การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions index: CPI)
ของประเทศไทย

ที่มา: สรุปจากการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับชาติ เรื่อง ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions index: CPI) ของประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions index: CPI)
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) เปนดัชนีที่สะทอนภาพลักษณ (Perceptions) การทุจริตคอรรัปชัน่ ของ
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ที่มีคาคะแนนตั้งแต 0 (คอรรัปชั่นมากที่สุด) ถึง 100 (คอรรัปชั่นนอยที่สุด) ซึ่งจัดทําขึ้น
โดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) เปนประจําทุกป นักลงทุนหรือ
นักธุรกิจหลายประเทศใชดัชนี CPI เพื่อประเมินความนาสนใจลงทุนของแตละประเทศ โดยมองวาการทุจริต
คอรรัปชั่นเปนหนึ่งในปจจัยที่เปนตนทุนหรือเปนความเสี่ยง (Risks) ในการเขามาประกอบธุรกิจ
การจัดทําดัชนี CPI ไดรวบรวมขอมูลดานการทุจริตคอรรัปชั่นจากฐานขอมูลที่เปนการจัดอันดับหรือ
ดัชนีชี้วัดซึ่งจัดทําขึ้นโดยหนวยงานที่นาเชื่อถือตาง ๆ ทั่วโลก จํานวน 13 แหลงขอมูล สําหรับประเทศไทย TI
คํานวณดัชนี CPI จาก 9 แหลงขอมูล (ป 2016) ไดแก
1. Bertelsmann Foundation Transformation Index 2016 โดย Bertelsmann Foundation (BF)
2. Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings 2016 โดย The Economist Intelligence
Unit (EIU)
3. Global Insight Country Risk Ratings 2015 โดย IHS (GI)
4. IMD World Competitiveness Yearbook 2016 โดย International Institute for Management
Development (IMD)
5. Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2016 โดย The Political and
Economic Risk Consultancy (PERC)
6. Political Risk Services International Country Risk Guide 2016 โดย Political Risk Services
International Country Risk Guide (PRS)
7. World Economic Forum Executive Opinion Survey ( EOS) 2016 โ ด ย World Economic
Forum (WEF)
8. World Justice Project Rule of Law Index 2016 โดย World Justice Project (WJP)
9. Varieties of Democracy (VDEM) Project 2016 โดย Varieties of Democracy (V-Dem)1

1

ในป 2016 TI ไดเพิ่มแหลงขอมูลที่ 9 ไดแก Varieties of Democracy (V-Dem) เพื่อใชสําหรับคํานวณดัชนี CPI ของ
ประเทศไทยเขาไปดวย
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) (สรอ.)
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ความสําคัญของดัชนี CPI
1.
2.
3.
4.
5.

ประกอบการตัดสินใจลงทุนของตางประเทศ
สะทอนการเปนประเทศที่มีความโปรงใสในมุมมองของตางประเทศ
ประกอบการตัดสินใจในการสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ
ประกอบการตัดสินใจในการสรางความรวมมือระหวางประเทศ
สรางสังคมแหงความสุจริต โปรงใส

โดยจากขอมูลดัชนี CPI ของไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2549 - 2559 (ดังแสดงในตารางที่ 1) พบวา ประเทศไทย
ไดคะแนนอยูในชวง 30 – 39 คะแนนมาตลอด จึงตองอาศัยความรวมใจจากทุกภาคสวน เพื่อยกระดับคะแนน
ดัชนี CPI ของประเทศใหสูงกวารอยละ 50
ตารางที่ 1: ดัชนี CPI ของไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2549 – 2559
ดัชนีการรับรูการทุจริต ((Corruption Perceptions index: CPI) ป พ.ศ. 2549 - 2559
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หมายเหตุ: TI ไดปรับเปลี่ยนวิธีการคิดคะแนนจากเดิมคะแนนเต็ม 10 คะแนน เปลี่ยนเปนคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตั้งแตป 2555
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
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ขอเสนอแนะเพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต 2
1

ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนหรือยกระดับอันดับการรับรู
การทุจริต โดยสามารถจัดกลุมขอเสนอแนะตามแหลงขอมูลได 4 ดาน ดังนี้

2

คณะทํางานศึกษาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่นไดศึกษา “ภาพรวมบทวิเคราะห” ของแตละแหลงขอมูล โดยสามารถเขาถึง
บทวิเคราะหแหลงขอมูลของหนวยงานได 5 หนวยงาน ไดแก BF, IMD, PERC, WEF, WJP สําหรับบทวิเคราะหแหลงขอมูล
ของหนวยงานที่ไมสามารถเขาถึงได เนื่องจากไมไดเผยแพรบทวิเคราะหบนเว็บไซต ซึ่งการเขาถึงขอมูลจําเปนตองจัดซื้อเทานัน้
จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก EIU, GI, PRS หลังจากนั้น คณะทํางานฯ ไดดําเนินการวิเคราะหระเบียบวิธีวิจัย แนวทางการ
จัดเก็บขอมูล รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่ทําใหประเทศไทยไดรับการจัดอันดับที่ยังไมดีเทาที่ควร เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะ
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทย
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) (สรอ.)
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1. ขอเสนอแนะดานนโยบาย
1.1 การกํากับและติดตามหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตของรัฐบาล
1.2 การเสริมสรางความรู ความเขาใจ และความสําคัญของดัชนีการรับรูการทุจริตแกทุกภาคสวน
1.3 การกํากับและติดตามใหทุกหนวยงานภาครัฐแกปญหาตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
1.4 รั ฐ บาลควรประสานความร ว มมื อ ไปยั งคณะกรรมการเพื่ อ การพัฒ นาที่ยั่ งยืน ในฐานะที่เ ป น
หน ว ยงานบู รณาการความร วมมื อตามเป าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs)
1.5 รัฐบาลควรเพิ่มเติมการจัดสรรงบประมาณใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนดัชนีการ
รับรูการทุจริต
1.6 รัฐบาลควรเสริมสรางทัศนคติของขาราชการใหทําหนาที่ในฐานะผูใหบริการ
2. ขอเสนอแนะดานเศรษฐกิจ
ใหรัฐบาลประสานความรวมมือหรือมอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศและคณะอนุกรรมการชุดที่ 6 ดานการจัดการขอมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ ในฐานะที่เปน
หนวยงานบูรณาการ ดําเนินการขับเคลื่อนตามขอเสนอแนะของแหลงขอมูล IMD, WEF, PERC ที่คอนขาง
ชัดเจนเกี่ยวกับ “กลุมเปาหมาย” ที่ถูกประเมิน โดยเปนการสํารวจความคิดเห็น (Perceptions) ของ “นัก
ธุรกิจหรือนักลงทุน” ที่ประกอบกิจการอยูในประเทศไทย โดยสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
2.1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะที่เปนฝายเลขานุการ
ใหกับคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.2 สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) ในฐานะที่เปนประธานคณะอนุกรรมการชุดที่ 6
ดานการจัดการขอมูลและการสื่อสารประชําสัมพันธ และเขารวมเปน Partner Institute ใหกับสถาบัน IMD
เพื่อทําการสํารวจขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดยเปนศูนยกลางในการจัดสงขอมูล พรอม
ทั้งรวบรวมขอมูลและสงขอมูลกลับไปให IMD เพื่อใชในการประมวลผลดวย
2.3 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เปน Partner Institute
ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ก็ บ แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู บ ริ ห าร (The Executive Opinion Survey: EOS) ให กั บ สภา
เศรษฐกิจโลก (WEF)
3. ขอเสนอแนะดานกระบวนการยุติธรรม
3.1 กําหนดใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพิจารณาคดีกําหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาคดี
อยางเปนรูปธรรม
3.2 จัดใหมีการยกระดับกระบวนการยุตธิ รรมของประเทศ
3.3 ใหสํานักงาน ป.ป.ช. จําแนกประเภทคดีและจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินคดีกับเจาหนาที่
ของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับคดีทุจริต

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) (สรอ.)
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3.4 หนวยงานที่เกี่ยวข องกับ การตรวจสอบการทุจริ ต อาทิ สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท.
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานและมีความชัดเจนกับการตรวจสอบ
ประเด็นปญหาตาง ๆ
3.5 รัฐบาลควรติดตามการบังคับใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
4. ขอเสนอแนะดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
4.1 ดานการประชาสัมพันธ จากการที่หนวยงานภาครัฐไมไดเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนภาษาอังกฤษ
อาจจะทําใหเกิดชองวางใหเจาหนาที่รัฐอาศัยโอกาสจากความไมรูกฎหมายของชาวตางชาติเปนชองทางในการ
เรียกรับสินบนเพื่ออํานวยความสะดวกได ดังนั้น จึงเห็นควรใหรัฐบาลตองกําหนดใหทุกหนวยงานภาครัฐจัดทํา
ฐานขอมูล เชน กฎหมาย ระเบียบ คูมือการติดตอราชการ เปนตน ใหเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งขาวเผยแพร
ประชาสั ม พั น ธ ด ว ย โดยเริ่ ม ต น จากหน ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การออกใบอนุ ญ าตก อ น เนื่ อ งจากเป น
หนวยงานที่ตองติดตอสื่อสารกับนักลงทุนตางชาติเปนประจําและสงผลโดยตรงตอดัชนีการรับรูการทุจริต
4.2 ดานการมีสวนรวมของประชาชน
1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานภาครัฐ
2) กําหนดใหทุกหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจางทั้งระบบ
3) กําหนดใหมีศูนยขอมูลราคากลางเฉพาะดาน เพื่อรวบรวมขอมูลราคากลางการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานแตละแหงในดานนัน้ ๆ
4) เสนอใหรัฐบาลออกกฎหมายในการสงเสริมเสรีภาพของสื่อมวลชน ในการติดตามเสนอขาวสาร
ประเด็นตาง ๆ และการมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ

สวนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)(สรอ.)
PSP_DIVISION@EGA.OR.TH
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