Group: International Country Risk Guide PRS 31 31 31 31 32 32 32 32 32

Varieties of Democracy Project VDEM 24 23 21 20 20

World Economic Forum: Executive Opinion Survey WEF 35 35 39 43 37 42 42 43 43

World Justice Project: Rule of Law Index WJP 33 33 44 26 37 40 40 38 38

Transparency International: CPI CPI 37 35 38 38 35 37 36 36 36

แผินภาพัแสดงคะแนนดัชน่การรับรู้การทุจำริติ (CPI) ของประเทศไทยตัิ�งแต่ิปี พั.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ติารางแสดงรายลิะเอ่ยดการแจำกแจำงคะแนนดัชน่การรับรู้การทุจำริติ (CPI) ติามแห่ล่ิงข้อมูลิ (Sources)
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จำากตารางแสด้งให้้เห้็นว่ัา ค์ะแนนด้ัช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ค์ำานวัณจำากการห้าค์่าเฉล้�ยข้องค์ะแนน 
จำากแห้ล่งข้้อมููล (ไมู่ใช่้ค์ะแนนดิ้บั) โด้ยมู้ค่์าค์ะแนน 0 – 100 ซึ้ำ�งค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) แสด้งในบัรรทัด้
สุด้ท้ายข้องตารางฯ

การประเมิน
จำากค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) นำามูาสู่ข้้อสังเกต ดั้งน้�

 1. ค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ข้องประเทศไทยค์งท้�
การเปล้�ยนแปลงน้อยแสด้งให้้เห็้นถึุงภาพื่รวัมูท้�น่าเชื้�อถืุอในสองลักษณะ ดั้งน้�
(1) ค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ไมู่เปล้�ยนแปลงในช่้วังระยะเวัลา 3 ปี โด้ยไมู่ปรากฏิการเค์ลื�อนไห้วัใด้ 

ตั�งแต่ พื่.ศ. 2555 แสด้งให้้เห็้นว่ัาดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) อยูใ่นระดั้บัเดิ้มูมูาโด้ยตลอด้
(2) แห้ล่งข้้อมููลตั�งต้นให้้ค่์าค์ะแนนตรงกันกับัดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ยกเว้ันดั้ช้น้ VDEM แสด้งให้้เห็้นว่ัา  

องค์์กรประเมิูนทั�ง 9 องค์์กรประเมิูนสถุานการณ์การทุจำริตจำากมุูมูมูองต่างกัน โด้ยใช้้ระเบ้ัยบัวิัธ้วิัจัำย  
ข้องแต่ละองค์์กรแต่นำามูาสู่การประเมิูนสถุานการณ์การทุจำริตว่ัาอยูใ่นระดั้บัเด้้ยวักัน

(3) ไมู่ปรากฏิแนวัโน้มูท้�แสด้งถึุงค์วัามูเปล้�ยนแปลงในช่้วังระยะเวัลา 5 ปี : ค์ะแนน VDEM ลด้ลง  
แต่โด้ยรวัมูค่์าค์ะแนนค์งท้� จึำงไมู่สามูารถุต้ค์วัามูแนวัโน้มูท้�เกิด้ขึ้�นว่ัามู้นัยสำาคั์ญใด้ ทั�งค์ะแนนดั้ช้น้  
การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ห้รือค์ะแนนจำากแห้ล่งข้้อมููล ซึ้ำ�งอาจำแสด้งให้้เห็้นถึุงภาพื่รวัมูการประเมิูน 

สถุานการณ์การทุจำริตในประเทศไทยท้�แมู่นยำาและสมูำ�าเสมูอ

 2. การเปล้�ยนแปลงระเบ้ัยบัวิัธ้การประเมิูนส่งผลกระทบัอย่างมู้นัยสำาคั์ญ
(1) การพิื่จำารณาให้้ค์ะแนน Varieties of Democracy (VDEM) เป็นแห้ล่งข้้อมููลค์ำานวัณค์ะแนน 

ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ใน พื่.ศ. 2559 ส่งผลให้้ค์ะแนนข้องประเทศไทยลด้ลง ซึ้ำ�งก่อน พื่.ศ. 
2559 VDEM ไมู่เป็นส่วันห้นึ�งข้องแห้ล่งข้้อมููลตั�งต้น ค์ะแนน Varieties of Democracy (VDEM)  
มัูกเป็นค์ะแนนตำ�าสุด้

(2) ค์ะแนน Global Insight (GI) ใน พื่.ศ. 2559 อาจำถืุอได้้ว่ัาเป็นค่์าผิด้ปกติ (Outlier) ซึ้ำ�งอาจำมู้สาเห้ตุ 
จำากการเปล้�ยนแปลงระเบ้ัยบัวิัธ้ค์ำานวัณข้องดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ซึ้ำ�งการเปล้�ยนแปลงระเบ้ัยบัวิัธ้วิัจัำย 
เป็นข้้อบักพื่ร่องห้นึ�งข้องระเบ้ัยบัวิัธ้ค์ำานวัณข้องดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ท้�สำาคั์ญ

จำากระเบ่ยบวิธ่ิ์วิจัำยไม่สามารถึสรุปนโยบายท่�เก่�ยวข้องได้จำากดัชน่การรับรู้การทุจำริติ (CPI): คะแนน 
ดัชน่การรับ รู้การทุจำริติ (CPI) เ ป็นผิลิลัิพัธ์ิ์จำากการคำานวณ์ทางคณิ์ติศาสติร์โดยการห่าค่าเฉล่ิ�ย  
จำากค่าคะแนนของแห่ล่ิงข้อมูลิ ดังนั�น จึำงจำำาเป็นอย่างยิ�งท่�นโยบายห่ร่อการวิเคราะห์่โครงการท่�เก่�ยวข้อง  
แลิะข้อสรุปจำะจำำากัดในระดับแห่ล่ิงข้อมูลิตัิ�งต้ินเท่านั�น เน่�องจำากแห่ล่ิงข้อมูลิตัิ�งต้ินทั�งห่มดม่นำ�าห่นักเท่ากัน 
ในคะแนนดัช น่การรับ รู้การ ทุจำ ริติ  (CP I )  จึำ ง ไ ม่สมเห่ตุิสมผิลิท่� จำะ จัำดลิำา ดับความสำา คัญโดยใช้  
การประเมินเป็นห่ลัิก เช่น คะแนนติำ�าสุดของประเทศไทย ค่อ Varieties of Democracy (VDEM)  
(20 จำาก 100) ในขณ์ะท่�คะแนนมากสุดของประเทศไทยค่อ World Economic Forum (WEF)  
(41 จำาก 100) ห่ากทำาให้่คะแนน Varieties of Democracy (VDEM) เพิั�มขึ�น 1 คะแนนจำาก 20 คะแนน 
เป็น 21 คะแนนจำะส่งผิลิต่ิอคะแนนดัชน่การรับรู้การทุจำริติ (CPI) เท่ากันกับการทำาให้่ World Economic  
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Forum (WEF) สูงขึ�น 1 คะแนน จำาก 40 คะแนนเป็น 41 คะแนน ดังนั�น จำากผิลิจำากการศึกษา  
สามารถึกล่ิาวได้ว่า ไม่ปรากฏโอกาสใดในการออกแบบโครงการ ห่ร่อนำาผิลิการดำาเนินงานดังกล่ิาว  
มาเพ่ั�อจัำดลิำาดับความสำาคัญของภาคส่วนห่ร่อโครงการได้
อ้างอิงเอกสารภูมิห่ลัิง (บท ข.2) เร่�อง การวิเคราะห์่ผิลิคะแนนดัชน่การรับรู้การทุจำริติ (CPI) รวมทั�งข้อบกพัร่อง
แลิะข้อควรระวังเก่�ยวกับระเบ่ยบวิธ่ิ์วิจัำย

2. ข้อมูลิแห่ล่ิงข้อมูลิดัชน่การรับรู้การทุจำริติ (CPI Sources)
ความเป็นมา
รายงานฉบัับัน้�ศึกษาแห้ล่งข้้อมููลดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI Sources) ท้�นำามูาค์ำานวัณดั้ช้น้การรับัรู้ 

การทุจำริต (CPI) ข้องประเทศไทยโด้ยละเอ้ยด้ ตลอด้จำนวิัธ้การเก็บัข้้อมููลและเนื�อห้าท้�ใช้้ในการค์ำานวัณ  
ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) เพืื่�อยกระดั้บัค์ะแนนข้องดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI)

สรุปได้ว่า เสนอให้่สำานักงาน ป.ป.ช. ให้่ความสำาคัญกับการยกระดับตัิวช่�วัดภายนอก (External  
indicators) ประกอบกับนำาข้อเสนอแนะข้างต้ินมาพิัจำารณ์าดำาเนินการ กล่ิาวค่อ ข้อเสนอแนะ  
จำากแต่ิลิะแห่ล่ิงข้อมูลิของดัชน่การรับรู้การทุจำริติ (CPI Sources) แลิะการดำาเนินการเพ่ั�อจำะพััฒนาดัชน่ 
ตัิวช่�วัด เช่น การดำาเนินการท่�จำะทำาให้่สำาเร็จำได้โดยง่าย (Low hanging fruit) ควรขับเคล่ิ�อนร่วมกัน  
อย่างม่เอกภาพั
อ้างถึึงบท ง. ท่�กล่ิาวถึึงในโครงการยกระดับตัิวช่�วัด
อ้างอิงเอกสารภูมิห่ลัิง (บท ค.3) เร่�องโครงการยกระดับตัิวช่�วัด

1. ตัิวช่�วัดระดับนานาชาติิ
ความเป็นมา
รายงานฉบัับัน้�ศึกษาดั้ช้น้การรบััรู้การทจุำริต (CPI) แห้ลง่ข้้อมููลตั�งต้น 9 แห้ล่ง รวัมูถึุงตัวัช้้�วััด้ระด้บัันานาช้าติ 

ท้� สำา คั์ญ 29  ตั วั ช้้� วัั ด้ ใน เชิ้ ง คุ์ณภาพื่และปริมูาณ ตัวั ช้้� วัั ด้ ดั้ งก ล่ าวั มู้ ข้้อ มููล ท้� สั มู พัื่น ธ์ กัน  290  จุำด้  
ส่วันให้ญ่เป็นค์ำาถุามูห้รือการประเมิูนในด้้านต่าง ๆ ข้องการต่อต้านการทุจำริต ค์วัามูโปร่งใส (Transparency)  
ค์วัามูซื้ำ�อตรง (Integrity) ห้รือการกำากับัดู้แล (Governance) ซึ้ำ�งแบ่ังเป็นเสาห้ลักต่าง ๆ เพืื่�อประเมิูนภาพื่รวัมู
สถุานการณ์การทุจำริตในประเทศไทยข้องภาค์ประช้าสังค์มู การบัังค์ับัใช้้กฎห้มูาย ด้้านบัริห้าร ด้้านนิติบััญญัติ  
ด้้านตุลาการ สื�อมูวัลช้น ภาค์เอกช้น และภาค์รัฐ
รายลิะเอ่ยดปรากฏในเอกสารภูมิห่ลัิง (บท ข. 1)

การประเมิน
จำากการวิัเค์ราะห์้ข้้อมููลตัวัช้้�วััด้ในแต่ละเสาห้ลักสรุปได้้ว่ัา ภาค์ส่วันท้�มู้ค์วัามูสำาคั์ญ ได้้แก่ ส่วันนิติบััญญัติ  

ภาค์เอกช้น และการจัำด้ซื้ำ�อจัำด้จ้ำางภาค์รัฐ
จำากการศึกษาปรากฏิว่ัา ไมู่มู้ทางเลือกท้�ชั้ด้เจำนเพืื่�อประเมิูนการด้ำาเนินงานการต่อต้านการทุจำริตข้องประเทศ 

