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Taiwan

The growing role of citizens and CSOs  have the greatest impact in reducing corruption. 

• Promote the use of information and communications technology (ICT) in the fight against corruption.
• Enable active participation of CSOs and media to participate in the fight against corruption.

• Establish accountability mechanisms and ensure check and balance at both national and sub-national level.
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ศึกษาเคร ื่องมือเพ่ิมเติม: www.integrityaction.org/devcheck/projects

DevelopmentCheck, 
Integrity Action (2555)

• แพลตฟอร์มให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาของรัฐ เพื่อให้เกิดการส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพ

• จุดเด่นอยู่ที่ระบบการรายงานเหตุผิดปกติของโครงการผ่าน

แอปพลิเคชัน ด้วยการถ่ายรูปความคืบหน้าและแจ้งปัญหาที่เกิดข้ึน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรอืผู้เช่ียวชาญเข้าไปตรวจสอบ 

• สามารถตรวจสอบงบประมาณโครงการได้มากถึงสามพันล้านบาท

จาก 517 โครงการ มีอัตราความส าเร็จมากถึง 46 %
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ศึกษาเคร ื่องมือเพ่ิมเติม: https://map.shtab.net/

• แพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ท้องถิ่นในการปรับปรุงสาธารณูปการในละแวกบ้าน

• มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกน าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

• จุดเด่นอยู่ที่ระบบการตรวจสอบการส่งมอบงานผ่านฟังก์ช่ัน Open 

ad ที่มี QR Code ให้สแกนส าหรับรายงาน ติดตามข้อมูลโครงการ

• ใช้เป็นเคร ื่องมือส ารวจข้อมูลของอาคารและสถานที่ที่ยังไม่ได้รับการ

ปรับปรุงเพื่อจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการได้อีกด้วย 
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The Repair Map, ยูเครน (2562)

https://map.shtab.net/


ศึกษาเคร ื่องมือเพ่ิมเติม: https://openspending.org/

Open Spending, สหราชอาณาจักร (2552)

• แพลตฟอร์มแสดงข้อมูลรูปภาพ (visualized data) เกี่ยวกับ

การใช้จ่ายสาธารณะเพื่อความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

• จุดเด่นอยู่ที่การจัดท า Open Fiscal Data Package (OFDP) 

ที่สะดวกในการน าไปใช้งาน ทั้งฝ่ังผู้เผยแพร่ข้อมูล (หน่วยงานรัฐ) 

และผู้รับข้อมูล (ประชาชน) หรอืผู้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ

• มีฐานข้อมูลการเงินมากถึง 3,551 ชุดข้อมูล จาก 86 ประเทศที่

ผู้ใช้งานสามารถเลือกค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ต่อได้

Monitoring 
Budget



ศึกษาเคร ื่องมือเพ่ิมเติม: http://jawnylublin.pl/

Jawnylublin.pl, เมืองลูบิน โปแลนด์ (2555)

• แพลตฟอร์มช่วยให้ประชาชนเฝ้าระวังความผิดปกติของการ

บรหิารงานด้านงบประมาณและการใช้จ่ายภาษีของรัฐบาลท้องถิ่น

• จุดเด่นอยู่ที่ฟังก์ชัน “MY Taxes” ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกจ านวน

เงินเดือนของตนเองเพื่อค านวณภาษีที่เข้าสู่งบประมาณของเมือง

และจ านวนภาษีที่ถูกจัดสรรไปใช้พัฒนาเมืองและบรกิารสาธารณะ

• จัดท าเว็ปแอป City Budget แสดงข้อมูลภาพเกี่ยวกับการใช้

จ่ายของรัฐบาลในส่วนการให้บรกิารสาธารณะต่าง ๆ ในเมืองลูบิน
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http://jawnylublin.pl/


ศึกษาเคร ื่องมือเพ่ิมเติม: https://ojo-publico.com/especiales/funes/index.html

FUNES, เปรู (2562)

• แพลตฟอร์มช่วยให้ประชาชนทราบถึงความเสี่ยงการเกิดทุจรติ

คอร์รัปชันในการท าสัญญาได้โดยสะดวกด้วยระบบอัลกอรทิึม

• จุดเด่นอยู่ที่การค านวณที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่น่าจะเกิดข้ึนจาก

สัญญาที่ผ่านมาและข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนของนักข่าว 

• ช่วยให้ประชาชนและนักข่าวจัดล าดับความส าคัญในการติดตาม

และตรวจสอบสัญญาของโครงการได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

• มีฐานข้อมูลสัญญาขององค์กรและบรษิัทมากถึง 245,000 แห่ง

Detect 
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ศึกษาเคร ื่องมือเพ่ิมเติม: www.todosloscontratos.mx

Todos Los Contratos, เม็กซิโก (2563)

• แพลตฟอร์มตรวจจับการทุจรติคอรัปชันที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อช่วยให้

