สรุปคำถำม – คำตอบ
เรื่อง แนวทำงกำรดำเนินงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.)
คำถำม 1

ขอทรำบรำยละเอี ย ดกำรแบ่ ง งำนภำยใน ศปท. และเมื่ อ จั ด ตั้ ง ศปท.แล้ ว จะมี แ นวทำงกำร
ดำเนินงำนอย่ำงไร

คำตอบ 1

ศปท. แบ่งโครงสร้ำงภำยในออกเป็น 2 กลุ่มงำน คือ กลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ กลุ่มงำนส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม โดย ศปท. มีแนวทำงกำรดำเนินงำน
ดังนี้
1. ปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรฯ 4 ปี ของกระทรวง โดยเพิ่มประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลให้สมบูรณ์โดยเฉพำะด้ ำนกำรสร้ำงควำมโปร่งใสหรือกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตฯ และกำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
2. ส่วนรำชกำรในสังกัดปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร
4 ปี ของกระทรวง โดยเพิ่มประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลโดยเฉพำะ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมโปร่งใสหรือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ และกำรส่เงสริมและคุ้มครอง
จริยธรรม (ตำมขั้นตอนที่ 1)
3. ศปท. และส่วนรำชกำรในสังกัดร่วมกันปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของส่วน
รำชกำรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (ตำมขั้นตอนที่ 2) และนำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีที่กำหนดไปสู่กำรปฏิบัติ
4. จัดกำรเรื่องร้องเรียนให้ ศปท. ดำเนินกำรโดยส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
5. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรในสังกัด โดยให้ส่วนรำชกำรในสังกัดรำยงำนผล
กำรดำเนิ น กำรตำมแผนปฏิบั ติรำชกำรประจำปี (เฉพำะประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริมธรรมำภิบำลฯ) ส่งมำยัง ศปท. เพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของกระทรวงทุก 2
เดือน
6. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของกระทรวงทุก 6 เดือน (ตำมขั้นตอนที่
5) สำเนำเสนอปลัดกระทรวง/รัฐมนตรี ส่งไปยังสำนักงำน ก.พ.ร.
7. นำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีมำปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ของ
กระทรวงในประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลฯ
8. สำนักงำน ก.พ.ร. จัดประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำนของ ศปท. ในภำพรวมของทุกส่วน
รำชกำรทุก 6 เดือน
9. สำนักงำน ก.พ.ร. จัดทำรำยงำนประจำปีของ ศปท. เสนอ ครม.

คำถำม 2

กำรจัดโครงสร้ำงภำยในของ ศปท. โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ ทำให้ เข้ำ ใจว่ำ ทำหน้ ำที่เช่น เดียวกับ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ซึ่ งเป็น ผู้ ดำเนินกำร
สอบสวนเอง จึงอำจใช้ชื่อที่ไม่ทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
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คำตอบ 2

กำรจัดโครงสร้ำงออกเป็นกลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกลุ่มงำน
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ ศปท. มีภำรกิจที่สำคัญใน 2 ด้ำนนี้ อย่ำงไรก็
ตำม ส่วนรำชกำรอำจกำหนดชื่อกลุ่มงำนภำยในศปท. ได้ตำมควำมเหมำะสม

คำถำม 3

กลุ่มงำนส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมภำยใน ศปท. เป็นกลุ่มงำนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
พลเรือนที่ให้จัดตั้งกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในส่วนรำชกำรใช่หรือไม่ ถ้ำใช่จะยังคงทำหน้ำที่
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำส่วนรำชกำรหรือไม่

คำตอบ 3

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2555 เห็นชอบให้จัดตั้ง ศปท. โดยให้ดำเนินภำรกิจทั้งกำร
ป้องกัน ปรำบรำม แก้ไขกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้ำรำชกำรไป
พร้ อมกัน เป็ นกำรบู รณำกำรงำนต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นกับ งำนคุ้มครองจริยธรรม (ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2553) จึงได้ผนวกรวมกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน เป็นกลุ่มงำนภำยใต้ ศปท. และยังคงทำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรจริยธรรมประจำส่วนรำชกำร

คำถำม 4

ประมวลจริยธรรมกำหนดให้มีข้ำรำชกำรซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ำ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม และเมื่อมีกำรจัดตั้งกลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จะปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไร

คำตอบ 4

กลุ่ มงำนส่ งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมภำยและกลุ่ มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจะดำเนินงำนภำยใต้ ศปท. โดยกลุ่มงำนส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมก็ยังคงทำ
หน้ำที่คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน สำหรับกลุ่ มงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจะปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์และแผนงำน/โครงกำรของส่วนรำชกำร

คำถำม 5

เมื่อมีกำรจัดตั้ง ศปท. แล้ว หำกมีเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตฯ เกิดขึ้น จะมีวิธีกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
อย่ำงไร

คำตอบ 5

กำรดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตฯ เมื่อมีกำรจัดตั้ง ศปท. แล้ว อำจแบ่งได้เป็น 3 กรณี
ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องโดยตรงไปยังหน่วยงำนที่ถูกร้องเรียน
- หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนแจ้ง/สำเนำเรื่องร้องเรียนแจ้งมำยัง ศปท. ทรำบภำยใน 15 วัน
นับจำกวันที่หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน
- หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
- ศปท. ติดตำมเรื่องร้องเรียนอย่ำงต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
- หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้ง
สำเนำส่งให้ ศปท. ทรำบ
กรณีที่ 2 ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องผ่ำนทำงศปท.
- ศปท. ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่ถูกร้องเรียน
- หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
- ศปท. ติดตำมเรื่องร้องเรียนอย่ำงต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
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- หน่ ว ยงำนที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นแจ้ ง ผลกำรจั ด กำรเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไปยั ง ผู้ ร้ อ งเรี ย นไปยั ง ผู้
ร้องเรียน พร้อมทั้งสำเนำส่งให้ ศปท. ทรำบ
กรณีที่ 3 ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องผ่ำนทำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่ถูกร้องเรียน
- หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนแจ้ง/สำเนำเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวมำยัง ศปท. ทรำบภำยใน 15
วันนับจำกวันที่หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน
- หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
- ศปท. ติดตำมเรื่องร้องเรียนอย่ำงต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
- หน่ วยงำนที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนไปยังผู้ ร้องเรียนแจ้งผลกำร
จั ดกำรข้ อร้ องเรี ยนไปยังผู้ ร้องเรียน พร้อมทั้ งส ำเนำส่ งให้ ศปท. และหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องที่ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวมำ ทรำบด้วย
คำถำม 6

อำนำจหน้ำที่ของศปท. ในข้อที่ 3 ที่กำหนดว่ำ “ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำร
ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร” นั้น ทำให้เข้ำใจว่ำ ศปท.
จะดำเนินกำรสอบสวนในเรื่องทุจริตเอง จึงขอทรำบควำมชัดเจนในเรื่องนี้ด้วย

คำตอบ 6

ส ำนั ก งำน ก.พ.ร. จะพิ จ ำรณำปรั บ ปรุ ง อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง ศปท. ให้ ชั ด เจนร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ อย่ำงไรก็ตำม ศปท. จะทำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียน และส่งต่อให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องดำเนินกำร โดยไม่ได้ดำเนินกำรสอบสวนเอง

คำถำม 7

หำก ศปท. ทำหน้ำที่เพียงกำรรับและส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียน จะทำให้ ศปท. ไม่ศักดิ์สิทธิ์ และจะทำ
ให้ไม่มปี ระชำชนร้องเรียนเพรำะไม่ได้ดำเนินกำรเอง ดังนั้น ควรจะต้องมีควำมชัดเจนว่ำมี ศปท. เพื่อ
รับเรื่องร้องเรียนหรือเพื่อปฏิบัติกำร และจะต้องกำหนดขอบเขตของงำนให้ชัดเจน นอกจำกนี้ กำรใช้
ชื่อว่ำ “ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ” ทำให้เข้ำใจว่ำ ศปท. ต้องดำเนินกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นเอง

คำตอบ 7

วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง ศปท. ไม่ได้ให้ทำหน้ำที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ดำรงธรรมของ
กระทรวงมหำดไทย ศูนย์ร้องเรียนสำนักนำยกรัฐมนตรี 1111 ทำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่แล้ว
ศปท. จะทำหน้ำที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของศูนย์ต่ำง ๆ ที่ทำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนจำกประชำชน
แล้ว ว่ำได้มีกำรดูแล แก้ไข เรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ เหล่ ำนั้นหรือไม่ ซึ่ง ศปท. ของกระทรวงต่ำง ๆ
จะต้องดำเนินกำรหรือเร่งรัดให้มีกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนโดยเร็ว

คำถำม 8

ในกรณีที่ ศปท. ต้องติดตำมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของส่วนรำชกำร จะมีปัญหำในกำร
ขอรับกำรสนับสนุนข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพรำะเป็นเรื่องของข้อมูลลับทำให้กำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภำพไม่ดีพอ

คำตอบ 8

โดยที่กฎกระทรวง แบ่งส่วนรำชกำร กำหนดให้ศปท. มีหน้ำที่รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำร
ปฏิ บั ติ ห รื อละเว้น กำรปฏิบั ติห น้ำ ที่โ ดยมิช อบของเจ้ ำหน้ำ ที่ และส่ ง ต่อ ไปยัง ส่ ว นรำชกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนดังกล่ำว ประกอบกับมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540 กำหนดว่ำ หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถึง
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กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของหน่วยงำนรัฐ ประโยชน์สำธำรณะและประโยชน์ของเอกชนก็ได้
ซึ่งหำกกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรดำเนินคดีอำจทำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเสื่อมประสิทธิภำพ หรือไม่
อำจสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้
ดังนั้น ในกรณที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของส่วน ศปท. มีอำนำจหน้ำที่รับข้อร้องเรียน
เรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ หน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ และส่งต่อไปยังส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของ
ส่วนรำชกำรเท่ำนั้น จึงไม่จำเป็นต้องเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำคดี เพียงแต่ติดตำมและขอ
ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ท รำบว่ ำ เรื่ อ งดั ง กล่ ำ วส่ ว นรำชกำรด ำเนิ น กำรถึ ง ขั้ น ตอนใด เช่ น ขั้ น ตอนตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวน ขั้นตอนกำรสอบพยำน หรือขั้นตอนกำรสรุปสำนวนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชำ
เป็นต้น
คำถำมที่ 9 ในกำรดำเนินกำรของ ศปท. จะทำให้ต้องจัดทำเอกสำรเพิ่มมำกขึ้นหรือไม่ อย่ำงไร
คำตอบ 9

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงจัด ทำระบบออนไลน์เรื่องศูนย์ร้องเรียนต่ำง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นสถำนะของเรื่อง
ร้องเรียนว่ำขณะนี้อยู่ที่ใด อย่ำงไร และทีมงำนทำเนียบรัฐบำลกำลังจัดทำเครือข่ำยคำร้องเรียนของ
ประชำชน ซึ่งจะช่วยลดภำระเอกสำรได้

คำถำม 10 ในกำรจัดทำตัวชี้วัดด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงำน ก.พ.ร. ควรเป็นเจ้ำภำพในกำรดำเนินกำร
เช่น ชี้แจงร่วมกับสำนักงำน ป.ป.ช. และสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
คำตอบ 10 สำนักงำน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ และในกำรประเมินผลตัวชี้ วัดเกี่ยวกับ
กำรทุจริต ส่วนรำชกำรสำมำรถดำเนินกำรได้เอง โดยทำกำรสำรวจว่ำปัจจุบันประชำชนและสังคมมี
กำรรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ กำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในหน่ ว ยงำนของตนเองอย่ ำ งไร และหลั ง จำกที่ ไ ด้ มี ก ำร
ดำเนินกำรเรื่องนี้แล้ว ดัชนีชี้วัดดีขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ สำนักงำน ก.พ.ร. จะทำหน้ำที่ชี้แจงเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจในภำพรวมของประเทศ
คำถำม 11 กรณีของกลุ่ มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิช อบ มีอำนำจหน้ำที่ ห นึ่ง คือ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี นั้น บทบำทหน้ำที่หรือประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมำ
ภิบำลทั้งหมด มีหน่ว ยงำนกลำงเป็นผู้ รับผิดชอบทั้งสิ้น ได้แก่ สำนักงำน ก.พ. สำนักงำน ก.พ.ร.
สำนักงบประมำณ กระทรวงกำรคลัง สำนักนำยกรัฐมนตรี ดังนั้น กำรถ่ำยทอดมำยัง แผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี ของแต่ละกระทรวงจะไม่ได้นำประเด็นยุทธศำสตร์เกี่ยวกับธรรมำภิบำลในแผนบริหำร
รำชกำรแผ่นดินไปดำเนินกำรต่อ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรจัดทำแผนงำน โครงกำร และงบประมำณ
คำตอบ 11 กำรถ่ำยทอดจำกแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมำภิบำล เรื่องทุจริตจะอยู่
ในนโยบำยที่ 8 ซึ่งแต่ละกระทรวงสำมำรถถ่ำยทอดลงมำได้ เช่น กระทรวงมหำดไทย จะมีอยู่ใน
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 5 เพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง ปัญหำข้ำงในคือ
เรื่องธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส กระทรวงมหำดไทยจะมีประเด็นยุทธศำสตร์ในเรื่องนี้อยู่แล้ว เพียงแต่
โครงกำรที่ กระทรวงถอดมำว่ำจะดำเนินกำรอะไรบ้ำง ส ำนักงำน ก.พ.ร. ยังไม่ ทรำบข้อมูล จึงเป็น
ประเด็นที่อำจจะต้องมีกำรทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
คำถำม 12 ในกำรดำเนินงำนของ ศปท. อำจเกิดปัญหำหำกไม่มีกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรในระดับท้องถิ่น
และควรมีกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งฝ่ำยผู้ให้สินบนและฝ่ำยผู้รับสินบน จึงขอทรำบแนวทำง
ทีจ่ ะดำเนินกำรต่อไป
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คำตอบ 12 กำรดำเนินกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อำจเริ่มดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.
2557 ซึ่งต้องมีกำรพิจำรณำขอบเขตอำนำจหน้ำที่และประเด็นกฎหมำยที่จะสำมำรถดำเนินกำรได้
ดังนั้ น ในช่วงเริ่มต้นจึ งได้ดำเนินกำรจัดตั้ง ศปท. ในรำชกำรบริห ำรส่ วนกลำงไปก่อน ซึ่งในกำร
ดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นใน อปท. อำจเลือกโครงกำรที่มีควำมเสี่ยงสูงมำดำเนินกำร
และต้องคำนึงถึงควำมพร้อมของท้องถิ่นด้วย นอกจำกนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 อำจดำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน
คำถำม 13 ตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรได้ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำตลอด แต่
ในมุมมองจำกต่ำงประเทศเห็นว่ำประเทศไทยในเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในอันดับที่ไม่ดี ดังนั้น
ควรมีกำรปรับปรุงตัวชี้วัดหรือไม่ อย่ำงไร
คำตอบ 13 กำรรับรู้เกี่ยวกับดัชนีกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (Perception corruption Index) ของประเทศไทยอีก
10 ปี ก็อำจอยู่ที่ 3.5 คะแนน ในอันดับที่ 180 เหมือนเดิม เนื่องจำกเป็นกำรวัดควำมรู้สึกของ
นักธุรกิจที่มีต่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ไม่ได้วัดจำกของจริง ดังนั้น ภำครัฐจะต้องส่ง
ข้อมูลให้แก่ภำคเอกชนเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง นอกจำกนั้น ส่วนรำชกำรอำจดำเนินกำรเป็น
กำรภำยในโดยวัดกำรรับรู้ของประชำชนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงำนของตนเอง
คำถำม 14 ในกลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้กำหนดอัตรำกำลังไว้ 2-5 อัตรำ
จึงขอทรำบควำมชัดเจนเกี่ยวกับอัตรำกำลังที่จะบรรจุในกลุ่มงำนนี้
คำตอบ 14 เนื่องจำกมำตรกำรของคณะกรรมกำรกำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยกำลังคนภำครัฐ (คปร.) กำหนด
ไม่ให้มีกำรเพิ่มกำลังคนภำครัฐ ดังนั้น จึงขอให้ส่วนรำชกำรเกลี่ยอัตรำกำลังภำยในไปพลำงก่อน
คำถำม 15 ควรกำหนดโครงสร้ำงของ ศปท. ให้ชัดเจน โดยกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยกำรศูนย์ และให้อัตรำกำลัง
เพิ่มใหม่เพื่อปฏิบัติงำน รวมทั้งงบประมำณในกำรดำเนินงำน
คำตอบ 15 ขอให้ช่วยกันทำงำนในเรื่องนี้ไปก่อนเพื่อให้มีผลที่เห็นเป็นรูปธรรม แล้วทำงสำนักงำน ก.พ.ร. อำจจะ
เสนอขออัตรำกำลังและงบประมำณไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คำถำม 16 ตำแหน่งหัวหน้ำของศปท.มีสถำนะเป็นอะไร
คำตอบ 16 ศปท. เป็นส่วนรำชกำรตำมมำตรำ 31 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นเดียวกับกลุ่มตรวจสอบภำยใน กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร และ
กลุ่ ม งำนด้ ำ นวิ ช ำกำร โดยเป็ น ส่ ว นรำชกำรที่ มี ฐ ำนะต่ ำกว่ ำ กรมในระนำบเดี ย วกั บ ส ำนั ก งำน
เลขำนุกำรกรม กอง หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น หัวหน้ำ ศปท. จึงเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ตำมมำตรำ 33 แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว และเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติรำชกำรในส่วนรำชกำรนั้นด้วย
คำถำม 17 ศปท. ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอในกำรสนับสนุนกำรทำงำนตำมแผนงำนโครงกำร
ที่กำหนดในประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลที่เป็นงำนเพิ่มใหม่
คำตอบ17 ด้วยสำนักงำน ก.พ.ร. ได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนของ ศปท. โดยให้บรรจุหรือเพิ่มประเด็น
ยุทธศำสตร์ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี มีจุดมุ่งหมำยเพื่อที่จะให้ ศปท. แต่ละแห่งสำมำรถนำแผนงำนโครงกำรในประเด็น
กำรส่งเสริมธรรมำภิบำลมำของบประมำณประจำปีในกำรดำเนินกำร อย่ำงไรก็ดี ในปีแรกที่จัดตั้ง
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ศปท. (ศปท. ส่วนใหญ่เริ่มจัดตั้งเมื่อประมำณเดือนกรกฎำคม 2556) จึงอำจมีปัญหำเรื่องกำรได้รับ
จัดสรรงบประมำณ เนื่องจำก ไม่สำมำรถของบประมำณในกำรดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรได้
ทันระยะเวลำของปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ดังนั้น หัวหน้ำส่วนรำชกำร (ระดับกระทรวง และกรม)
และหัวหน้ำ ศปท. จึงควรให้กำรสนับสนุนในกำรจัดสรรงบประมำณที่เหลือหรืองบประมำณบำงส่วน
ของส่วนรำชกำรมำดำเนินกำรแผนงำนโครงกำรในส่งเสริมธรรมำภิบำลดังกล่ำว และในระยะปีต่อไป
ศปท. ก็สำมำรถขอรับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรของ ศปท.
ทันเวลำพร้อมกับกำรของบประมำณปกติประจำปีของส่วนรำชกำรนั่นเอง
คำถำมที่ 18 กรณีที่จะจัดตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบประจำกระทรวง
จะมีปัญหำอุปสรรคในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภำยนอก
คำตอบที่ 18 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภำยนอกกรณี ที่จะจัดตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบประจำกระทรวงนั้น ส่วนรำชกำรต้องขอทำควำมตกลงกับ
กรมบัญชีกลำงเป็นกรณี ๆ ไป ตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลัง
----------------------------------------------------

