การส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมของสานักงาน ก.พ.ร.
๑. การเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย (Integrity Review of Thailand)
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบร่างหนังสือแสดงความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับ OECD เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายต่อการร่วมมือในการดาเนินโครงการ Country
Programme (CP) และมอบหมายให้ นายสุ วิทย์ เมษิ นทรีย์ รัฐมนตรีประจ าส านั กนายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้ น)
เป็นผู้ลงนามแทนรัฐบาลไทย ตลอดจนมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินโครงการ CP และกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นผู้ประสานงานกับ OECD
และเมื่ อวั นที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐ นายสุ วิทย์ เมษิ นทรีย์ รัฐมนตรี ประจ าส านั กนายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้ น)
ในฐานะผู้ แทนฝ่ ายไทย และนาย Angle Gurria เลขาธิ การ OECD ได้ ร่ วมลงนามในหนั งสื อแสดงความร่ วมมื อ
(Letter of Cooperation) ระหว่างรั ฐบาลไทยกั บ OECD เพื่ อแสดงถึ งความมุ่ งมั่ นทางการเมื องของทั้ งสองฝ่ าย
ในการดาเนินโครงการ CP ระหว่างการเยือนประเทศไทยของเลขาธิการ OECD
๒) ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวั นที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็ นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ
เกี่ยวกับ CP และได้อนุมัติให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้ าใจข้ างต้ น และอนุ มั ติ งบประมาณการด าเนิ น โครงการ CP ทั้ งสิ้ น จ านวน ๑๒๑,๒๗๘,๒๐๐ บาท
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
เพื่ อเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ น โครงการ CP โดยในส่ ว นของงบรายจ่ ายอื่ น ลั กษณะเงิ น อุ ดหนุ น จ านวน
๑๐๙,๗๐๗,๐๐๐ บาท ให้ จั ดสรรไปให้ กระทรวงการต่างประเทศโดยตรงทั้งหมดเพื่ อกระทรวงการต่างประเทศ
จะได้ดาเนินการมอบให้กับ OECD ต่อไป ซึ่งการดาเนินโครงการ CP จะช่วยผลักดัน และตอบสนองนโยบายการปฏิรูป
ของรัฐบาลชุดปั จจุ บั นอย่ างเป็ นองค์รวม และประโยชน์ จากความร่วมมือภายใต้โครงการ CP จะเอื้ อประโยชน์
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพิ่มพูนขีดความสามารถของหน่วยงานในการ
ดาเนิ นยุทธศาสตร์และนโยบายปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายการปฏิรูป
และพัฒนาของรัฐบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ การพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) รวมทั้งสอดคล้องรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
๓) ส านั กงาน ก.พ.ร. ได้ รับอนุ มั ติให้ ด าเนิ นโครงการ CP ภายใต้ ความร่วมมื อระหว่าง OECD
และประเทศไทยจานวน ๒ โครงการ และโครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย
ระยะที่ ๒ (Integrity Review of Thailand Phase 2) เป็นหนึ่งในสองโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง OECD
และประเทศไทย การดาเนินการในระยะที่ ๒ เป็นการนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้รับจากการดาเนินการระยะที่ ๑
มาต่อยอด เพิ่มศักยภาพนโยบายด้านการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยให้ มี
ประสิทธิภาพ (Designing Effective Anti-corruption Policies) ตามยุทธศาสตร์ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
(Capacity Building) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพและความสามารถพร้อมรองรับการนาไปสู่การปฏิบัติ
ในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก อีกทั้ง ยังขยายขอบเขตการดาเนินการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงาน
ภาครั ฐของประเทศไทยให้ ครอบคลุ มครบตามโมเดลของ OECD (OECD Public Integrity) อาทิ มิติ Culture of
Public Integrity, Effective Accountability เป็นต้น อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างยกระดับศักยภาพของข้าราชการ
(Capacity Building) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพและความสามารถพร้อมรองรับการนาไปสู่การปฏิบัติ
ในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก
๔) และจากการที่ประเทศไทยมีความร่วมมือกับ OECD ภายใต้โครงการ CP โดยเป้าหมายหลักของโครงการ CP เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙)