ไทยให้้ด้้ขึ้�น อย่างไรก็ตามู ในบัางกรณ้เข้้าข่้าย “งานท้�สามูารถุพื่ัฒนาได้้โด้ยง่าย” (Low hanging fruit)  
ซึ้ำ�งห้มูายถึุงการด้ำาเนินการอย่างตรงไปตรงมูาเพื่ื�อยกระดั้บัการประเมูินสถุานการณ์ทุจำริตข้องประเทศไทย กล่าวัคื์อ 
การยกระดั้บัค์ะแนนดั้ช้น้ตัวัช้้�วััด้ข้ององค์์กรต่อต้านการทุจำริตขึ้�นอยู่กับัการปฏิิบััติงานข้ององค์์กรว่ัาจำะส่งผลโด้ยตรง

รายงานฉบัับัสมบูัรณ์์โครงการพััฒนามาตรการป้้องกันการทุุจริตของป้ระเทุศไทุย
บทวิิเคราะห์์และข้้อเสนอแนะ
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ต่อดั้ช้น้ตัวัช้้�วััด้มูากน้อยเพ้ื่ยงใด้ และไมู่เป็นท้�แน่นอนว่ัาโค์รงการต่าง ๆ ข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. จำะสามูารถุยกระดั้บั
ค์ะแนนดั้ช้น้ตัวัช้้�วััด้ท้�วััด้โด้ยการรับัรู้ (Perceptions-based indicators) อย่างไรก็ด้้ ในอ้กทางห้นึ�งดั้ช้น้ตัวัช้้�วััด้  
บัางตัวัสามูารถุพัื่ฒนาค์ะแนนได้้โด้ยตรงจำากการด้ำาเนินโค์รงการ ซึ้ำ�งดั้ช้น้ตัวัช้้� วััด้เห้ล่าน้� นับัเป็นห้นึ�งใน  
“งานท้�สามูารถุพัื่ฒนาได้้โด้ยง่าย” (Low hanging fruit) ซึ้ำ�งผู้วิัจัำยเห็้นว่ัา ค์วัรให้้ค์วัามูสำาคั์ญ

สรุปได้ว่า ไม่แนะนำาให้่จัำดลิำาดับความสำาคัญโดยใช้ตัิวช่�วัดนานาชาติิ แม้ข้อมูลิท่�ได้เสม่อนว่า  
สามารถึดำาเนินการได้ สำานักงาน ป.ป.ช. อยู่ในฐานะท่�สามารถึประเมินความเส่�ยง แลิะจัำดอันดับความสำาคัญ  
ของการดำาเนินการต่ิอต้ิานการทุจำริติของประเทศไทยได้มากกว่าองค์กรอ่�นท่�กำาห่นดตัิวช่�วัดเห่ล่ิาน่� เช่น พััฒนา
เคร่�องม่อการประเมินคุณ์ธิ์รรมแลิะความโปร่งใสในการดำาเนินงานของห่น่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นต้ิน ประเด็นท่�สอง ควรพัิจำารณ์าดำาเนินงานท่�สามารถึทำาได้โดยเร็ว  
แลิะทันท่ “Low Hanging Fruit”
(อ้างอิงโครงการยกระดับตัิวช่�วัด บท จำ.)

2. การประเมินคุณ์ธิ์รรมแลิะความโปร่งใสในการดำาเนินงานของห่น่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA)

ความเป็นมา
รายงานฉบัับัน้�รวับัรวัมูข้้อมููลจำากเอกสารและการประชุ้มูทางไกลผ่านวิัด้้โอร่วัมูกับัท้มูงานจำากสำานัก 

ประเมูินคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใส สำานักงาน ป.ป.ช้. โด้ยวััตถุุประสงค์์ข้องโค์รงการในส่วันท้�เก้�ยวัข้้องกับัเค์รื�องมูือ
ประเมิูนคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใสในการด้ำาเนินงานข้องห้น่วัยงานภาค์รัฐ (ITA) คื์อ การให้้ค์ำาแนะนำาและแนวัทางว่ัา 
สำานักงาน ป.ป.ช้. จำะสามูารถุบูัรณาการประเมิูนคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใส (ITA) ในการป้องกันการทุจำริต  
ได้้อย่างไร

เน่�องจำากเคร่�องม่อการประเมินคุณ์ธิ์รรมแลิะความโปร่งใสในการดำาเนินงานของห่น่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) อยู่ระห่ว่างทบทวนแลิะพััฒนาเคร่�องม่อ รายงานฉบับน่� 
จึำงเป็นการวิเคราะห์่เบ่�องต้ินเพ่ั�อเป็นข้อมูลิในการทบทวนเคร่�องม่อการประเมินคุณ์ธิ์รรมแลิะความโปร่งใส 
ในการดำาเนินงานของห่น่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ในปัจำจุำบัันเค์รื�องมืูอการประเมิูนคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใสในการด้ำาเนินงานข้องห้น่วัยงานภาค์รัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เปน็การประเมูนิคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปรง่ใสในประเด้น็ต่าง ๆ  ดั้งน้�

(1) ผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยภายใน (การประเมูินคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใสภายใน: Internal Integrity and  
Transparency Assessment: IIT) รวับัรวัมูค์ำาตอบัจำากเจ้ำาห้น้าท้�รัฐภายในองค์์กร

(2) ผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยภายนอก (การประเมิูนคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใสภายนอก: External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) รวับัรวัมูค์วัามูคิ์ด้เห็้นข้องบุัค์ค์ล ห้รือนิติบุัค์ค์ล บัริษัทเอกช้น ห้รือองค์์กรรัฐอื�น
ท้�ได้้รับัการบัริการ ห้รือทำางานร่วัมูกับัองค์์กรภาค์รัฐ

(3) สาธารณช้น (การประเมูินคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใสในการเปิด้เผยข้้อมููลต่อสาธารณะ: Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) รวับัรวัมูข้้อมููลระดั้บัการเปิด้เผยข้้อมููลต่าง ๆ ข้ององค์์กร  
ต่อสาธารณช้น
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การประเมิน
เค์รื�องมืูอการประเมิูนคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใสในการด้ำาเนินงานข้องห้น่วัยงานภาค์รัฐ (ITA)  

เป็นการริเริ�มูท้�ด้้และสำาคั์ญเป็นอย่างยิ�งเพืื่�อให้้สำาเร็จำตามูวััตถุุประสงค์์ท้�เสนอไว้ัในโค์รงการฯ กล่าวัคื์อ การสร้าง 
ค์วัามูสำาเร็จำท้�สามูารถุวััด้ได้้และการรวับัรวัมูข้้อมููลค์วัามูสำาเร็จำดั้งกล่าวั นอกจำากน้�การออกแบับัเค์รื�องมืูอ  
การประเมิูนคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใสในการด้ำาเนินงานข้องห้น่วัยงานภาค์รัฐ (ITA) สอด้ค์ล้องกับัแห้ล่งข้้อมููลตั�งต้น 
ข้องดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) และเป็นการนำาเสนอประเด็้นต่าง ๆ จำากสามูภาค์ส่วัน ได้้แก่ ผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ย
ภายนอก ผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยภายใน ตลอด้จำนการเปิด้เผยข้้อมููลและค์วัามูโปร่งใสและค์รอบัค์ลุมูองค์์กรต่าง ๆ 

จำากการศึกษานำามาสู่ข้อสังเกติว่า ไม่ม่การรวมเคร่�องม่อการประเมินคุณ์ธิ์รรมแลิะความโปร่งใส  
ในการดำาเนินงานของห่น่วยงานภาครัฐ (ITA) ไว้ในการติิดติามแลิะประเมินผิลิ (Monitoring & Evaluation:  
M&E) ของสำานักงาน ป.ป.ช. ดังนั�น ประเด็นดังกล่ิาวจึำงเป็นข้อเสนอแนะห่ลัิกในการทบทวนเคร่�องม่อ  
การประเมินคุณ์ธิ์รรมแลิะความโปร่งใสในการดำาเนินงานของห่น่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยระเบ่ยบวิธ่ิ์ประเมิน 
ควรนำามาซึึ่�งข้อมูลิท่�สามารถึนำามาใช้ติิดติามแลิะประเมินผิลิในลัิกษณ์ะของกรอบตัิวช่�วัดท่�เห่มาะสม 
เพ่ั�อนำามาใช้กับการป้องกันการทุจำริติในทุกระดับติามทฤษฎ่ีการเปล่ิ�ยนแปลิง (Theory of Change)
อ้างอิงบท ง. 

3. เอกสารท่�เก่�ยวข้องกับยุทธิ์ศาสติร์แลิะการสัมภาษณ์์
ความเป็นมา
รายงานฉบัับัน้�ศึกษาการประเมูินสถุานการณ์ปัจำจุำบัันข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. ในส่วันท้�เก้�ยวัเนื�องกับัปัจำจัำย

แห่้งค์วัามูสำาเร็จำ รวัมูถึุงการวิัเค์ราะห์้ข้้อมููลจำากตัวัช้้�วััด้ ดั้งนั�น จึำงได้้มู้การทบัทวันเอกสารท้�เก้�ยวัข้้องกับัยุทธศาสตร์ 
ข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. และประเทศไทย ตลอด้จำนสัมูภาษณ์ผู้เช้้�ยวัช้าญท้�เก้�ยวัข้้อง
อ้างอิงเอกสารภูมิห่ลัิง (บท จำ) เร่�องการทบทวนเอกสารแลิะวรรณ์กรรมท่�เก่�ยวข้องแลิะการสัมภาษณ์์

การประเมินผิลิ
ปัจำจัำยแห่่งความสำาเร็จำท่� 1: การกำาห่นดจุำดประสงค์ท่�ชัดเจำน
ยุทธศาสตร์ :  เอกสารห้ลายฉบัับัจำากห้ลายสถุาบัันไ ด้้ ใ ห้้ค์ำา นิยามูเ ก้� ยวั กับัยุทธศาสตร์ช้าติ  

ในบัางกรณ้นิยามูดั้งกล่าวัระบุัไว้ัอย่างซั้ำบัซ้้ำอน เช่้น แผนยุทธศาสตร์ย่อย 10 ด้้าน แผนแมู่บัท 23 แผน  
และตารางแสด้งค์วัามูสัมูพัื่นธ์ข้องการทำางานด้้านต่าง ๆ เพืื่�อให้้บัรรลุเป้าประสงค์์ข้องยุทธศาสตร์ช้าติ ประกอบักับั  
มู้การทบัทวันยุทธศาสตร์ห้ลายค์รั�งทำาให้้เอกสารบัางฉบัับัล้าสมัูย ห้รือมู้การปรับัแก้ไข้ห้ลายค์รั�ง สรุปได้้ว่ัา  
จำากสถุานการณ์ข้้างต้นส่งผลให้้เอกสารซ้ำำ�าซ้้ำอนและขั้ด้แย้ง (Redundancies and contradictions) ทำาให้้เกิด้ 
ค์วัามูไมู่ชั้ด้เจำน

การทำาให้่เอกสารท่� เ ก่�ยวข้องกับยุทธิ์ศาสติร์กระชับ เข้าใจำง่าย แลิะม่เอกภาพัทำาให้่เ กิด  
ความชัดเจำน ความต่ิอเน่�องแลิะความเช่�อมั�น ดังนั�น สิ�งท่�พึังกระทำาค่อการทบทวนยุทธิ์ศาสติร์เท่าท่�จำำาเป็น 
เท่านั�น เพ่ั�อให้่มั�นใจำได้ว่ายุทธิ์ศาสติร์จำะคงไว้ซึึ่�งความน่าเช่�อถ่ึอแลิะดำาเนินการอย่างต่ิอเน่�องได้อย่างแท้จำริง  
เพ่ั�อขับเคล่ิ�อนการดำาเนินงานอย่างม่ประสิทธิิ์ภาพัต่ิอไป
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เป้าห้มูาย: ปรากฏิข้้อสังเกตว่ัา บ่ัอยค์รั�งท้�เป้าห้มูายถูุกกำาห้นด้ไว้ัในรูปแบับัท้�ไมู่สามูารถุทำาได้้จำริง  
ห้รืออยูน่อกเห้นือการค์วับัคุ์มูข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. โด้ยมู้รายละเอ้ยด้ ดั้งน้�

1. วััต ถุุประสง ค์์ :  ประเทศไทยปลอด้การทุจำ ริตและประพื่ฤติ มิูช้อบั (แผนแมู่บัทภายใ ต้
ยุทธศาสตร์ช้าติ (21) ประเด็้นการต่อต้านการทุจำริตและประพื่ฤติมิูช้อบั) ผู้วิัจัำยมู้ค์วัามูเห็้นว่ัา  
จำากประสบัการณ์ ทางประวััติศาสตร์ข้องอารยธรรมูสมัูยให้มู่ (Modern civilizations) เป็นไปไมู่ได้้ 
ท้�จำะบัรรลุวััตถุุประสงค์์ดั้งกล่าวั

2. ตัวัช้้�วััด้: ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) (ลำาดั้บั/ค์ะแนน)

 ประการแรก เนื�องจำากข้้อจำำากัด้จำากระเบ้ัยบัวิัธ้วัิจัำยด้ัช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ไมู่เห้มูาะสมู  
ท้�จำะนำาดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) มูาเป็นเกณฑ์์วััด้ค์วัามูก้าวัห้น้าข้องวััตถุุประสงค์์ข้้างต้น 
โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งลำาดั้บัข้องดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ไมู่ค์วัรนำาไปอ้างอิงโด้ยสิ�นเชิ้ง

 ประการท่�สอง การใช้้ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) เป็นตัวัช้้�วััด้การด้ำาเนินงานต่อต้านการทุจำริต 
ข้องประเทศไทยในแผนระดั้บัต่าง ๆ ทั�งในแผนย่อยและยุทธศาสตร์ช้าติเป็นสิ�งท้�ไมู่แนะนำาให้้กระทำา

3. เป้าห้มูาย: การกำาห้นด้ให้้มู้ค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) 50 ค์ะแนนใน พื่.ศ. 2565

 ประการแรก จำากการพิื่จำารณาพัื่ฒนาการข้องค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ระห้ว่ัาง พื่.ศ. 2555 
ถึุง พื่.ศ. 2563 ปรากฏิว่ัา อาจำจำะไมู่สามูารถุบัรรลุเป้าห้มูายดั้งกล่าวั

 ประการท่�สอง (ประเด็้นสำาคั์ญ) เนื�องจำากการห้น่วังเวัลา (Time-lag) และข้้อมููลจำากแห้ล่งข้้อมููล 
ตั� ง ต้นในการค์ำานวัณดั้ช้น้การ รับั รู้การ ทุจำ ริต  (CP I )  ทำา ใ ห้้การบัรร ลุ เ ป้ าห้มูาย ข้้าง ต้น 
เป็นสิ�งท้�อยู่นอกเห้นือการค์วับัคุ์มูข้องสำานักงาน ป.ป.ช้.

เน่�องจำากวัติถุึประสงค์ท่�ไม่สามารถึบรรลุิได้ ประกอบกับตัิวช่� วัดท่�ไม่เห่มาะสมแลิะเป้าห่มาย  
ท่�อยู่นอกเห่น่อการควบคุมทำาให้่ยากท่�จำะกล่ิาวได้ว่า สำานักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรต่ิอต้ิานการทุจำริติ  
ท่�ประสบความสำาเร็จำ ดังนั�น การกำาห่นดวัติถุึประสงค์ท่�สามารถึทำาได้จำริง กำาห่นดตัิวช่�วัดท่�เห่มาะสม  
เช่น เคร่�องม่อการประเมินคุณ์ธิ์รรมแลิะความโปร่งใสในการดำาเนินงานของห่น่วยงานภาครัฐ (ITA) ห่ร่อจัำด
ทำาแบบสอบถึามความคิดเห็่นของสาธิ์ารณ์ชน แลิะกำาห่นดเป้าห่มายท่�สามารถึบรรลุิได้ จำะแสดงให่้เห็่นถึึง 
ความก้าวห่น้าแลิะความสำาเร็จำในการต่ิอต้ิานการทุจำริติของสำานักงาน ป.ป.ช.

ปัจำจัำยแห่่งความสำาเร็จำท่� 2: การกำาห่นดเส้นทางสู่ความสำาเร็จำท่�ชัดเจำน ทำาได้จำริงแลิะเห่มาะสม
การกำาห้นด้ เส้ นทา ง สู่ ค์ วั ามูสำา เ ร็ จำอย่ า ง ชั้ ด้ เจำน :  ข้ าด้การกำาห้นด้ห้ลั กก า รและ เห้ตุ ผล  

ในลักษณะข้องกรอบัตรรกวัิทยา (Logical frameworks) ห้รือทฤษฎ้การเปล้�ยนแปลง เช่้น ไมู่ชั้ด้เจำนว่ัาแผนย่อย
การป้องกันการทุจำริตมู้ท้�มูาอย่างไร ดั้งนั�น กรอบัการด้ำาเนินงานในลักษณะท้�เป็นเห้ตุเป็นผลจำะทำาให้้สำานักงาน  
ป.ป.ช้. สามูารถุติด้ตามูและตรวัจำสอบัได้้ว่ัาด้ำาเนินงานในทิศทางท้�ถูุกต้องและแสด้งให้้เห็้นถึุงค์วัามูสำาเร็จำท้�เกิด้ขึ้�น  
เนื�องจำากกรอบัการด้ำาเนินงานดั้งกล่าวัเป็นห้ลักการด้ำาเนินงานทางทฤษฎ้ (Theoretical backbones)  
ซึ้ำ� งกำาห้นด้ว่ัาจำะไปถึุง เ ป้าห้มูายท้� กำาห้นด้ไว้ัอ ย่างไรและเชื้� อมูโค์รงการและยุทธศาสตร์  ห้ากนำา ไป 
รวัมูกับักรอบัตัวัช้้�วััด้ท้�สอด้ค์ล้องกันจำะเป็นฐานข้้อมููลในการติด้ตามูและประเมิูนผลท้�เห้มูาะสมู

รายงานฉบัับัสมบูัรณ์์โครงการพััฒนามาตรการป้้องกันการทุุจริตของป้ระเทุศไทุย
บทวิิเคราะห์์และข้้อเสนอแนะ
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การสร้างความชัดเจำนโดยให้่ความสำาคัญกับทฤษฏ่การเปล่ิ�ยนแปลิง (ห่ร่อแสดงให้่เห็่นถึึง  
การนำาทฤษฏ่การเปลิ่�ยนแปลิงมาใช้อย่างชัดเจำนในกรณ่์ท่�ม่อยู่แล้ิว) จำะนำามาซึึ่�งความสำาเร็จำในการติ่อต้ิาน 
การทุจำริติของสำานักงาน ป.ป.ช.

การกำาห้นด้เส้นทางสู่ค์วัามูสำาเร็จำท้�ทำาได้้จำริง: 
มู้แนวัทางและเค์รื�องมืูอต่าง ๆ ท้�เห้มูาะสมูสามูารถุใช้้วััด้วััตถุุประสงค์์ข้ององค์์กรวั่า เป็นไปได้้ท้�จำะสำาเร็จำ 

ได้้จำริงห้รือไมู่และมู้ค์วัามูเส้�ยงใด้ เช่้น การประเมิูนค์วัามูเส้�ยง การวิัเค์ราะห์้ผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ย การวิัเค์ราะห์้ 
สมูรรถุนะ การวิัเค์ราะห์้ด้้านเศรษฐกิจำและสังค์มู
ประเด็นดังกล่ิาวไม่อยู่ในขอบเขติการศึกษาของโครงการฯ ทั�งน่� ห่ากประสงค์จำะศึกษาเพิั�มเติิมสามารถึให้่ข้อมูลิ
เร่�องเคร่�องม่อในการวิเคราะห์่แลิะข้อเสนอแนะได้ 
อ้างถึึงเอกสารภูมิห่ลัิง (บท ง.)

ค์วัามูเห้มูาะสมู: รายงานฉบัับัน้�ไมู่ค์รอบัค์ลุมูถึุงการทบัทวันวัรรณกรรมูเก้�ยวักับัแผนท้�เก้�ยวัข้้อง 
กับัการป้องกันและปราบัปรามูการทุจำริตในระด้ับัท้�สามู ดั้งนั�น จึำงไมู่แน่ชั้ด้ว่ัาโค์รงการต่าง ๆ กำาห้นด้ขึ้�นอย่างไร  
โค์รงการเห้มูาะสมูท้�จำะนำาไปสู่เป้าห้มูายท้�กำาห้นด้ไว้ัอย่างเป็นลำาดั้บัชั้�นห้รือไมู่

ควรม่แนวทางอย่างเป็นระบบเพ่ั�อคัดเล่ิอกโครงการให้่สอดคล้ิองกับเป้าห่มาย โดยอ้างอิงทฤษฏ่  
การเปลิ่�ยนแปลิง พัร้อมทั�งม่การติิดติามประเมินผิลิ โดยใช้กรอบติัวช่�วัดเพ่ั�อให้่เป็นไปติามมาติรฐาน  
แนวทางการปฏิบัติิท่�ด่ในระดับนานาชาติิ ถึึงแม้ว่าการต่ิอต้ิานการทุจำริติไม่สามารถึออกแบบแนวทาง  
การดำาเนินงานให้่ม่ลัิกษณ์ะเด่ยวกันทั�งประเทศ (No one-size-fits-all approach) การเร่ยนรู้  
จำากบทเร่ยนท่�ผ่ิานมาแลิะเคร่�องม่อแนวทางปฏิบัติิท่�ด่ควรพิัจำารณ์าให้่เป็นส่วนห่นึ�งของกระบวนการ  
ในการยกระดับแนวทางดังกล่ิาว
อ้างอิงเอกสารภูมิห่ลัิง (บท ง.) เร่�องเคร่�องม่อแลิะแห่ล่ิงข้อมูลิ

ปัจำจัำยแห่่งความสำาเร็จำท่� 3: การดำาเนินงานให้่เป็นติามแผินแลิะให้่ผิลิลัิพัธ์ิ์ติามท่�คาดห่วัง
คุ์ณภาพื่ข้องกรอบัการด้ำาเนินงาน: จำากข้้อมููลและเอกสารปรากฏิประเด็้นค์ำาถุามู เช่้น
• ตัวัช้้�วััด้แผนย่อยการป้องกันการทุจำริตและประพื่ฤติมิูช้อบั (Prevention of Corruption and  

Misconduct Sub-Plan ) กำาห้นด้และวััด้ผลอย่างไร

• ได้้มู้การกำาห้นด้ฐาน (Baselines) เพืื่�อใช้้วััด้ค์วัามูก้าวัห้น้าห้รือไมู่

• กรอบัแนวัทางการด้ำาเนินงาน (Conceptual frameworks) ข้ยายไปถึุงแผนท้�เก้�ยวัข้้องกับัการป้องกัน 
และปราบัปรามูการทุจำริตในระดั้บัสามูอย่างไร

กรอบการ ติิดติามประ เมิ นผิลิ ท่� เ ห่มาะสมจำะ เช่� อม โยงความสำา เ ร็ จำ ในระดั บ โครงการ  
สู่ระดับยุทธิ์ศาสติร์แลิะเป็นข้อมูลิสำา คัญให้่สำา นักงาน ป.ป.ช. เช่�อ มั�นไ ด้ ว่าสามารถึนำาโครงการ 
ไปดำาเนินการติามแผินแลิะให้่ผิลิลัิพัธ์ิ์ติามท่�คาดห่วัง
ตัวัช้้�วััด้และวััตถุุประสงค์์: นอกจำากข้้อกังวัลเก้�ยวักับัดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) แล้วันำามูาสู่ข้้อสังเกตว่ัา 
วััตถุุประสงค์์และตัวัช้้� วััด้บัางประการเห้มูาะสมูห้รือไมู่ โด้ยมู้ตัวัอย่างจำากแผนย่อยการป้องกันการทุจำริต  
และประพื่ฤติมิูช้อบั (Prevention of Corruption and Misconduct Sub-Plan) ดั้งน้�

รายงานฉบัับัสมบูัรณ์์โครงการพััฒนามาตรการป้้องกันการทุุจริตของป้ระเทุศไทุย
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1) ตรรกะภายใน: ข้ณะน้�ยังไมู่แน่ชั้ด้ว่ัาวััตถุุประสงค์์และตัวัช้้�วััด้ข้องแนวัทางการพื่ัฒนามู้ค์วัามูเชื้�อมูโยงกัน 
อย่างไร เช่้น การบัรรลุเป้าห้มูายห้นึ�งนำาไปสู่วััตถุุประสงค์์ห้ลักอย่างไร การบัรรลุวััตถุุประสงค์์ในระดั้บั 
ชั้�นห้นึ�งจำะทำาให้้บัรรลุวััตถุุประสงค์์ในระดั้บัชั้�นถัุด้ไปอย่างไร โด้ยมู้กรณ้ตัวัอย่าง ดั้งน้�

วััตถุุประสงค์์ท้� 1: “ประช้าช้นมู้วััฒนธรรมูและพื่ฤติกรรมูซื้ำ�อสัตย์สุจำริต”
ไมู่มู้ค์วัามูช้ัด้เจำนวั่าวััตถุุประสงค์์น้�จำะนำาสู่การบัรรลุวััตถุุประสงค์์ในแผนระด้ับัถัุด้ไป  
(แผนแมู่บัท) “ประเทศไทยจำะปลอด้จำากการทุจำริตและการประพื่ฤติมิูช้อบั” อย่างไร

ตัวัช้้�วััด้และเป้าห้มูายท้� 1: “ร้อยละข้องเด็้กและเยาวัช้นไทยมู้พื่ฤติกรรมูท้�ยึด้มัู�นค์วัามูซื้ำ�อสัตย์สุจำริต”
“ร้อยละข้องประช้าช้นท้�มู้วััฒนธรรมู ค่์านิยมูสุจำริต มู้ทัศนค์ติ และพื่ฤติกรรมู  

ในการต่อต้านการทุจำริต และประพื่ฤติมิูช้อบั”
“ร้อยละข้องห้น่วัยงานท้�ผ่านเกณฑ์์การประเมิูนคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใส  

ในการด้ำาเนินงานข้องห้น่วัยงานภาค์รัฐ (Integrity and Transparency Assesment :ITA)” ทั�งน้� ไมู่ชั้ด้เจำน  
ว่ัาตัวัช้้�วััด้กำาห้นด้ขึ้�นอย่างไร และห้ากสามูารถุได้้ค่์าตามูท้�กำาห้นด้ไว้ัในเป้าห้มูายแล้วัจำะนำาไปสู่การบัรรลุ 
วััตถุุประสงค์์อย่างไร

เ ป้ าห้มูายท้�  2 :  “ค์ ด้้ ทุจำ ริตและประพื่ฤติ มิูช้อบัลด้ลง”  และ ตัวั ช้้� วัั ด้ ท้� สอด้ค์ ล้อง กัน  ไ ด้้แ ก่  
“จำำานวันค์ด้้ทุจำริตในภาพื่รวัมูลด้ลง” นอกเห้นือจำากประเด็้นประพื่ฤติมิูช้อบัแล้วัพื่บัว่ัาวััตถุุประสงค์์  
และตัวัช้้�วััด้คื์อสิ�งเด้้ยวักัน
จำากการศึกษานำามาสู่ข้อสังเกติว่า ประเด็นไม่อยู่ท่�การตัิ�งคำาถึามต่ิอการให้่ความซ่ึ่�อสัติย์สุจำริติ  

(Conduciveness of integrity) ลิดการทุจำริติห่ร่อความเห่มาะสมโดยรวมของตัิวช่�วัด แลิะวัติถุึประสงค์  
ดังนั�น ห่ากสามารถึระบุได้ชัดเจำนว่าความสำาเร็จำในระดับแรกจำะนำาไปสู่การบรรลุิวัติถุึประสงค์ในระดับถัึดไปได้ 
อย่างไรจำะทำาให่้สำานักงาน ป.ป.ช. ทราบว่าการดำาเนินงานก้าวห่น้าติามท่�กำาห่นด กลิ่าวค่อ เป็นท่�ยอมรับ 
โดยทั�วไปว่า การเพิั�มขึ�นของความซ่ึ่�อสัติย์สุจำริติ (Integrity) เป็นแนวทางในการลิดการทุจำริติ นำามาสู่ 
ความคาดห่วังว่าระดับความซ่ึ่�อสัติย์สุจำริติท่�เพิั�มขึ�นจำะนำามาสู่การลิดลิงของการทุจำริติ อย่างไรก็ติาม  
ทั�งสองปัจำจัำยไม่ม่ความสัมพัันธ์ิ์กันอย่างเป็นเห่ตุิเป็นผิลิ ดังนั�น จึำงไม่จำำาเป็นต้ิองตัิ�งคำาถึามเพิั�มเติิมต่ิอตัิวอย่าง  
ท่�กล่ิาวไว้ในตัิวช่�วัดแลิะเป้าห่มายข้างต้ิน โดยในอ่กทางห่นึ�งสามารถึกล่ิาวได้ว่าสิ�งเห่ล่ิาน่�เป็นสิ�งท่� ด่ 
ท่�จำะดำาเนินการ

ในส่วนของการเพิั�มคุณ์ค่าการปฏิบัติิงานของสำานักงาน ป.ป.ช. อย่างม่ความซ่ึ่�อสัติย์สุจำริติท่�เพิั�มขึ�น  
จำะนำาไปสู่การลิดลิงของการทุจำริติได้อย่างไร สำานักงาน ป.ป.ช. ไม่ม่ความจำำาเป็นจำะต้ิองเปล่ิ�ยนแปลิง  
อย่างสุดโต่ิง แต่ิแนวทางเชิงกลิยุทธ์ิ์ (Strategic approachs) จำะทำาให้่เห็่นถึึงความสำาเร็จำ แลิะจำะนำาไปสู่
ภาระความรับผิิดชอบ (Accountability) โดยรวมเสนอว่าสำานักงาน ป.ป.ช. ไม่จำำาเป็นต้ิองเปล่ิ�ยนแปลิง  
ทุกสิ�งท่�อยู่ระห่ว่างดำาเนินการ เพ่ัยงแต่ิพัยายามค้นห่าสิ�งท่�อยู่ระห่ว่างดำาเนินการท่�ประสบความสำาเร็จำ  
แลิะความสำาเร็จำเห่ล่ิานั�นจำะนำาไปสู่การรับรู้ท่�ด่ขึ�น

2) เนื�อห้าข้องวััตถุุประสงค์์และตัวัช้้�วััด้: วััตถุุประสงค์์และตัวัช้้�วััด้บัางตัวัทำาให้้เกิด้ข้้อกังวัลเก้�ยวักับัค์วัามูสามูารถุ
วััด้ได้้ (Aptness) เช่้น วััตถุุประสงค์์ท้� 2 และตัวัช้้�วััด้ข้้างต้น ซึ้ำ�งในทางทฤษฎ้ และในระยะยาวั การป้องกันการทุจำริต
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ท้�ประสบัค์วัามูสำาเร็จำต้องนำาไปสู่จำำานวันค์ด้้ทุจำริตท้�ลด้ลง
อย่างไรก็ตามู ยังค์งมู้ค์วัามูเส้�ยงสูงว่ัาวััตถุุประสงค์์น้�จำะขั้ด้แย้งกับัวััตถุุประสงค์์โด้ยรวัมูข้องการต่อต้าน  

การทุจำริต ซึ้ำ�ง มุู่งห้วัังค์วัามูสำาเร็จำในการลด้จำำานวันค์ด้้ โด้ยพึื่�งพื่าการปราบัปรามูการทุจำริตอย่างจำริงจัำง  
และมู้คุ์ณภาพื่ เนื�องจำากยิ�งมู้การตรวัจำสอบั และการสืบัสวันจำริงจัำงและมู้คุ์ณภาพื่จำะนำาไปสู่การด้ำาเนินค์ด้้มูากขึ้�น  
ถึุงแมู้ว่ัาการด้ำาเนินการเช่้นน้�อาจำมู้ผลกระทบัเชิ้งลบัต่อตัวัช้้�วััด้ท้�มูาจำากการรับัรู้ตามูท้�ได้้กล่าวัถึุง อย่างไรก็ตามู 
ยังค์งเป็นผลลัพื่ธ์ท้�ประสงค์์จำะให้้เกิด้ขึ้�น และจำะเป็นการด้ำาเนินการต่อต้านทุจำริตท้�มู้ประสิทธิภาพื่สูงสุด้ในระยะ
ยาวั ดั้งนั�น สามูารถุสรุปได้้ว่ัาเป้าห้มูายท้� 2 ขั้ด้แย้งกับัการปราบัปรามูการทุจำริตท้�เข้้มูข้้นขึ้�น โด้ยในทางปฏิิบััติ  
การจัำด้ทำาระบับัการแจ้ำงเบัาะแส (Whistle blowing regimes) เพื่ื�อใช้้ในการตรวัจำสอบัค์ด้้ให้มู่จำะนำามูา  
ซึ้ำ�งค์วัามูสำาเร็จำในการต่อต้านการทุจำริต แต่จำะทำาให้้ไมู่บัรรลุวััตถุุประสงค์์ดั้งกล่าวั

จำากการศึกษาปรากฏว่า ปัจำจัำยสำาคัญของกรอบการติิดติามแลิะประเมินผิลิท่�ม่คุณ์ภาพั ค่อ การทำาให้่มั�นใจำ 
ว่าข้อมูลิท่�ได้สามารถึนำามาสู่เป้าห่มายจำากระดับแรกสู่ระดับถัึดไปอย่างเป็นลิำาดับขั�นติอน (Step by step,  
bottom up achievement) ในส่วนของกรอบการติิดติามแลิะประเมินผิลิ (M&E frameworks) ควรพิัจำารณ์า
คัดเล่ิอกเน่�อห่าของตัิวช่�วัดซึึ่�งเช่�อมโยงกันอย่างรอบคอบเพ่ั�อให้่เกิดความสอดคล้ิอง

ปัจำจัำยแห่่งความสำาเร็จำท่� 4: ความสำาเร็จำต้ิองชัดเจำนแลิะเป็นท่�รับรู้ของผู้ิม่ส่วนได้ส่วนเส่ย
แบัรนด้์ข้องสำานักงาน ป.ป.ช้.: ค์วัามูพื่ยายามูอย่างชั้ด้เจำนและต่อเนื�องจำะทำาให้้องค์์กรต่อต้านการทุจำริต  
เป็นท้�ยอมูรับั รวัมูถึุงการแสด้งค์วัามูรับัผิด้ช้อบัต่อห้น้าท้�ในการรายงานผลการด้ำาเนินงานท้�ประสบัค์วัามูสำาเร็จำ 
ต่อห้น่วัยงานระด้ับัสูงเป็นข้้อกำาห้นด้พืื่�นฐาน ซึ้ำ�งต้องพิื่จำารณาจำากการด้ำาเนินงานตามูห้น้าท้� งบัประมูาณ  
และประเด็้นอื�น ๆ ซึ้ำ�งไมู่รวัมูในข้อบัเข้ตศึกษาโค์รงการฯ สิ�งท้�มู้ค์วัามูสำาคั์ญเท่ากันกับัสิ�งท้�กล่าวัมูาแล้วัข้้างต้น  
คื์อภาพื่ลักษณ์ โด้ยการสร้างค์วัามูเชื้�อมัู�นและการได้้รับัการสนับัสนุนจำากสาธารณะช้นเป็นสิ�งสำาคั์ญสำาห้รับัองค์์กร 
ต่อต้านการทุจำริตท้�ประสบัค์วัามูสำาเร็จำ กล่าวัคื์อ การสร้างแบัรนด์้ท้�เป็นมูากกว่ัาการสร้างภาพื่ลักษณ์ ซึ้ำ�งห้มูายถึุง 
การกำาห้นด้อัตลักษณ์ท้�ถูุกต้องจำะยกระด้ับัสำานักงาน ป.ป.ช้. อย่างรอบัด้้าน เช่้น เพิื่�มูประสิทธิภาพื่การบัริห้าร
จัำด้การ เข้้าใจำพื่ฤติกรรมูและค์วัามูประสงค์์จำากภาค์ส่วันต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบัปรามูการทุจำริต ดั้งนั�น  
การสร้างแบัรนด์้ทำาให้้เกิด้ค์วัามูชั้ด้เจำนและยั�งยืนกว่ัาการสร้างภาพื่ลักษณ์ โด้ยเป็นการวิัเค์ราะห์้เพืื่�อกำาห้นด้ตัวัตน 
ข้องแบัรนด์้ในทุกด้้าน เพืื่�อให้้สัมูพัื่นธ์ สอด้ค์ล้องและส่งเสริมูกัน ซึ้ำ�งจำะเป็นเค์รื�องมืูอในการขั้บัเค์ลื�อน  
ให้้แบัรนด์้มู้พืื่�นฐานมัู�นค์ง มู้แนวัทางในการยกระดั้บัการป้องกันและปราบัปรามูการทุจำริตอย่างต่อเนื�องชั้ด้เจำน  
ตลอด้จำนสร้างโอกาสการรับัรู้ผลการด้ำาเนินงานต่อต้านการทุจำริตสู่เวัท้ระดั้บันานาช้าติ ตัวัอย่างแนวัทางปฏิิบััติท้�ด้้มู้
รายละเอ้ยด้ ดั้งน้�

ค์ณะกรรมูการอิสระต่อต้านการทุจำริต (The Independent Commission Against Corruption: ICAC  
เข้ตบัริห้ารพิื่เศษฮ่องกง): ตัวัช้้�วััด้ค์วัามูสำาเร็จำท้�สำาคั์ญท้�สุด้ข้อง ICAC คื์อค์วัามูคิ์ด้เห็้นข้องประช้าช้นท้�ได้้มูา  
จำากการสำารวัจำรายปีจำากองค์์กรภายนอก (ไมู่ใช่้ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ห้รือตัวัช้้�วััด้ระดั้บันานาช้าติอื�น)

ค์ณะกรรมูการต่อต้านการทุจำริต (Komisi Pemberantasan Korupsi: KPK สาธารณรัฐอินโด้น้เซ้้ำย):  
ในสถุานการณ์วิักฤติประช้าช้นสนับัสนุน KPK และประท้วังห้น่วัยงานระดั้บัสูงเนื�องจำากพื่ยายามูลด้ทอนอำานาจำ 
ข้ององค์์กร
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การสร้างแบรนด์ท่�แข็งแรงควรเป็นวาระเร่งด่วนของสำานักงาน ป.ป.ช. แนวทางท่�แนะนำา (การสร้าง 
ผิลิลัิพัธ์ิ์ท่�วัดได้จำริงแลิะนำาเสนอผิลิงานเห่ล่ิานั�นต่ิอผู้ิม่ส่วนได้ส่วนเส่ย) กล่ิาวค่อ การดำาเนินงานให้่บรรลุิ 
วัติถุึประสงค์ติามลิำาดับขั�นติอน เผิยแพัร่แลิะประชาสัมพัันธ์ิ์เชิงรุก ติลิอดจำนเป็นอิสระจำากการจัำดอันดับ  
ของนานาชาติิ (Independent from international rankings) จำะทำาให่้สำานักงาน ป.ป.ช. ม่จุำดย่น 
ท่�แข็งแกร่งขึ�นในการให่้ข้อมูลิ “การดำาเนินงานท่�ด่” โดยไม่พึั�งพิังการประเมินท่�ไม่สามารถึควบคุมได้  
เช่น ดัชน่การรับรู้การทุจำริติ (CPI)

การจัำด้ลำาดั้บัค์วัามูสำาคั์ญ: การจัำด้ลำาดั้บัค์วัามูสำาคั์ญขึ้�นอยู่กับัวััตถุุประสงค์์ ผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ย และประเด็้น 
ท้�น่าสนใจำ จำากการวิัเค์ราะห์้เสนอให้้สำานักงาน ป.ป.ช้. จัำด้ลำาดั้บัค์วัามูสำาคั์ญ ดั้งน้�

1. การสร้างผลกระทบัเชิ้งบัวักด้้านการรับัรู้ต่อสาธารณะ: ค์วัรให้้ค์วัามูสำาคั์ญกับัประเด้็นต่าง ๆ  
ท้�ส่งผลกระทบัโด้ยตรงต่อประช้ากรจำำานวันมูาก โด้ยเน้นการทุจำริตข้นาด้เล็ก (Petty corruption) ท้�พื่บัว่ัา 
มู้การทุจำริตมูากท้�สุด้ห้รือสำาคั์ญท้�สุด้ต่อสาธารณะ ในห้ลายประเทศพื่บัการทุจำริตมูากในประเด็้น  
ท้�ส่ งผลกระทบัโด้ยตรงต่อการด้ำารงช้้พื่ เช่้น แนวัทางการต่อต้านการทุจำริตในด้้านสุข้ภาพื่  
ด้้านการบัริห้ารจัำด้การนำ�าและด้้านการศึกษา (Sector approaches)

2.  การให้้ค์วัามูสำาคั์ญกับัค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI): ถึุงแมู้ว่ัาค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI)  
ไมู่เห้มูาะสมูในการใช้้เป็นข้้อมููลเพืื่�อกำาห้นด้นโยบัายต่าง ๆ ซึ้ำ�งการกำาห้นด้ให้้ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI)  
เป็นตัวัช้้�วััด้ค์วัามูสำาเร็จำ (Key Performance Index :KPI) แสด้งให้้เห็้นถึุงนัยสำาคั์ญว่ัาค์วัรให้้ค์วัามูสำาคั์ญ 
กับัภาค์เอกช้น ตลอด้จำนแห้ล่งข้้อมููลข้องค์ะแนนดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) สามูารถุเชื้�อมูผ่านโค์รงการ 
ออกแบับัเพืื่�อยกระดั้บัตัวัช้้�วััด้ได้้ (Indicator projects) (โค์รงการยกระดั้บัตัวัช้้�วััด้ บัท ง.) และนำามูาสู่ 
ข้้อสังเกตว่ัาการจัำด้อันดั้บัโด้ยใช้้ตัวัช้้�วััด้นานาช้าติอื�นสามูารถุทำาได้้ตามูท้�ได้้กล่าวัไว้ัข้้างต้น แต่ไมู่แนะนำา

3.  การสร้างค์วัามูสำาเร็จำอย่างรวัด้เร็วั: มู้ตัวัช้้�วััด้ห้ลายตัวัท้�สามูารถุยกระดั้บัได้้โด้ยตรง ถึุงแมู้ตัวัช้้�วััด้ดั้งกล่าวั
จำะไมู่เป็นเป้าห้มูายห้ลักข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. แต่เป็นท้�ยอมูรับัว่ัาสามูารถุพัื่ฒนาได้้ กล่าวัคื์อ

 ประเด็นแรก ดั้ช้น้ตัวัช้้� วััด้บัางตัวัส่งผลโด้ยตรงกับัดั้ช้น้ตัวัช้้� วััด้อื�น โด้ยเป็นห้นึ�งในผลค์ะแนน  
ข้องตัวัช้้�วััด้นั�น เช่้น แห้ล่งข้้อมููลข้องดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI Sources) กับัผลค์ะแนนรวัมู  
ข้องดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ดั้งนั�น จึำงเป็นไปได้้ท้�จำะพัื่ฒนาผลข้องตัวัช้้�วััด้เห้ล่านั�น เพืื่�อให้้เกิด้ 
ผลกระทบัต่ออ้กตัวัช้้�วััด้ห้นึ�ง แต่ผู้วิัจัำยไมู่แนะนำา

 ประเด็นท่�สอง ดั้ช้น้ตัวัช้้� วััด้ท้�อ้างอิงจำากการรับัรู้เป็นการอ้างอิงจำากค์วัามูคิ์ด้เห็้นและการรับัรู้  
ข้องปัจำเจำกบุัค์ค์ล ดั้งนั�น ถึุงแมู้ว่ัาจำะไมู่ใช่้ข้้อเท็จำจำริง แต่ดั้ช้น้ตัวัช้้�วััด้ท้�อ้างอิงจำากการรับัรู้เป็นท้�ยอมูรับั 
เป็นการทั�วัไป จำากการทบัทวันวัรรณกรรมูปรากฏิวั่า การยกระด้ับัตัวัช้้�วััด้บัางตัวัได้้ถืุอเป็นสัญญาณบัวัก 
และจำะส่งผลให้้ตัวัช้้�วััด้ท้�วััด้จำากการรับัรู้อื�น ๆ ด้้ขึ้�นด้้วัย

4.  การใช้้กลไกสากลท้� มู้อยู่ เ พืื่�อสร้างภาพื่ลักษณ์เชิ้งบัวัก: การประชุ้มูกลุ่มูทบัทวันการปฏิิบััติ 
ตามูอนุสัญญาสห้ประช้าช้าติว่ัาด้้วัยการต่อต้านการทุจำริต (UNCAC Implementation Review  
Group : IRG) การเสริมูสร้างค์วัามูซื้ำ�อตรงในภาค์รัฐข้องประเทศไทยข้ององค์์การเพืื่�อค์วัามูร่วัมูมืูอ 

รายงานฉบัับัสมบูัรณ์์โครงการพััฒนามาตรการป้้องกันการทุุจริตของป้ระเทุศไทุย
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และการพัื่ฒนาทางเศรษฐกิจำ (OECD Integrity Review of Thailand) ห้รือค์วัามูสำาเร็จำ 
จำากการด้ำาเนินงานตามูเป้าห้มูายการพื่ัฒนาอย่างยั�งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เป็นกลไกในการติด้ตามูเพืื่�อผลักดั้นเละสร้างภาพื่ลักษณ์เชิ้งบัวัก โด้ยใช้้เวัท้ดั้งกล่าวัในการนำาเสนอ 
ผลการด้ำาเนินงาน

2. บทสรุป
บัทวัเิค์ราะห้น์ำาเสนอข้้อสรปุในห้ลายประเด้น็ (Brief synopsis) โด้ยบัรรยายและอธบิัายพื่ร้อมูทั�งยกตัวัอยา่ง

ประกอบั ทั�งน้� บัทวัเิค์ราะห้ข้์้างตน้นำาเสนอบัทสรปุเบืั�องต้น ซึ้ำ�งไมู่สามูารถุนำามูาสู่บัทสรปุสุด้ท้าย ห้รือแนวัทางการด้ำาเนนิการ 
ท้�เฉพื่าะเจำาะจำงได้้ อย่างไรก็ด้้ รายงานฉบัับัน้�มุู่งห้วัังเป็นจุำด้เริ�มูต้นในการทบัทวันค์้นห้าจุำด้อ่อนและเสนอแนวัทาง 
การพัื่ฒนา โด้ยในส่วันถัุด้ไปนำาเสนอข้้อเสนอแนะและทางเลือกในการพัื่ฒนาการต่อต้านการทุจำริต

ข. คำาแนะนำา: ข้อเสนอแนะในการยกระดับการต่ิอต้ิานการทุจำริติ
1.  แผินปฏิบัติิการในส่�ขั�นติอน

