เรื่องเล่า....ข่าว ศปท.วท.
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๐๑/๒๕๕๘

ความเป็นมา :

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อแก้ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทย และจาเป็นต้องกาหนดกรอบทิศทาง แนวทางและเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
ชัดเจนเพื่อให้การดาเนินการมีประสิทธิภาพ เฉียบขาด เป็นการแก้ ปัญหาที่สาเหตุ และมีความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนใน
สังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปสู่สังคมที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยในระยะที่ ๑ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ของการดาเนินงานไว้ว่า “สังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาค
ส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑. ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยทุกภาคส่วน
๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตขึ้นในสานักงานปลัดทุกกระทรวง เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกระทรวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกาหนดไว้ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี และสานักงานปลัดทุกกระทรวง และมอบรองปลัดกระทรวงทาหน้าที่เป็นหัวหน้าศู นย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจ ริ ต ให้ดาเนิ น การตามภารกิจ ด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไปพร้อมกัน โดยมอบหมายให้ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
เพื่อเป็นเครื่องมือชี้นาการพัฒนาเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนในด้านกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มุ่งเน้นการสร้างปัจจัยขับเคลื่อนการดาเนิ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม มีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ
ที่ ๒ เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมบนหลักการของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และได้กาหนดวิสัยทัศน์การดาเนินงาน
ไว้ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล” โดยจะเน้นการทางานร่วมกับภาคประชาคมภูมิภาคมากขึ้นเพื่อให้ร่วมกันแจ้งเบาะแส ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับพื้นที่
สาหรับเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒
คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสานึกความเป็นคนดี มีวินัย มีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจะต้องมี ๓ องค์กรหลักที่สาคัญ คือ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาค
ประชาสังคม สื่อมวลชนเพื่อตรวจสอบ ผลักดันและเป็น แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติที่โปร่งใส ไม่ทุจริ ต ไม่คอรัปชั่น ซึ่งหากทุก
ภาคส่วนดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การทุจริตคอรัปชั่นก็จะหมดไปจากสังคมไทยในเร็ววัน และได้กาหนดกรอบชี้นา
การปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ใน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒000
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ปลูกและปลุกจิตสานึกการ
ต่อต้านการทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
คนในทุกภาคส่วนในการ
รักษาผลประโยชน์สาธารณะ

บูรณาการทางานของ
หน่วยงานในการ
ต่อต้านการทุจริต
และพัฒนาเครือข่าย
ในประเทศ

พัฒนาความร่วมมือ
กับองค์กรต่อต้าน
การทุจริต และ
เครือข่ายระหว่าง
ประเทศ

พัฒนาระบบบริหาร
และเครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุก
ภาคส่วน

มาตรการ/แนวทาง
๑.๑ ส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑.๒ ส่งเสริมการใช้และกาหนด
บทลงโทษในประมวล
จริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน
๑.๓ การใช้การศึกษาและ
ศาสนาเป็นเครื่องมือใน
การปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยน
ฐานความคิด
๑.๔ ดูแลคุณภาพชีวิตและ
รายได้ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและข้าราชการ

มาตรการ/แนวทาง
๒.๑ ประสานการทางาน
และการบริหาร
ระหว่างองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
๒.๒ สร้างความเข้มแข็ง
การบูรณาการ
ความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือ
ข่าย หน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
และประชาชนใน
การต่อต้านการ
ทุจริต
๒.๓ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลาง
๒.๔ ปรับปรุงกฎหมาย
และการบังคับใช้
กฎหมาย รวมถึง
การพัฒนา
ระเบียบ หลัก
เกณฑ์ ข้อบังคับ
ในแต่ละหน่วย
งานหลัก ในการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้สอดคล้องกัน

มาตรการ/แนวทาง
๓.๑ ประสานความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน/องค์กร
ต่อต้านการทุจริต
และองค์กรเอกชน
ในระดับนานาชาติ
๓.๒ ปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมาย
ให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ
๓.๓ สร้างความร่วมมือ
โดยการเข้าร่วม
ปฏิญญา และ
การทาบันทึก
ความเข้าใจ
ระหว่างประเทศ

มาตรการ/แนวทาง
๔.๑ ส่งเสริมและสนับ
สนุน การศึกษา
วิจยั เพื่อพัฒนา
มาตรการและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต
๔.๒ สร้างเสริมระบบ
แจ้งเบาะแสและ
การคุ้มครองพยาน
การเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
การมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา
ทุจริตให้กับภาคี
เครือข่ายภาค
ประชาสังคม
และประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่น
๔.๓ สร้างเสริมระบบ
รับเรื่องร้องเรียน
ให้กับองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญที่
ต่อต้านการทุจริต