-๒แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้ง
สอดรั บกั บเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรื อ SDGs)
อีกทั้ง สานั กงาน ก.พ.ร. ในฐานะเจ้าภาพหลั กรับผิดชอบการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย
(Integrity Review of Thailand) ตกลงร่ว มกัน กับ OECD ที่ จะสานต่อความร่วมมื อ ในการผลั กดันให้ เกิดการ
แปลงข้อเสนอแนะหรือผลการศึกษาของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการดาเนินโครงการ
เสริ มสร้ างความซื่ อตรงในการบริ หารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Integrity Review of Thailand
Phase 2) โดยจะมุ่ง เน้น การออกแบบและเพิ่ม ศัก ยภาพนโยบายด้า นการเสริมสร้างความซื่อตรงในการ
บริ ห ารงานภาครั ฐ ของประเทศไทยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Designing Effective Anti-corruption Policies)
ตามยุ ท ธศาสตร์ พร้ อ มขยายขอบเขตการด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งความซื่ อ ตรงในการบริ ห ารงานภาครั ฐ
ของประเทศไทยให้ครอบคลุมครบตามโมเดลของ OECD (Integrity Toolkits) อาทิ Internal Control and
Audit, Disciplinary Mechanisms to Investigate and Sanction Misconduct เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการ
เสริ มสร้ างยกระดับ ศั กยภาพของข้าราชการ (Capacity Building) ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องให้ มี ศักยภาพ
และความสามารถพร้อมรองรับการนาไปสู่การปฏิบัติในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก
๑.๒ การดาเนินการที่ผ่านมา
๑) สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตในภาครัฐ
(สานักงาน ป.ป.ท.) และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD) ดาเนิ น ความร่ว มมื อในการเสริมสร้างความซื่ อ ตรงในภาครัฐ
ของประเทศไทย (Integrity Review of Thailand) ตามแนวปฏิ บัติ ของ OECD (OECD Integrity Review)
และได้น าเสนอต่อที่ป ระชุมคณะอนุ กรรมการพัฒ นาระบบราชการเกี่ยวกับ การส่ งเสริมการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดาเนินความร่วมมือฯ
อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินความร่วมมือในการดาเนินการเสริมสร้างความซื่อตรง
ในภาครั ฐ ของประเทศไทย และให้ เสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อทราบต่ อไป ซึ่ งส านั กงาน ก.พ.ร. ได้ ส รุ ป เรื่ อ ง
แนวทางการด าเนิ นงานเสริ มสร้างความซื่ อตรงในภาครัฐของประเทศไทย (Integrity Review of Thailand)
นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ด้วยแล้ว
๒) OECD ส านั กงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสั มมนาและชี้แจงแนวทาง
การด าเนิ น งานตามรายงานการเสริ ม สร้างความซื่อ ตรงในภาครัฐ ของประเทศไทย (Integrity Review of
Thailand) โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (ดร. วิษณุ เครืองาม) กล่าวเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ
เรื่ องการเสริ มสร้ างความซื่ อ ตรงในภาครัฐ ของประเทศไทย และมี การแสดงทั ศ นะถึ งความร่ว มมือ ในการ
เสริมสร้างความซื่อตรงในภาครั ฐของประเทศไทย ของทั้ ง ๓ ฝ่ าย ซึ่งประกอบไปด้ว ย นายมาโก้ บอนทู ริ
(Mr. Marcos Bonturi) ผู้ อานวยการด้านหลั กธรรมาภิบาลภาครัฐ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิ จ
และการพั ฒ นา (Director of Public Governance, Organisation for Economic Co-operation and
Development – OECD) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และพันโทกรทิพย์
ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นอกจากนี้ ยังได้มีการนาเสนอ ข้อค้นพบจากการสารวจสภาวะ
ความซื่อตรงของภาครัฐในบริบทประเทศไทย พร้อมระบุข้อเสนอเสนอแนะ เพื่อการเสริมสร้างความซื่อตรง
ในภาครัฐ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ แนวปฏิบัติด้านความซื่อตรงในภาครัฐ จากประเทศสมาชิก OECD
และนานาประเทศโดยนายยาโนส เบอร์ท๊ อ กซ์ (Mr. Janos Bertox) หั ว หน้ าส่ ว นงาน หลั ก ธรรมาธิบ าล