ขั�นติอนท่� 1: การทบทวนยุทธิ์ศาสติร์
เป้าห้มูาย: สำานักงาน ป.ป.ช้. ต้องมู้ค์วัามูชั้ด้เจำนว่ัาพื่ยายามูเพืื่�อท้�จำะบัรรลุวััตถุุประสงค์์ใด้ ดั้งนั�น  

จึำงค์วัรกำาห้นด้ลำาดั้บัชั้�นข้องวััตถุุประสงค์์อย่างชั้ด้เจำน (Define stringent and clear hierarchy of objectives)
ข้้อเสนอแนะ: เสนอให้้ทบัทวันเอกสารท้�เก้�ยวัข้้องกับัยุทธศาสตร์เพืื่�อพัื่ฒนาแนวัทางยกระดั้บั 

ยุทธศาสตร์โด้ยรวัมู โด้ยจัำด้ให้้แผนทั�งสามูระดั้บัเชื้�อมูโยงเป็นกรอบัการด้ำาเนินงานท้�สอด้ค์ล้องกัน เพืื่�อให้้ 
วััตถุุประสงค์์ชั้ด้เจำน เป็นระบับั และมู้เป้าห้มูายกำาห้นด้ไว้ัอย่างชั้ด้เจำนและเป็นไปได้้จำริง

แนวัทาง:
กิจำกรรมูท้� 1: กำาห้นด้ระดั้บัข้องลำาดั้บัชั้�น พิื่จำารณาว่ัาเอกสารใด้บ้ัางสามูารถุทบัทวันแก้ไข้ได้้

กิจำกรรมูท้�  2 :  ด้ำา เ นินการ วิั เค์ราะห์้ เ พิื่�มู เ ติมู พิื่จำารณาค์วัามูชั้ด้เจำน ค์วัามูเ ก้� ยวั เ นื� อง 
และค์วัามูเป็นไปได้้จำากเอกสาร โด้ยการทบัทวันเอกสารเบืั�องต้น ซึ้ำ�งด้ำาเนินการในลักษณะเด้้ยวักับัโค์รงการฯ  
ด้้วัยการวิัเค์ราะห์้อย่างละเอ้ยด้ รวัมูถึุงนำาเสนอข้้อเสนอแนะท้�เฉพื่าะเจำาะจำง ซึ้ำ�งมูากกว่ัาการระบุัจุำด้อ่อน 
ข้องการด้ำาเนินงาน

กิจำกรรมูท้� 3: การห้ารือกับัผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยและรับัฟัิงค์วัามูเห็้นจำากองค์์กรท้�เก้�ยวัข้้อง

การกำาห้นด้ยุทธศาสตร์ จำากการวัิเค์ราะห้์สรุปได้้ว่ัา การด้ำาเนินการให้้เป็นไปตามูลำาดั้บัชั้�น  
ข้องเอกสารท้� เ ก้�ยวัข้้องจำากบันลงล่าง ในกรณ้ท้� เอกสารในลำาดั้บัชั้�นบันไมู่สามูารถุแก้ไข้ได้้ค์วัรกำาห้นด้ 
การเปล้�ยนแปลงการด้ำาเนินงานในระดั้บัท้�สำานักงาน ป.ป.ช้. ค์วับัคุ์มูได้้ คื์อ ในระดั้บัแผนแมู่บัทและโค์รงการ

ผลลัพื่ธ์: ให้้จัำด้ทำาชุ้ด้ข้้อเสนอแนะเฉพื่าะสำาห้รับัองค์์กร ห้รือค์ณะกรรมูาธิการท้�เก้�ยวัข้้องเพืื่�อพัื่ฒนา 
แผนงานท้�เก้�ยวัข้้องกับักลยทุธ์อยา่งเป็นระดั้บัชั้�น (Strategic hierarchies) ตั�งแต่ระดั้บัแผนยทุธศาสตร ์แผนปฏิิบััติงาน  
จำนถึุงโค์รงการและกิจำกรรมูต่าง ๆ ซึ้ำ�งการด้ำาเนินการดั้งกล่าวัจำะทำาให้้สำานักงาน ป.ป.ช้. ด้ำาเนินงาน 
อย่างเป็นระบับั เพื่ื�อให้้บัรรลุวััตถุุประสงค์์เชิ้งกลยุทธ์และนำามูาซึ้ำ�งข้้อมููลท้�เป็นประโยช้น์ในการขั้บัเค์ลื�อนการต่อต้าน
การทุจำริต
เค์รื�องมืูอและแนวัทาง: อ้างถึึงเอกสารภูมิห่ลัิง (บท ง.)

รายงานฉบัับัสมบูัรณ์์โครงการพััฒนามาตรการป้้องกันการทุุจริตของป้ระเทุศไทุย
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ขั�นติอนท่�  2: การออกแบบโครงการ: การติิดติามแลิะการประเมินผิลิ (Monitoring  
& Evaluation)

เป้าห้มูาย: ต้องชั้ด้เจำนว่ัาสำานักงาน ป.ป.ช้. จำะประสบัค์วัามูสำาเร็จำได้้อย่างไรด้้วัยข้้อมููลท้�แสด้ง  
ให้้เห็้นถึุงการพัื่ฒนาการต่อต้านการทุจำริตอย่างต่อเนื�อง (Progressive improvement)

ข้้อเสนอแนะ: ทบัทวันเอกสารท้�เก้�ยวัข้้องกับัยุทธศาสตร์และพื่ิจำารณาภาพื่รวัมู เพื่ื�อสะท้อน 
และประมูวัลว่ัา เอกสารดั้งกล่าวัได้้นำาทฤษฎ้การเปล้�ยนแปลงมูาใช้้ห้รือไมู่ โด้ยมู้วััตถุุประสงค์์กำาห้นด้ไว้ั 
อย่างเป็นระดั้บัชั้�นจำากระดั้บับันสู่ระดั้บัล่างด้้วัยเป้าห้มูายท้�สามูารถุทำาได้้จำริง และมู้กรอบัตัวัช้้�วััด้ท้�เชื้�อมูโยงกัน 
เพืื่�อให้้ได้้มูาซึ้ำ�งข้้อมููลท้�น่าเชื้�อถืุอ

แนวัทาง:
กิจำกรรมูท้� 1: การทบัทวันเอกสารเบืั�องต้น (Desk-based reviews) 

เริ�มูด้้วัยการทบัทวันทฤษฎ้การเปล้�ยนแปลง (Backwards induction of the Theory of  
Change) ย้อนกลับั โด้ยเริ�มูจำากผลกระทบั (วััตถุุประสงค์์ข้องยุทธศาสตร์ตามูท้�ได้้มู้การสอบัทานแล้วัในขั้�นตอน 
ท้� 1) ไปยังผลลัพื่ธ์ และผลผลิต จำากนั�นให้้พิื่จำารณากรอบัตัวัช้้�วััด้ย้อนกลับัจำากผลผลิต ผลลัพื่ธ์ ไปยังผลกระทบั 
และตรวัจำสอบัให้้มัู�นใจำว่ัาทุกขั้�นตอนมู้เอกภาพื่ ตลอด้จำนสอด้ค์ล้องกันเพืื่�อผลลัพื่ธ์ท้�พึื่งประสงค์์ และเห้มูาะสมู 
ในการติด้ตามูค์วัามูก้าวัห้น้า และประเมิูนผลการด้ำาเนินงานท้�ด้ำาเนินการแล้วั

กิจำกรรมูท้� 2: การห้ารือกับัผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ย ด้ำาเนินการในลักษณะการประชุ้มูเชิ้งปฏิิบััติการ  
ห้รือกิจำกรรมูในรูปแบับัแล็ป (Lab)1 เพืื่�อแลกเปล้�ยนเร้ยนรู้ระห้ว่ัางห้น่วัยงานและผู้ท้�เก้�ยวัข้้อง โด้ยการพิื่จำารณา 
ผู้เข้้าร่วัมูขึ้�นอยู่กับัลำาดั้บัชั้�นข้องแผนท้�เก้�ยวัข้้อง ทั�งน้� ในส่วันข้องการทบัทวันแผนในระดั้บั 3 (แผนย่อยการป้องกัน
การทุจำริตและประพื่ฤติมิูช้อบั) จำะเป็นการด้ำาเนินการทบัทวันภายในสำานักงาน ป.ป.ช้. เท่านั�น

ผลลัพื่ธ์: การทบัทวัน ห้รือการจัำด้ทำาข้้อมููลเก้�ยวักับัทฤษฎ้การเปล้�ยนแปลง รวัมูถึุงกรอบัตัวัช้้�วััด้  
ท้�สอด้ค์ล้องให้้เป็นไปได้้จำริง และเห้มูาะสมูกับัการด้ำาเนินการเพืื่�อบัรรลุวััตถุุประสงค์์ และให้้ข้้อมููลท้�น่าเชื้�อถืุอ 
ในการติด้ตามูประเมิูนผล โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งแผนในระดั้บั 3

เค์รื�องมืูอและแนวัทาง: อ้างอิงเอกสารภูมิูห้ลัง (บัท ง.) จำากข้้อมููลข้้างต้นโค์รงการฯ ไมู่ค์รอบัค์ลุมู
ประเด้็นอื�น เช่้น การประเมูินค์วัามูเส้�ยง ผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ย สมูรรถุนะ ห้น้าท้�และอำานาจำ โด้ยสามูารถุให้้ข้้อมููล 
เพิื่�มูเติมูได้้ห้ากประสงค์์

1 กิจำกรรมูในรูปแบับัแล็ป (Lab-type events) คื์อ กิจำกรรมูท้�ผู้เข้้าร่วัมูสามูารถุนำาโค์รงการ/กิจำกรรมู ดั้ช้น้ตัวัช้้�วััด้ข้องตน  
มูาพื่ัฒนาเป็นแนวัทางการปฏิิบััติงาน (Roadmap) การนำาทฤษฎ้การเปล้�ยนแปลงมูาปรับัใช้้เพืื่�อยกระด้ับัคุ์ณภาพื่  
และประสิทธิภาพื่ข้องงาน (Theory of Change) และนำาสิ�งท้�ได้้รับัจำากกิจำกรรมูไปประยุกต์ใช้้กับัการปฏิิบััติงานข้องตน  
ในภายห้ลัง โด้ยได้้รับัแนวัทางจำากผู้นำากระบัวันการ (Facilitators) ซึ้ำ�งวััตถุุประสงค์์ข้องกิจำกรรมูในรูปแบับัแล็ป คื์อ เพืื่�อให้้ 
ผู้เข้้าร่วัมูห้าทางออกให้้กับังาน ซึ้ำ�งแตกต่างจำากกิจำกรรมูเชิ้งปฏิิบััติการ (Workshops) เนื�องจำากเป็นกิจำกรรมูท้�ได้้รับัแนวัทาง 
จำากผู้นำากระบัวันการ (Facilitators) ในการทำางานกลุ่มูห้รือกิจำกรรมูอื�นทำาให้้ผู้เข้้าร่วัมูเข้้าใจำและสามูารถุปรับัใช้้แนวัคิ์ด้ 
โด้ยการลงมืูอปฏิิบััติจำริง สิ�งสำาคั์ญ คื์อ ผู้เข้้าร่วัมูไมู่เพ้ื่ยงแต่เข้้าใจำถึุงแนวัคิ์ด้ให้มู่ ๆ  ยังสามูารถุประยุกต์แนวัคิ์ด้นั�นกับังานข้องตน 
ซึ้ำ�งวััตถุุประสงค์์ข้องการประชุ้มูเชิ้งปฏิิบััติการ คื์อ เพืื่�อให้้ผู้เข้้าร่วัมูมู้ส่วันร่วัมูและด้ำาเนินการตามูท้�ได้้รับัทราบัแนวัคิ์ด้
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ขั�นติอนท่� 3: การเปล่ิ�ยนแปลิงการรับรู้
เป้าห้มูาย: ค์วัามูสำาเร็จำท้�สามูารถุสังเกตเห็้นจำะนำาไปสู่การยกระดั้บัการรับัรู้การต่อต้าน  

