สิ่งที่สงมาดวย ๒
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗
.
เรื่องมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการเบื้องตนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในวง ราชการ อัน
ประกอบดวยมาตรการวิธีการ และผูรับผิดชอบดําเนินการตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ
ทั้งนี้ ใหมีระยะเวลาประเมินผลมาตรการและวิธีการตางๆภายในหนึ่งป ดังนี้
มาตรการ
วิธีการ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
๑. สรางความแข็งแกรงแก ป.ป.ช.ใน ๑.แกไขกฎหมาย ป.ป.ช.ใหมี ประสิทธิ - รอง นรม.(วิษณุฯ) หารือกับ ป.ป.ช.
การปฏิบัติตามหนาที่
ภาพยิ่งขึ้นตามที่ ป.ป.ช.เสนอ

๒. สรางความแข็งแกรงแกคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)ใน
การปฏิบัติตามหนาที่
๓. สรางความแข็งแกรงใหแกคณะ
กรรมการการเลือกตั้งในการปฏิบัติ
ตามหนาที่

๔. แบงเบาภาระงานของ ป.ป.ช.มา
ดําเนินการเองหรือเพิ่มตัวชวยแก ป.
ป.ช.เพื่อความรวดเร็ว

๕. สรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ

๒. กําชับสวนราชการใหดําเนินการตาม
มติ ป.ป.ช. ภายในกําหนด ไมวาเรื่องขอ
ใหลงโทษทางวินัยหรือขอความรวมมือ
ใหสงเอกสารก็ตาม
๑. แกไขกฎหมายใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามที่ คตง.เสนอ
๒. กําชับสวนราชการใหดําเนินการตาม
มติ คตง.ภายในกําหนด
แกไขกฎหมายและอํานวยความสะดวก
แก กกต.ในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ
ใหเรียบรอยขจัดการซื้อเสียงและการ
ทุจริตคดโกงการเลือกตั้งอันเปนบอเกิด
หนึ่งของการทุจริต
ใหมีกฎหมายวาดวยการตรวจสอบการ
ทุจริตในฝายบริหาร (ขาราชการะดับ ๑๘) เพื่อแบงเบาภาระ ป.ป.ช.โดยไมตอง
ตัดอํานาจ ป.ป.ช.ที่จะหยิบยกบางเรื่อง
ไปพิจารณาเอง
๑. ให ป.ป.ช.พิจารณาความ เหมาะสม
ของตําแหนงที่ควรกําหนดใหตองยื่น
บัญชีทรัพยสินเพิ่มเติมและครอบคลุม
มากขึ้น เชน กรรมการผูชวยรัฐมนตรีขา
ราชการระดับลางบางตําแหนง เจาหนา
ที่รัฐวิสาหกิจ และองคกรของรัฐบางแหง

- มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ ก.ย.
๔๗ แลวทุกสวนราชการตองปฏิบัติ
ตาม
- รอง นรม.(วิษณุฯ) หารือกับ คตง.

- รอง นรม.(ธรรมรักษฯ) รมว.
มหาดไทย

- รมว. ยุติธรรม ครม.รับหลักการ
ราง พ.ร.บ.นี้แลว ขณะนี้เรื่องอยูที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประสานกับ ป.ป.ช.

มาตรการ

๖. สนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวน
รวม

๗. รณรงคดานวัฒนธรรมและ สง
เสริมคานิยมรักความซื่อสัตยสุจริต

วิธีการ
๒. ใหหนวยงานกลางที่เกี่ยวของรับ
ตอบขอหารือเมื่อเจาหนาที่ของรัฐหรือ
สวนราชการสงสัยวาพฤติการณใดทํา
ไดหรือไมเพียงใด
๓. ยกรางมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทุกระดับตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗
๑. สงเสริมมูลนิธิประเทศไทยใส
สะอาด
๒. สงเสริมให ป.ป.ช. จัดตั้งมูลนิธิ
ทํานองเดียวกันเพื่อดําเนินการดาน
ป.ป.ช. ภาคประชาชน
๓. ขอความรวมมือจากสถาบันการ
ศึกษา คณะสงฆ วงการศาสนา สื่อ
มวลชน
๔. วางมาตรการคุมครองพยานและผู
แจงเบาะแสการทุจริต
๕. ตั้งหนวยพิเศษรับแจงเบาะแสและ
สืบเสาะในทางลับ เพื่อสงเรื่องใหผู
เกี่ยวของ
๖. ใหรางวัลนําจับผูชี้ชองจับทุจริตจน
ไดผูกระทําผิดหรือเรียกเอาทรัพยคืน
ได
๗. ยกยองคุณงามความดีผูแจงเบาะ
แส เชน ประกาศเกียรติคุณ ขอพระ
ราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๑. ใชหลักธรรมทางศาสนาและการ
ประชาสัมพันธ
๒. เนนกลุมเปาหมายคือเยาวชนและ
นักเรียน
๓. เนนคานิยมเรื่องการตรงตอเวลา
การประหยัด การแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากเรื่องสวนรวมและหลักที่วา
“ของหลวงตกน้ําไมไหลตกไฟไมไหม”

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประสานกับ ป.ป.ช. คตง. กระทรวง
การคลัง(เรื่องพัสดุ) ก.พ. ก.พ.ร.สํานัก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รอง นรม.(ปุรชัยฯ) สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี ก.พ.ร
- ก.พ.
- เลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสาน
กับ ป.ป.ช.
- รอง นรม. (พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
นายจาตุรงค ฉายแสง นายวิษณุ เครือ
งาม)
- ก.พ. สํานักงานอัยการสูงสุด สํานัก
งานตํารวจแหงชาติ หารือกับ ป.ป.ช.
- เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- รอง นรม. (วิษณุฯ) กระทรวงการ
คลัง สํานักงบประมาณ
- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ ก.พ.
ก.พ.ร.กรมประชาสัมพันธ และ
สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ

มาตรการ
๘. เพิ่มการตรวจตราและเพงเล็งการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่บางหนวย
งานที่มีรายงานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่คอนขาง
มากเปนพิเศษ
๙. แกไขกฎระเบียบที่เอื้อตอการทุจริต

๑๐. แกไขกฎหมายตาง ๆใหการปอง
กันและปราบปรามการทุจริตมีประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๑. จัดระบบงานการเงิน การคลัง
ชองรัฐและงบประมาณใหโปรงใส

วิธีการ
เพงเล็งสวนราชการที่ปรากฎตามราย
งานของ ป.ป.ช.และ คตง. วามีการ
ตรวจพบการทุจริตตอเนื่องกันคอน
ขางมาก

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- ผูบังคับบัญชาหนวยงานดังกลาวทุก
ระดับ รอง นรม.ทุกคน สํานักขาว
กรองแหงชาติ ป.ป.ง.

๑. ปรับปรุงระเบียบพัสดุวาดวยการ
จัดซื้อจัดจาง

- คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนา
ประเทศ กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการคลังรวมกับสมาคมวิชา
ชีพ
- กระทรวงการคลัง

๒. ปรับราคากลางใหทันสมัยตรงตอ
ความเปนจริงอยูเสมอ
๓. เพิ่มระบบการติดตามตรวจสอบ
ภายหลังการรับมอบแลววายังใชการ
ไดสมความมุงหมายหรือไม
๔. ปรับปรุงระเบียบอื่น ๆ
๑. เพื่อใหการรวบรวมพยานหลักฐาน
ทําไดงายขึ้น ใหทบทวนวายังควร
กําหนดวาผูใหสินบนที่ยอมมาเปน
พยานแกรัฐควรมีความผิดอาญาหรือ
ไม
๒. ทบทวนวาคดีทุจริตควรมีอายุ
ความยาวกวาปจจุบันหรือไม
๓. ทบทวนกฎหมายที่ใหดุลพินิจเจา
หนาที่มากเกินไปในการอนุญาต
อนุมัติ
๑. นําระบบ GFMIS มาใชในระบบ
การเงิน การคลัง การเบิกจายงบ
ประมาณ การจัดซื้อจัดจาง
๒. นําระบบ e-Government มาใช

๑๒. ลดรายจาย เพิ่มรายไดและขยาย ๑. ออกระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี
โอกาสแกขาราชการ
ที่มงุ ลดรายจายของขาราชการ เชน
หามเรี่ยไร การขอรับบริจาค การซื้อ
ขายบัตรการกุศล การบริจาคที่เกิน
อัตราเหมาะสม

- ทุกกระทรวง
รอง นรม.(วิษณุฯ)
รมว.ยุติธรรม
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

- สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- ก.พ.

มาตรการ

๑๓. สงเสริมคุณธรรมในระบบ ราช
การโดยเฉพาะการแตงตั้งโยกยาย
และปองกันการกลั่นแกลง

๑๔. นําเอามาตรการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือธรรมภิบาลในการ
ปฏิรูประบบราชการมาใชอยาง จริง
จัง
๑๕. ผูบัคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบ
อยาง

๑๖. จัดระบบการตรวจสอบใหมีประ
สิทธิภาพ

วิธีการ
๒. เพิ่มรายไดแกบุคลากรชั้นผูนอย
ของรัฐโดยเฉพาะผูมีรายไดไมถึงเดือน
ละ ๗,๐๐๐ บาท
๓. สงเสริมใหขาราชการชั้นผูนอยมี
โอกาสเพิ่มพูนความรูและวิทยฐานะ
ใหมีคณะกรรมการฝายพิทักษคุณ
ธรรม (Merit Protection Board) รับ
เรื่องรองทุกขจากขาราชการที่กลาว
โทษขาราชการดวยกันเองวาไมไดรับ
ความเปนธรรมหรือถูกกลั่นแกลงใน
การแตงตั้งโยกยาย เลื่อนเงินเดือน
และการประเมิน
บังคับใช พรฎ.วาดวยวิธีการและหลัก
เกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ อยาง เครงครัด
ใหขาราชการการเมืองทุกตําแหนง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางแก
ขา
ราชการประจําชั้นผูใหญในเรื่องความ
สุจริตและชั้นผูใหญเปนแบบอยางแก
ชั้นผูนอย รวมทั้งสอดสองดูแลการ
บังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
อยางเครงครัดในกรณีตรวจพบวามี
การกระทําผิด
๑. จัดใหมีระบบตรวจสอบภายในทุก
กระทรวง รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
ของรัฐ
๒. ปรับปรุงผูตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพ มีความเปนอิสระ มี
ความเจริญกาวหนา มีคุณภาพโดย
อาจพิจารณาใหขึ้นตอรัฐมนตรี
๓. ปรับปรุงระบบผูตรวจราชการ
กระทรวงใหมีประสิทธิภาพและชวย
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนการทุจริตดวย

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- ก.พ. สํานักงบประมาณ กระทรวง
การคลัง (มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗
ก.ย. ๔๗แลว)
- ตํารวจ ทหาร ก.พ.
- ก.พ.

- ก.พ.ร.และทุกกระทรวง

ขาราชการการเมืองทุกคน และ ขา
ราชการทุกกระทรวง

- รอง นรม.(สุชาติฯ) ก.พ. ก.พ.ร.
กระทรวงการคลัง
- ก.พ. ก.พ.ร.

- รอง นรม. (วิษณุฯ) และทุกกระทรวง