-๓ในภาครั ฐ (Head of Public Governance Division, Organisation for Economic Co-operation and
Development – OECD) ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๑.๓ สรุปรายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย
๑) รายงานการเสริ ม สร้า งความซื่ อตรงในภาครัฐ ของประเทศไทย เป็นการนาต้นแบบ
ที่เป็นเลิศในการประเมินตนเองตามกรอบสุจริตธรรมภาครัฐของ OECD มาประเมินความซื่อตรงของภาครัฐ
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงานภาคราชการ
ให้มีความโปร่งใส เสริมสร้างวัฒ นธรรมด้านคุณ ธรรม จริยธรรมให้ แก่ข้าราชการ รวมทั้งวางระบบป้องกัน
กากั บ และติ ด ตามการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครัฐ ผลั ก ดั น ให้ เกิ ดสุ จ ริต ธรรมภาครั ฐ
โดยมีขอบเขตการดาเนินการใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติที่หนึ่ง การประมวลภาพรวมและการบูรณาการหน่วยงาน
ขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐ มิติที่สอง วัฒนธรรมการเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ
และมิติที่สาม การควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ OECD
นาเสนอ ครอบคลุมกรอบการดาเนินการใน ๓ มิตขิ ้างต้น ดังนี้
ก. ระบบความซื่ อ ตรงที่ ส อดคล้ อ ง เชื่ อ มโยงกั น และบู ร ณาการท างานร่ ว มกั น
(Comprehensive and coordinated integrity system) ซึ่ ง OECD ได้ เสนอแนะให้ ป ระเทศไทยมี ก าร
ดาเนินการ อาทิ
รู้ด้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยโดยหันมาใช้ตัวชี้วัดเชิงนโยบาย
ซึ่งสามารถดาเนินการได้ด้วยวิธีการปรับขั้นตอนวิธีการและบูรณาการค่าคะแนน ITA ให้เป็นตัวชี้วัดเชิงนโยบาย
สาหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
o

การบู ร ณาการภารกิ จด้ านการป้ อ งกัน (Prevention) โดยปรับ ปรุงภารกิ จ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความซื่อตรงของหน่วยงานภาครัฐ (ภารกิจด้านการป้องกัน) ของฝ่ายบริหารให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสานักงาน ป.ป.ท.
o

การบูรณาการภารกิจด้านการดาเนินคดีอาญา (Suppression) โดยปรับปรุง
ภารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น คดี อ าญาด้ านการทุ จ ริต ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ อ ยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ
ของสานักงาน ป.ป.ช.
ข. การบ่ ม เพาะวั ฒ นธรรมจริ ย ธรรมของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Public Ethics in
Thailand) สามารถดาเนินการได้โดย
o เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการท างานของ ศปท. (ภายใต้ ก ารประสานงานโดย
สานักงาน ป.ป.ท.) ในการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตและการสร้างความตระหนักรู้สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ การพัฒนาวิธีการที่เป็นระบบในการฝึกอบรม การเรียนการสอน และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
o ป้องกันและจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณา
การนิยามของผลประโยชน์ทับซ้อนในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน และในอนาคต
สานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสานักงาน ก.พ. อาจจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษกรณีข้าราชการประพฤติมิชอบ
o ทบทวนการนาประมวลจริยธรรมข้า ราชการไปสู่การปฏิบัติไปรวมอยู่ในการ
จั ด ท า ITA ประจ าปี ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ า งๆ และควรให้ ส อดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ของยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ เสนอแนะให้ อยู่ภ ายใต้การขับเคลื่อนของสานักงาน
ป.ป.ช. โดยความร่วมมือ และการสนับสนุนของสานักงาน ป.ป.ท
o

-๔ค. การเสริมสร้างความซื่อตรงของหน่วยงานรัฐในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้มีประสิทธิ ภ าพ(Strengthening public sector integrity by effectively managing conflict of
interest) โดยเสนอแนะให้มีการดาเนินการดังนี้
o จั ด ให้ มี คู่ มื อที่ เฉพาะเจาะจงส าหรั บ เจ้ าหน้ าที่ ป ระเภทที่ มี ค วามเสี่ ย งสู งในการ
ที่จะกระทาผิด ประพฤติมิชอบ เนื่องจากมีลักษณะงานที่เฉพาะตัว
o พั ฒ นามาตรการในการตรวจสอบการด าเนิ น การกรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
พ้ น จากต าแหน่ ง หน้ า ที่ (cooling-off period) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ระดั บ สู ง
และเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะประพฤติมิชอบในหน้าที่การงาน
ขยายระบบการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มากขึ้น
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยงในการที่จะประพฤติมิชอบ
o

การเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินที่สามารถตรวจสอบโดยสื่อ และสาธารณชน
โดยอาจมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของรัฐบาลโดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
o

การพั ฒ นากฎหมายเฉพาะเพื่ อ คุ้ ม ครองผู้ แ จ้ ง เบาะแส (Whistleblower
Protection Law) ในภาครัฐและภาคเอกชน นอกเหนือจากการดาเนินการด้านคุ้มครองพยานที่มีอยู่
o

การดาเนินงานในระยะต่อไป
การดาเนิ น การในระยะที่ ๒ ของความร่ว มมือในการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐ
ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดผล
กระทบในวงกว้างกับสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ยกระดับแผนการดาเนินงานของการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตในประเทศไทยต่อไป ซึ่งเป็นความร่วมมือที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือโครงการ Country
Programme ระหว่าง OECD และรัฐบาลไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. นาข้อเสนอแนะของผลการศึกษาการจัดทาการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงาน
ภาครั ฐ ของประเทศไทยที่ เรี ย กว่ า OECD Integrity Review of Thailand - Phase 1 ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่ ได้รั บ จากการจัด ทา Integrity Review of Thailand เช่น การจั ดท ามาตรฐาน
จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (Code of Conduct) และการจัดวางกรอบและนโยบายการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ (Institutional Framework) การศึกษาความเหมาะสมของการตรากฏหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
เป็นต้น
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับประสิทธิภาพในการดาเนินการด้านความซื่อตรง
ในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ
ขี ด ความสามารถของข้ า ราชการ (Capacity Building) ให้ พ ร้ อ มรองรับ การน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในวงกว้ า ง
และ เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก
3. พัฒนาและกาหนดรูปแบบ โมเดลการเสริ มสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
ของประเทศไทยของหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบหลักให้ สามารถขยายผลไปสู่ห น่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในวงกว้าง
และเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก
4. ยกระดับการยอมรับของประเทศไทยในสายตาขององค์การระหว่างประเทศที่มีต่อผล
การดาเนินงานของรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

-๕ขอบข่ายการดาเนินโครงการ
ส านัก งาน ก.พ.ร. ร่ว มกับ หน่ว ยงานภาครัฐ ที่เ กี่ย วข้อ ง โดยความร่ว ม มือ ทางวิช าการ
กับ องค์ก ารเพื่ อความร่ วมมื อและการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ (Organization for Economic Cooperation and
Development: OECD) เสริมสร้าง ผลักดันการแปลงข้อเสนอแนะผลการศึกษาความซื่อตรงในการบริหารงาน
ภาครั ฐ ของประเทศไทยไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ เป็ น รู ป ธรรม ทั้ งนี้ การด าเนิ น การในระยะที่ ๒
จะครอบคลุ มการดาเนิ นการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐ ใน ๔ มิติ ได้แก่ การบริหารจัดการความเสี่ ยง
(Risk Management) การตรวจสอบภายใน (Internal Control and Audit) การสร้ า งความซื่ อ ตรงใน
กระบวนการตั ดสิ นใจ (Securing Integrity in Decision Making) และกลไกการสร้ า งระเบี ยบ วิ นั ย
(Disciplinary Mechanism) นอกจากนี้ การด าเนิ น การในระยะที่ ๒ ยั งมุ่ งเน้ นการเสริมสร้างขี ดสมรรถนะ
ของข้ าราชการในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การเสริ มสร้ างความซื่ อตรงในภาครัฐ ตามที่ ได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว
ในระยะที่ ๑ ทั้งนี้ จะแบ่งการดาเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนและขยายผลข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดหน่วยงานต้นแบบ และมิติที่จะขยายผล
ขั้นตอนที่ 3 นาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและประเมินผลสาเร็จของโครงการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย (Integrity
Review of Thailand)
การด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว มตามภารกิ จ
ของสานักงาน ก.พ.ร. ได้แก่
• ร่วมวางแผนและร่วมดาเนิน การ สานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
วางแผนกาหนดกรอบการดาเนิ นการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย โดยคานึงถึงบริบท
และสภาพแวดล้ อ มที่ เหมาะสมกับ การด าเนิ น การของประเทศไทย ทั้ งนี้ ตลอดระยะเวลาการด าเนิน การ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและให้ข้อมูลประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะในการ
สร้างความซื่อตรงในประเทศไทย
• ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สานักงาน ก.พ.ร. เปิดโอกาสให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ให้ ข้ อ เสนอเพื่ อ ประโยชน์ ในการด าเนิ น การเสริม สร้างความซื่ อ ตรงของภาครั ฐ
ในประเทศไทย
--------------------------------------------------------------