การทุจำริตโด้ยผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยท้�เก้�ยวัข้้อง
ข้้อเสนอแนะ: เสนอให้้สำานักงาน ป.ป.ช้. ด้ำาเนินการดั้งน้�
(1) สร้างแบัรนด์้ท้�แข็้งแรง และสร้างค์วัามูเชื้�อถืุอต่อสาธารณะจำากการด้ำาเนินงานท้�ประสบั 

ค์วัามูสำาเร็จำ
(2) จัำด้ลำาดั้บัค์วัามูสำาคั์ญข้องงานอย่างรอบัค์อบัเพืื่�อให้้การรับัรู้เปล้�ยนแปลงโด้ยเร็วั
(3) เผยแพื่ร่และประช้าสัมูพัื่นธ์ผลการด้ำาเนินงานเพื่ื�อให้้มัู�นใจำว่ัาผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยท้�เก้�ยวัข้้อง 

ทราบัถึุงการต่อต้านการทุจำริตท้�ด้้ขึ้�น
แนวัทาง:
กิจำกรรมูท้� 1: การสร้างแบัรนด์้ท้�แข็้งแรง 

เนื�องจำากมู้ข้้อจำำากัด้ห้ลายประเด็้นจำากตัวัช้้�วััด้ระดั้บันานาช้าติ เช่้น การข้าด้ค์วัามูเช้้�ยวัช้าญ  
ข้้อบักพื่ร่องทางระเบ้ัยบัวิัธ้วิัจัำย และนัยสำาคั์ญข้องตัวัช้้�วััด้นั�น (Own agenda) ดั้งนั�น จึำงค์วัรให้้ค์วัามูสำาคั์ญ 
กับัตัวัช้้�วััด้ระดั้บันานาช้าติในลำาดั้บัรอง ห้ากแต่สื�อมูวัลช้นให้้ค์วัามูสนใจำเป็นอย่างยิ�งจึำงไมู่อาจำละเลยได้้

จำากข้้อเท็จำจำริงดั้งกล่าวัสำานักงาน ป.ป.ช้. รวัมูถุึงองค์์กรต่อต้านการทุจำริตอื�น ค์วัรวิัพื่ากษ์ประเด้็น 
ดั้งกล่าวัมูากกวั่าท้�จำะสนับัสนุน ดั้งนั�น สำานักงาน ป.ป.ช้. ค์วัรให้้ค์วัามูสำาคั์ญกับัการพื่ัฒนาจำุด้ยืนท้�น่าเชื้�อถืุอ  
(แบัรนด์้ท้�แข็้งแรง) โด้ยมู้ข้้อมููลสนับัสนุน 4 ด้้าน ได้้แก่

(ก) แนวัทางห้ลัก (Backbones) คื์อ ข้้อมููลติด้ตามูประเมิูนผลจำากกิจำกรรมูติด้ตามูและประเมิูนผล 
ข้องสำานักงาน ป.ป.ช้.

(ข้) เค์รื�องมืูอการประเมิูนคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใสในการด้ำาเนินงานข้องห้น่วัยงานภาค์รัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นแนวัทางในการจัำด้ห้าข้้อมููลเพิื่�มูเติมูท้�ด้้ โด้ยเค์รื�องมืูอ 
ดั้งกล่าวัอยู่ระห้ว่ัางการพัื่ฒนา ดั้งนั�น สำานักงาน ป.ป.ช้. ค์วัรมัู�นใจำว่ัาข้้อมููลท้�ได้้สอด้ค์ล้องกับัยุทธศาสตร์และทฤษฎ้  
การเปล้�ยนแปลงเพืื่�อยืนยันว่ัาข้้อมููลท้�ได้้รับัสามูารถุนำาไปพิื่จำารณาประกอบัการติด้ตามูและประเมิูนผล 
ข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. ได้้

(ค์) ข้้อสังเกต: การประเมูินจำากข้้อมููลท้�สำานักงาน ป.ป.ช้. จัำด้เก็บั และการประเมูินองค์์กร 
ข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. ไมู่เป็นท้�น่าเชื้�อถืุอต่อสาธารณะ ในข้ณะท้�การประเมิูนจำากแห้ล่งข้้อมููลภายนอกน่าเชื้�อถืุอ 
มูากกวั่า ดั้งนั�น สำานักงาน ป.ป.ช้. และเค์รื�องมืูอการประเมิูนคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใสในการด้ำาเนินงาน 
ข้องห้น่วัยงานภาค์รัฐ (ITA) ค์วัรประกอบัด้้วัยข้้อมููลจำากการสำารวัจำค์วัามูค์ิด้เห็้นข้องประช้าช้นท้�จัำด้ทำา 
อย่างสมูำ�าเสมูอ (รายปี) จำากองค์์กรภายนอกท้�เป็นอิสระและน่าเชื้�อถืุอ เช่้น มูห้าวิัทยาลัย โด้ยสิ�งสำาคั์ญห้นึ�ง 
ท้�มัูกถูุกมูองข้้ามู คื์อ การพัื่ฒนาให้้ด้้ขึ้�นจำำาเป็นต้องมู้ฐานเพืื่�อใช้้เปร้ยบัเท้ยบั ดั้งนั�น สำานักงาน ป.ป.ช้. ค์วัรระด้มู 
สรรพื่กำาลังเพืื่�อด้ำาเนินการในส่วันท้�เก้�ยวัข้้องกับัประเด็้นดั้งกล่าวั 

(ง) ข้้อมููลเพิื่�มูเติมูสามูารถุห้าได้้จำากแห้ล่งข้้อมููลการประเมิูนภายนอก เช่้น การประชุ้มูกลุ่มู 
ทบัทวันการปฏิิบััติตามูอนุสัญญาสห้ประช้าช้าติว่ัาด้้วัยการต่อต้านการทุจำริต (UNCAC Implementation Review  

รายงานฉบัับัสมบูัรณ์์โครงการพััฒนามาตรการป้้องกันการทุุจริตของป้ระเทุศไทุย
บทวิิเคราะห์์และข้้อเสนอแนะ

24



Group : IRG) การเสริมูสร้างค์วัามูซื้ำ�อตรงในภาค์รัฐข้องประเทศไทยข้ององค์์การเพืื่�อค์วัามูร่วัมูมืูอ  
และการพัื่ฒนาทางเศรษฐกิจำ (OECD Integrity Review of Thailand) ระบับัคุ์ณธรรมูจำริยธรรมูภายในประเทศ 
ข้ององค์์กรเพืื่�อค์วัามูโปร่งใสนานาช้าติ (TI’s National Integrity System) การด้ำาเนินงานตามูเป้าห้มูาย  
การพื่ัฒนาอย่างยั�งยืนข้ององค์์การสห้ประช้าช้าติ (United Nation Sustainable Development Goals: UN 
SDGs) โด้ยการท้�ผู้ประเมิูนภายนอกทราบัถึุงค์วัามูก้าวัห้น้าในการต่อต้านการทุจำริตเป็นสัญญาณท้�ด้้ตามูท้�กล่าวัมูา 
ข้้างต้น

กิจำกรรมูท้� 2: การจัำด้ลำาดั้บัค์วัามูสำาคั์ญ ข้้อมููลจำากบัทวิัเค์ราะห์้ไมู่เพ้ื่ยงพื่อท้�จำะสรุปข้้อเสนอแนะ  
ในภาพื่รวัมู ดั้งนั�น จึำงเสนอให้้พิื่จำารณาแนวัทางการด้ำาเนินงานอย่างสมูเห้ตุสมูผล โด้ยมู้รายละเอ้ยด้ ดั้งน้�

(ก) ให้้ค์วัามูสำาคั์ญกับัการปราบัปรามูการทุจำริตข้นาด้เล็ก (Petty corruption) เนื�องจำากส่งผล 
กระทบัโด้ยตรงต่อประสบัการณ์ข้องประช้าช้นในการด้ำาเนินช้้วิัต

(ข้) จำากการท้�ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ได้้รับัค์วัามูสนใจำจำากสื�อมูวัลช้น ประกอบักับัข้้อมููล 
จำากตัวัช้้�วััด้นานาช้าติอื�น (อ้างถึุงบัท ข้.2.3 ) ดั้งนั�น จึำงค์วัรให้้ค์วัามูสำาคั์ญกับัภาค์เอกช้น ทั�งน้� อาจำพิื่จำารณาให้้ 
ค์วัามูสำาคั์ญเพิื่�มูเติมูกับัแนวัคิ์ด้

(ค์) แนวัทางการด้ำาเนินงานในแต่ละภาค์ส่วัน (Sector approaches) เป็นมูาตรฐาน 
แนวัป ฏิิ บััติ ท้� ด้้  โ ด้ยสามูารถุรวับัรวัมูและแสด้ง ใ ห้้ เ ห็้ น ถึุ ง พัื่ฒนาการ ท้� ด้้ ขึ้� น ข้อ งแ ต่ละภาค์ ส่ วัน  
ซึ้ำ�งภาค์ส่วันท้�เห้มูาะสมูท้�จำะพิื่จำารณาด้ำาเนินการขึ้�นอยู่กับัสถุานการณ์ในท้องถิุ�นนั�น (Local circumstances)  
ซึ้ำ�งพิื่จำารณาจำากการวิัเค์ราะห์้ค์วัามูเส้�ยง เพืื่�อให้้ทราบัถึุงประเด็้นห้รือพืื่�นท้�ท้�จำำาเป็นต้องแก้ไข้ปัญห้าอย่างเร่งด่้วัน 
แนวัทางน้�ได้้ถูุกปรับัใช้้ในรายงานรู้ทันค์วัามูเส้�ยงการค์อร์รัปชั้นข้องประเทศไทยเพืื่�อการพัื่ฒนาท้�ยั�งยืน และในอ้กทาง
ห้นึ�ง สามูารถุพิื่จำารณาจำากภาค์ส่วันท้�ส่งผลกระทบักับัการด้ำารงช้้วิัตข้องประช้าช้น เช่้น ด้้านสุข้ภาพื่ ด้้านการศึกษา 
และด้้านการบัริห้ารจัำด้การนำ�า ห้รือจัำด้ลำาดั้บัค์วัามูสำาคั์ญตามูท้�การเมืูองกำาห้นด้ (Politically set priorities)

(ง) การด้ำาเนินการท้�สามูารถุทำาได้้โด้ยทันท้ (Low hanging fruit) คื์อ ตัวัช้้�วััด้ท้�สามูารถุปรับัปรุง 
ระเบ้ัยบัวิัธ้วิัจัำยได้้โด้ยเร็วั

ผลลัพื่ธ์: ค์วัรจัำด้ทำารายงานเตร้ยมูการ (Preparatory reports) สองฉบัับัเพืื่�อเป็นฐานข้้อมููล  
ในการด้ำาเนินการเพื่ื�อให้้เกิด้ประสิทธิภาพื่จำากทฤษฎ้การเปล้�ยนแปลงและกรอบัตัวัช้้�วััด้ท้�สอด้ค์ล้องกัน โด้ยมู้ 
รายละเอ้ยด้ ดั้งน้�

(1) การทบัทวัน (ห้รือการเตร้ยมูการ) สร้างแบัรนด์้ท้�แข็้งแรง พิื่จำารณานาเค์รื�องมืูอการประเมิูน 
คุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใสในการด้ำาเนินงานข้องห้น่วัยงานภาค์รัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  
ITA) มูาเป็นแนวัทางในการด้ำาเ นินงาน ประกอบักับันำาผลการสำารวัจำค์วัามูค์ิด้เห็้นในการเก็บัข้้อมููล 
จำากองค์์กรภายนอก และแห้ล่งข้้อมููลอื�นเพืื่�อสร้างชุ้ด้ข้้อมููลและฐานข้้อมููลท้�น่าเชื้�อถืุอ

(2) การประเมิูนเพืื่�อจัำด้ลำาดั้บัค์วัามูสำาคั์ญ การประเมิูนค์วัามูเส้�ยง การสำารวัจำค์วัามูคิ์ด้เห็้น รวัมูถึุง 
การแลกเปล้�ยนเร้ยนรู้จำากผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยเป็นอ้กทางเลือก นอกจำากให้้ค์วัามูสำาคั์ญกับัภาค์เอกช้นและการทุจำริต 
ข้นาด้เล็ก (Petty corruption) โด้ยจัำด้การประชุ้มูเชิ้งปฏิิบััติการ ห้รือตั�งค์ณะทำางานจำะทำาให้้ผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ย 
มู้ส่วันร่วัมูในการตัด้สินใจำ
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เค์รื�องมืูอและแนวัทาง: อ้างอิงเอกสารภูมิห่ลัิงบท ง.
ขั�นติอนท่� 4: การนำาไปใช้งาน: แผินปฏิบัติิการห่ร่อแผินนำาทาง (Road map)
เป้าห้มูาย: กำาห้นด้มูาตรการและโค์รงการเฉพื่าะท้�สรุปได้้จำากการวิัเค์ราะห์้
ข้้อเสนอแนะ:  ขั้�นตอนท้�  1  ถึุง  3 กำาห้นด้งานท้�สำา นักงาน ป.ป .ช้ .  ต้องด้ำา เ นินการ :  

จำากจุำด้เริ�มูต้น (ฐาน) ถึุงเป้าห้มูาย และเส้นทางสู่ค์วัามูสำาเร็จำ (ทฤษฎ้การเปล้�ยนแปลง และกรอบัตัวัช้้�วััด้)  
จำากการวิัเค์ราะห์้สามูารถุสรุปแนวัทางการด้ำาเนินงานอย่างเฉพื่าะเจำาะจำง (รายละเอ้ยด้ในการออกแบับั 
มูาตรการต่าง ๆ ไมู่รวัมูในการศึกษาข้องโค์รงการฯ)

กิจำกรรมต่ิอไปน่�ควรนำามาพิัจำารณ์าดำาเนินการในโครงการยกระดับตัิวช่�วัด
(1) ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) และแห้ล่งข้้อมููลตั�งต้น: จำากการศึกษา วิัเค์ราะห์้ปรากฏิข้้อจำำากัด้ 

ห้ลายประการจำากระเบ้ัยบัวิัธ้วิัจัำยดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ดั้งนั�น ดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) จึำงไมู่เป็นประโยช้น์
ในการออกแบับัโค์รงการห้รือนโยบัาย และไมู่เห้มูาะสมูท้�จำะกำาห้นด้โค์รงการเพืื่�อยกระดั้บัดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) 
ข้องประเทศ การวิัเค์ราะห์้ห้รือการออกแบับัโค์รงการค์วัรอยูใ่นระดั้บัข้องแห้ล่งข้้อมููลตั�งต้นข้องดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต  
(CPI) โด้ยเนื�อห้าท้�เก้�ยวัข้้อง เช่้น ค์ำาถุามูท้�ใช้้เพืื่�อค์ำานวัณค์ะแนนด้ัช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) ข้องประเทศไทย 
ไมู่ให้้แนวัทางท้�เป็นประโยช้น์ใด้ นอกจำากจำะแสด้งให้้เห็้นถึุงค์วัามูสำาคั์ญข้องการประสานงานกับัภาค์เอกช้น  
อย่างไรก็ตามู ยังค์งมู้ประเด็้น (Entry points) และกิจำกรรมูท้�สามูารถุนำามูาพิื่จำารณาด้ำาเนินการต่อไป

(2) ตัวัช้้�วััด้ระด้ับันานาช้าติ ตัวัช้้�วััด้บัางตัวัสามูารถุพื่ัฒนาให้้ด้้ขึ้�น ถึุงแมู้ว่ัาไมู่ใช่้แห้ล่งข้้อมููลตั�งต้น 
ข้องด้ัช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) และอาจำไมู่ใช่้ประเด้็นห้ลักข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. แต่เห็้นค์วัรนำามูาพิื่จำารณา 
ประกอบัด้้วัย เนื�องจำากเป็นท้�ยอมูรับัว่ัาตัวัช้้�วััด้มัูกจำะสร้างค์วัามูจำริงจำากค์วัามูค์าด้ห้วััง (Self-fulling prophecy) 
และมู้ค์วัามูเชื้�อมูโยงกัน จำากการศึกษาพื่บัว่ัา มู้แนวัโน้มูท้�ค์ะแนนตัวัช้้�วััด้นานาช้าติบัางตัวัจำะสูงขึ้�นซึ้ำ�งเป็นสัญญาณ 
เชิ้งบัวักต่อการรับัรู้สถุานการณ์การต่อต้านการทุจำริตในประเทศไทย และส่งผลให้้ค์ะแนนข้องตัวัช้้�วััด้อื�นด้้ขึ้�น

(3) ไมู่ด้ำาเนินการกิจำกรรมูใด้ท้�เก้�ยวัข้้องกับัตัวัช้้�วััด้: นอกจำากการริเริ�มูน้�ไมู่ค์วัรระด้มูสรรพื่กำาลัง 
และทรัพื่ยากรเพิื่�มูเติมูเพืื่�อไล่ตามูค์ะแนนตัวัช้้� วััด้ทั�งในรูปแบับัการวิัจัำยห้รือโค์รงการ โด้ยจุำด้ยืนดั้งกล่าวั 
ค์วัรได้้รับัการเผยแพื่ร่และประช้าสัมูพัื่นธ์เชิ้งรุกอย่างชั้ด้เจำน เพืื่�อสร้างแบัรนด์้สำานักงาน ป.ป.ช้. ให้้แข็้งแรงต่อไป 
(ขั้�นตอนท้� 3 ข้้างต้น)

แนวัทาง:
กิจำกรรมูท้� 1: ข้้อเสนอโค์รงการ ตามูเงื�อนไข้ท้�ระบุัไว้ัข้้างต้นสามูารถุจำัด้เตร้ยมูข้้อเสนอโค์รงการ 

เพืื่�อประกอบัการตัด้สินใจำว่ัา กิจำกรรมูท้�นำาเสนอสามูารถุด้ำาเนินการได้้ห้รือไมู่ ทั�งน้� ค์วัรจัำด้สรรทรัพื่ยากร  
(เจ้ำาห้น้าท้�งบัประมูาณ เวัลา) ในโค์รงการอย่างเห้มูาะสมู

กิจำกรรมูท้� 2: แผนการด้ำาเนินงานโค์รงการ จำากข้้อมููลข้้างต้นนำาไปสู่แผนการด้ำาเนินงานโค์รงการ 
ท้�ละเอ้ยด้มูากขึ้�น

ผล ลัพื่ ธ์ :  จำ ากการศึ กษา  วิั เ ค์ ราะห้์ ปรากฏิวั่ า  สำา นั ก ง าน  ป .ป .ช้ .  ค์วัรจำั ด้ ท้มู ง าน 
และแนวัทางการด้ำาเนินงานเพื่ื�อยกระด้ับัตัวัช้้�วััด้อย่างต่อเนื�อง และแยกตัวัจำากโค์รงการ/กิจำกรรมูอื�นเชิ้งรุก 
โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งแยกโค์รงการข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. จำากดั้ช้น้การรับัรู้การทุจำริต (CPI) และตัวัช้้�วััด้ภายนอกอื�น  
โด้ยพิื่จำารณานากรอบัการติด้ตามูและประเมิูนผลข้องสำานักงาน ป.ป.ช้. มูาใช้้แทน

รายงานฉบัับัสมบูัรณ์์โครงการพััฒนามาตรการป้้องกันการทุุจริตของป้ระเทุศไทุย
บทวิิเคราะห์์และข้้อเสนอแนะ
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เค์รื�องมืูอและแนวัทาง: อ้างอิงเอกสารภูมิห่ลัิง บท จำ.3 เร่�องโครงร่างพ่ั�นฐาน แลิะทางเล่ิอก 
ในโครงการยกระดับตัิวช่�วัด

2.  การสนับสนุนจำากโครงการพััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิ
โค์รงการพื่ัฒนาแห้่งสห้ประช้าช้าติสามูารถุสนับัสนุนสำานักงาน ป.ป.ช้. ในการด้ำาเน ินงาน 

ตามูข้้อเสนอแนะ ดั้งน้�
การวิเคราะห์่เพิั�มเติิม
ข้้อเสนอแนะห้ลายข้้อจำำาเป็นต้องวิัจัำยเพิื่�มูเติมู เช่้น การทบัทวันยุทธศาสตร์ ถึุงแมู้ว่ัาได้้ศึกษา 

วิัเค์ราะห์้และประมูวัลผลเบืั�องต้นโด้ยละเอ้ยด้แล้วั ห้ากมู้การทบัทวันเอกสารเพิื่�มูเติมูด้้วัยการสัมูภาษณ์  
จำะสามูารถุเสนอแนะแนวัทางอื�นโด้ยละเอ้ยด้ได้้ โด้ยประเด็้นอื�นท้�น่าสนใจำ ได้้แก่ การประเมิูนค์วัามูเส้�ยง  
การประเมิูนสมูรรถุนะ ซึ้ำ�งสามูารถุศึกษาในขั้�นต่อไป

ความเช่�ยวชาญทางเทคนิค
โค์รงการพัื่ฒนาแห่้งสห้ประช้าช้าติ (United Nations Development Programme:  

UNDP) สามูารถุให้้ค์วัามูช่้วัยเห้ลือด้้านเทค์นิค์และแนวัทางเก้�ยวักับัประเด็้นต่าง ๆ ท้�สำานักงาน ป.ป.ช้.  
ตัด้สินใจำท้�จำะด้ำา เ นินการต่อไป เช่้น การทบัทวันเค์รื�อง มืูอการประเ มิูนคุ์ณธรรมูและค์วัามูโปร่งใส 
ในการด้ำาเนินงานข้องห้น่วัยงานภาค์รัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) การออกแบับั 
ตามูทฤษฎ้การเปล้�ยนแปลงและกรอบัตัวัช้้�วััด้ การสนับัสนุนน้�รวัมูไปถึุงการจัำด้ห้าผู้เช้้�ยวัช้าญ ระเบ้ัยบัวิัธ้วิัจัำย 
การออกแบับั ตัวัอย่างการปฏิิบััติท้�ด้้ เค์รื�องมืูอ แนวัทางเฉพื่าะ โด้ยเจ้ำาห้น้าท้�ท้องถิุ�น เค์รือข่้ายข้ององค์์กร  
และผู้เช้้�ยวัช้าญจำากนานาช้าติ

การร่วมดำาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติิการ ห่ร่อการสร้างสมรรถึนะ
เพืื่�อขั้บัเค์ลื�อนการด้ำาเนินงานอย่างมู้ประสิทธิภาพื่ และนำาข้้อเสนอแนะไปปรับัใช้้ในทางปฏิิบััติ  

อย่างแท้จำริง ค์วัรจัำด้การประชุ้มูเชิ้งปฏิิบััติการ การจัำด้กิจำกรรมูในรูปแบับัแล็ป (Lab-type events)  
ตลอด้จำนจำัด้ฝึึกอบัรมูให้้เจ้ำาห้น้าท้�ท้�เก้�ยวัข้้องรับัทราบัข้้อมููลเก้�ยวักับัทฤษฎ้การเปล้�ยนแปลง กรอบัตัวัช้้�วััด้  
และการติด้ตามูประเมิูนผล

รายงานฉบัับัสมบูัรณ์์โครงการพััฒนามาตรการป้้องกันการทุุจริตของป้ระเทุศไทุย
บทวิิเคราะห์์และข้้อเสนอแนะ
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