ประชาชนตรวจสอบความโปร่งใสในสัญญาของภาครัฐได้โดยสะดวก

• จุดเด่นอยู่ที่ระบบการดึงข้อมูลสัญญาจากฐานข้อมูลหลักของรัฐบาล

กว่า 3,800,000 สัญญา จากบรษิัทกว่า 227,000 แห่ง

• มีการจัดอันดับความโปร่งใสของสัญญาเผยแพร่สู่สาธารณะ

• ประชาชนสามารถรายงานปัญหาต่อสัญญามาได้ที่แพลตฟอร์ม 

เพื่อให้บรษิัทที่อยู่ในรายช่ือไม่โปร่งใสได้ช้ีแจงกับสังคม

Detect 
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http://www.todosloscontratos.mx/


ศึกษาเคร ื่องมือเพ่ิมเติม: https://www.veza.org.za/

Veza, แอฟรกิาใต้ (2563)

• แพลตฟอร์มช่วยให้ประชาชนรายงานการทุจรติของเจ้าหน้าที่

ต ารวจและประเมินการปฏิบัติงานเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูล open

source ในการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

• ผู้ใช้งานสามารถระบุต าแหน่งที่เกิดเหตุ เลือกประเภทคอร์รัปชัน 

เลือกสถานีต ารวจที่เกี่ยวข้อง เลือกต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้

• รายงานจะถูกแสดงผลเป็น Hotspot บนแผนที่เพื่อให้ประชาชน

กดเข้าไปดูรายงานในจุดต่าง ๆ ที่ประชาชนแจ้งเข้ามา

Report 
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ศึกษาเคร ื่องมือเพ่ิมเติม: http://digiwhist.eu/

DIGIWHIST, สหภาพยุโรป (2561)

• ระบบแจ้งเบาะแสดิจิทัล (Watch Dog Tools) ที่มุ่งเน้นความ

โปร่งใสทางการคลัง การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

• จุดเด่นอยู่ที่เคร ื่องมือที่อ านวยความสะดวกในการวเิคราะห์ข้อมูล

แบบ interactive analytic ส าหรับประชาชนและหน่วยงานรัฐ

• พัฒนาซอฟต์แวร์วเิคราะห์ความเสี่ยงของการทุจรติคอร์รัปชันใน

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ใช้งานง่าย

• พัฒนาเว็ปไซต์ opentender.eu เพื่อรวบรวบข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง

ระดับชาติของประเทศภาคีเพื่อสร้างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล

Report 
corruption

http://digiwhist.eu/


ศึกษาเคร ื่องมือเพ่ิมเติม: www.checkmyschool.org/

Check My School , ฟิลิปปินส์ (2556)

• แพลตฟอร์มที่ ให้ประชาชนตรวจสอบผลการปฎิบัติงานของ

สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ และน าผลเสนอบนเว็บไซต์เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลของโรงเรยีนทั่วประเทศ (Open Data) 

• จุดเด่นอยู่ที่วธิีการตรวจสอบโดยคนในพื้นที่ และกระบวนการมีส่วน

ร่วมระหว่างโรงเรยีนที่ถูกร้องเรยีน คณะกรรมการ และคนในพื้นที่

• มีการอบรมคนในชุมชน ผู้ปกครอง นักเรยีนให้มีความพร้อมในการ

ตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในโรงเรยีน

• ใช้วธิีประเมินแบบออฟไลน์ร่วมด้วยเพื่อลดข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วม

Citizen 
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http://www.checkmyschool.org/


ศึกษาเคร ื่องมือเพ่ิมเติม: https://gopy.danang.gov.vn/

DA NANG Citizen App , เวยีดนาม (2560)

• เว็ปแอปพลิเคชันที่ให้ประชาชนแจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนจากบรกิาร

สาธารณะของเมืองดานังได้โดยตรง ติดตามผลแบบ Real Time 

• จุดเด่นอยู่ที่ระบบจัดการเร ื่องร้องเรยีนที่ต้องตอบรับภายใน 3 วัน 

และผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการแก้ไขได้

• มีการน าผลประเมินมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพ

การท างานของเจ้าหน้าที่และองค์กรด้วย (KPI) 

• ปัจจุบันมีผู้ใช้งานในระบบ จ านวน 335,445 คน

Citizen 
Feedback

(Public Service)

https://gopy.danang.gov.vn/


สรุปปัจจัยความส าเร็จของเคร ื่องมือต้านโกงในต่างประเทศ

ทุนสนับสนุนควรมาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้โครงการ

ความร่วมมือของรัฐบาลและผู้น าท้องถิ่นมี
ส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการ

ใช้พลังของ Social Media ให้เป็น
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

จ ากัดขอบเขตของเร ื่องที่ร้องเรยีน 
เพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธภิาพ

ออกแบบระบบการร้องเรยีนที่ง่ายต่อ
ผู้ใช้งานในการส่งข้อมูล

ช่องทางใช้งานมีหลากหลาย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

มีระบบติตตามผลเพื่อสร้างความเช่ือมัน่
ระหว่างผู้ใช้งานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

น าเสนอผลประเมินสู่สาธารณะ
และน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ส่งเสรมิให้น าผลการประเมนิ หรอืการรายงาน
เป็นส่วนหนึ่งของ KPI ของหน่วยงานราชการ

เลือกใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการด าเนินโครงการ
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Risk Assessment =
Probability x Loss