มาตรการ/แนวทาง
๕.๑ สร้างองค์ความรู้ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตโดยการ
ศึกษาวิจัยและการ
พัฒนา
๕.๒ พัฒนาระบบการ
จัดการองค์ความรู้
๕.๓ สร้างบุคลากร
เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา สาหรับ
ตรวจสอบและ
ปราบปรามการ
ทุจริตรายสาขา

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ มุ่งเน้นการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างพลังกดดันทางสังคม ไม่ยอมรับคนโกง โดยวัด
จากการจัดลาดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของไทย (Thailand – Corruption Perceptions Index : CPI)
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๒ ไว้ดังนี้

กลุม่ เป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๒
กลุ่มเป้าหมายหลัก (๑ กลุ่ม ๓ ภาคส่วน)
๑. กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน :-

๒. หน่วยงานภาครัฐ :-

๓ องค์กรภาคเอกชน :-

๔. องค์การภาคประชาสังคมและสื่อ :-

จุดมุ่งเน้นตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๒
การปลูกจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก
การศึกษาภาคบังคับ ระดับอุดมศึกษา เข้าสู่ระบบการทางาน โดย
มุ่งเน้นการปลูกจิตสานึกความเป็นคนดี มีวินัย มีจิตอาสาในการมีส่วน
ร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต การปะรกอบสัมมาชีพ
 องค์กรในหน่วยงานภาครัฐ :
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง :
การยึดถือประมวลจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ
การสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาคเอกชน โดยยึดหลัก CG & CSR ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งภายในองค์กรของตนเอง และที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกร่วมป้องกันการทุจริตใน
ภาครัฐและเอกชน
 ภาคประชาสังคม :
การเสริมบทบาทของประชาชนโดยทั่วไปและประชาคมทุก
ระดับตั้งแต่ชุมชนขึ้นมา ในการปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริม
ความซื่อสัตย์สุจริต การไม่ยอมรับคนโกง การยึดถือค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้าน/เฝ้าระวัง การทุจริต
 ภาคสื่อมวลชน :
การเข้ามามีบทบาทในการขุดคุ้ย เปิดเผยกรณีทุจริตโครงการ
ต่าง ๆ และการใช้ Social Network เพื่อให้เกิดพลังกดดัน
ไม่ยอมรับคนโกง เช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ภาพลักษณ์คอรัปชั่นของไทย
จุดสาคัญที่โลกเพ่งเล็ง และให้ความสาคัญคือ “ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นโลก” ซึ่งองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ เป็นผู้จัดอันดับ ผลปรากฏว่าการจัดอันดับของไทยสอบตกทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศ
ไทยอยู่อันดับที่ ๑๐๒ จาก ๑๗๗ ประเทศ ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่อันดับที่ ๘๘ การจัดอันดับประเทศไทย
ต่าลงอย่างต่อเนื่องจนน่าห่วง
หากประเทศไทยไม่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาของโลก และไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จะส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพการบริหารประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นย้ายฐาน
การผลิต ประชาชนในชาติขาดจิตสานึกทั้งด้านสังคมและศาสนา ดังนั้นรัฐบาล หน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วน
รวมทั้งประชาชน จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว สร้างความน่าเชื่อถือ มีจิตสานึกร่วมรับผิดชอบ
เห็นความสาคัญและผลกระทบของปัญหา “การทุจริตคอรัปชั่น คือภัยร้ายทาลายชาติ”

การจัดตั้ง : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่องการแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ลงนามในประกาศฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ข้อ ๒/๓ ไว้ดังนี้
ให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต มาตรการป้อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง
(๒) ประสานงาน เร่งรัด และกากับให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๓) และ (๔) และร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงานร่ ว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่องทาง
การ
ร้องเรียน

ชั้น ๓ อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระรามที่ ๖
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๓๓๓-๓๗๖๑-๖๒ โทรสาร ๐-๒๓๓๓-๓๘๓๐
www.ops.go.th/anti-corruption

http://www.ops.go.th/anti-corruption

* ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)
* ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Call Center 1313)
* ตู้รับข้อคิดเห็นของประชาชน ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC ๑๑๑๑ (www.gcc.go.th)
ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ( ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐)
ศูนย์รับข้อร้องเรียนสานักงาน ปปช. (ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐)
ศูนย์รับข้อร้องเรียน สานักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม (ถ.แจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย (ตู้ ปณ ๑ ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๖)
โครงการหมาเฝ้าบ้าน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
(๑๕๐ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐) โทร. ๐๒-๖๒๒๑๘๖๐-๗๖ ต่อ ๕๔๓-๕๔๕
สานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สานักงาน กพ. (ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐)
กรณี : ข้าราชการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม

