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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒๕๖๔) 
เริ่มต้นเมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย พลต ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช 
ได้มอบนโยบาย ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๕๖๕) และคณะยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ฯ ระยะท่ี ๓ ตามกระบวนการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีของประเทศไทย รวมท้ังให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างรอบด้านเพื่อก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ชาติท่ีสามารถยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกลไก
การบูรณาการการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถส่งผลให้การทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมท้ังสามารถน าไปใช้
ในการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒๕๖๔) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช 
ให้ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒๕๖๔)  
และเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะกรรมการ ป.ป.ช ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ ที ่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลัก
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน 
ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทย 
มีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและ
ต่างประเทศ รวมท้ังมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน  

 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
เริ่มต้นเมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย พลต ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช 
ได้มอบนโยบาย ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และคณะยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ฯ ระยะท่ี ๓ ตามกระบวนการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีของประเทศไทย รวมท้ังให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างรอบด้านเพื่อก าหนด  

เป็นยุทธศาสตร์ชาติท่ีสามารถยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกลไก
การบูรณาการการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถส่งผลให้การทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมท้ังสามารถน าไปใช้ 

ในการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช 

ให้ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
และเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะกรรมการ ป.ป.ช ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ ที ่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลัก
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน 
ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทย 
มีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและ
ต่างประเทศ รวมท้ังมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน  

 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

 

 

 

	 ยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔) 
เริ่มตนเมื่อวันที่	๑๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	โดย	พลตํารวจเอก	วัชรพล	ประสารราชกิจ	ประธานกรรมการ	ป.ป.ช	
ไดมอบนโยบาย	 ใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปราม 

การทจุริต	ระยะที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)	และคณะยกรางยทุธศาสตร์ชาติฯ	ใหดําเนินการยกรางยทุธศาสตร์ชาติฯ 

ระยะที่	๓	ตามกระบวนการทางวิชาการ	ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ	ฉบับที่	๑๒	และ
ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	ของประเทศไทย	รวมทั้งใหรับฟังความคิดเห็นจากผูบริหารองค์กรอิสระ	ผูทรงคุณวุฒิ	
ผูบริหารและผูปฏิบัติในภาครัฐ	 ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอยางรอบดานเพ่ือกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่สามารถยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยางชัดเจนเป็นรูปธรรม	 มีกลไกการบูรณาการการทํางาน 

ที่มีประสิทธิภาพ	 สามารถสงผลใหการทุจริตในสังคมไทยลดลง	 รวมทั้งสามารถนําไปใช	 ในการจัดทําคําขอ 

งบประมาณแผนดินปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของหนวยงานภาครัฐ

	 ยุทธศาสตร์ชาติฯ	 ระยะที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔)	 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช	 
ใหปรับใชเป็นหวงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ	 ฉบับท่ี	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔)	 
และเม่ือวันที่	 ๓๐	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช	 ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติวาดวย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔)	 ฉบับสมบูรณ์	 ที่กําหนดวิสัยทัศน	์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด	ไทยทั้งชาติตานทุจริต	(Zero	Tolerance	and	Clean	Thailand)”	กําหนดพันธกิจหลัก
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					๖.๒		การวิเคราะห์สภาพแวดลอมในดานตาง	ๆ	ตามกรอบแนวคิด	 ๔๒
					๖.๓		การจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอม	 ๔๖
					๖.๔		สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอม	 ๔๙
๗. กำรฉำยภำพอนำคต ๕๐
					๗.๑	วงลออนาคต	 ๕๐
					๗.๒	การฉายภาพอนาคต	 ๕๑
๘.  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ๕๔
     ๘.๑ วิสัยทัศน์ ๕๔
     ๘.๒  พันธกิจ ๕๔
     ๘.๓  เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ๕๕
     ๘.๔  วัตถุประสงค์หลัก ๕๕
     ๘.๕  ตัวชี้วัด ๕๕
     ๘.๖  ยุทธศำสตร์ ๕๖
          ๘.๖.๑ ยุทธศำสตร์ที่ ๑  สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ๕๘
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๑	 ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวาง	 ๖๐
																 	 ผลประโยชน์สวนตนและผลประโยชน์สวนรวม
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๒		สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต	 ๖๑
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๓		ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือตานทุจริต	 ๖๕

สำรบัญ
หน้ำ

ข
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																			 กลยุทธ์ที่	๔		 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน	(Community)	และบูรณาการ	 ๖๖
	 	 	 	 ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
   ๘.๖.๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ�ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ๖๘
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๑	 พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมือง	 ๗๒
	 	 	 	 ในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๒		 เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ	 ๗๒
																 	 เจาหนาที่รัฐในทุกระดับ
	 	 	 กลยุทธ์ที	่๓		สนับสนุนใหทกุภาคสวนกาํหนดกลยทุธ์และมาตรการสาํหรับเจตจํานง																				๗๓
																 	 ในการตอตานการทุจริต
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๔	 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการป้องกันและปราบปราม	 ๗๔
	 	 	 	 การทุจริตเพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีที่มี
	 	 	 	 สัดสวนเหมาะสมกับการแกปัญหา
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๕	 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ	 ๗๕
	 	 	 	 ภาคประชาชน	โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๖	 ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงาน	 ๗๕
																 	 ตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ
         ๘.๖.๓ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย ๗๗
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๑	 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล	 ๘๐
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๒		การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตในเชิงนโยบาย		 ๘๓
	 	 	 	 (Policy	Cycle	feedback)
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๓	 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล	 ๘๓
	 	 	 	 ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๔		สงเสริมใหมีการศึกษา	วิเคราะห์	ติดตาม	และตรวจสอบ		 ๘๔
	 	 	 	 การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
         ๘.๖.๔ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ๘๕
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๑		 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต	 ๘๗
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๒		สรางกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต	 ๘๘
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๓		พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต	 ๘๙
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๔		พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ๙๐

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ

ค
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ

	 	 	 กลยุทธ์ที่	๕	 การพัฒนา	วิเคราะห์	และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและ	 ๙๑
	 	 	 	 ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน	เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง
	 	 	 	 การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต	(Corruption	Perceptions	
	 	 	 	 Index	:	CPI)	ของประเทศไทย
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๖		สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล	 ๙๒
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๗		พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเชิงสรางสรรค์ของบุคลากร	 ๙๓
	 	 	 	 ดานการป้องกันการทุจริต
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๘	 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ	 ๙๓
	 	 	 	 วาดวยการตอตานการทุจริต	ค.ศ.	๒๐๐๓	(United	Nations	Convention	
																 	 against	Corruption	:	UNCAC)
         ๘.๖.๕ ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต ๙๕
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๑	 ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ	 ๙๘
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๒		ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตอง	 ๙๙
	 	 	 	 ของทรัพย์สินและหนี้สิน
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๓	 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต	 ๙๙	
	 	 	 	 ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๔		ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริต				 ๑๐๑	
	 	 	 	 ใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและ
	 	 	 	 มาตรฐานสากล
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๕	 บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต	 ๑๐๓
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๖		การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน	(Witness)	และผูแจงเบาะแส		 ๑๐๔
															 	 (Whistleblower)	และเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๗		พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่			 ๑๐๕
	 	 	 	 ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๘	 การเปิดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนัก	 ๑๐๖
	 	 	 	 ถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๙		การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ								 ๑๐๖
   ๘.๖.๖ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  ๑๐๗
     (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
	 	 	 กลยุทธ์ที่	๑		ศึกษา	กํากับ	และติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต		 ๑๐๙
	 	 	 	 (Corruption	Perceptions	Index	:	CPI)	ของประเทศไทย

ง
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ

	 	 	 กลยุทธ์ที่	๒		บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปราม	 ๑๑๐
	 	 	 	 การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต	
	 	 	 	 (Corruption	Perceptions	Index	:	CPI)	ของประเทศไทย
 ๘.๗ ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ๑๑๒
 ๘.๘  กำรเปลี่ยนแปลงและกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง ๑๑๔
 ๘.๙  กำรติดตำมและประเมินผล ๑๑๘
๙. กลไกกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓    ๑๒๓
     (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

บรรณำนุกรม 
ภำคผนวก
	 -	 มติคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	ยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	
	 	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)
	 -	 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและ
			 	 ปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)
	 -	 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
			 	 ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)
	 -	 คําสั่งแตงตั้งคณะเจาหนาที่ยกรางยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
			 	 ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)
	 -	 ชุดโครงการสหยุทธ
	 -	 สรุปสาระสําคัญการสัมภาษณ์ผูเกี่ยวของเพื่อประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกัน
			 	 และปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)
	 -	 ผังภาพยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	
	 	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)
	 -	 ผังโครงสรางความเชื่อมโยงเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
		 	 ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)
	 -	 แผนภาพความเชื่องโยงระหวางยุทธศาสตร์	และกลุมเป้าหมายหลักในแตละยุทธศาสตร์

จ
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สำรบัญแผ่นภำพ
หน้ำ

 

แผนภาพที่	๒.๑		 คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในประเทศไทยตั้งแตปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	-	๒๕๕๘	 ๕
แผนภาพที่	๗.๑		 วงลออนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย		 ๕๐
																					 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔
แผนภาพที่	๘.๑		 ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร์และกลุมเป้าหมายหลักในแตละยุทธศาสตร์	 ๕๗
แผนภาพที่	๘.๒		 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใตยุทธศาสตร์ที่	๑		 ๕๙
																					 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
แผนภาพที่	๘.๓		 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใตยุทธศาสตร์ที่	๒	 ๗๑
																					 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
แผนภาพที่	๘.๔		 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใตยุทธศาสตร์ที่	๓	 ๗๙
																						 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
แผนภาพที่	๘.๕		 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใตยุทธศาสตร์ที่	๔	 ๘๖
																						 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
แผนภาพที่	๘.๖		 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใตยุทธศาสตร์ที่	๕	 ๙๗
																					 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
แผนภาพที่	๘.๗		 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใตยุทธศาสตร์ที่	๖	 ๑๐๘
																					 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต	(Corruption	Perceptions	Index	:	CPI)		
																 ของประเทศไทย”	
แผนภาพที่	๘.๘		 ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	และผลลัพธ์	 ๑๑๑
																				 ของยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	
																				 (พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)
แผนภาพที่	๘.๙		 ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง	และการจัดการการเปลี่ยนแปลง	 ๑๑๗
	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	
																					 (พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)
แผนภาพที่	๘.๑๐	 กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและ	 ๑๑๙
	 	 	 ปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	ตามแนวทาง	
	 	 	 Balanced	Scorecard
แผนภาพที่	๘.๑๑	 กรอบแนวคิดตัวแบบการประเมินผลตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์						 ๑๒๐
	 	 	 และทฤษฎีเชิงระบบ
แผนภาพที่	๙.๑		 กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปราม	 ๑๒๗
	 	 	 การทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)

ฉ
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หน้า ๑

 
  บทน า 

 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น

อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อน มากขึ ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง

การทุจริตเป็นปัญหาสากลท่ีทุกประเทศล้วนให้ความส าคัญ รวมท้ังประเทศไทย ประเทศไทยจึงได้ให้
สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็นล าดับท่ี ๑๔๙ เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ) ท่ีว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริตกลับคืน รวมท้ังการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ทางกฎหมายเพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดอย่างสมบูรณ์

ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังบูรณาการ
ความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
ระยะท่ี พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๕๕) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ซึ่งพบว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และ
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีสามารถป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีทวีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 256๐ 256๔
จึงก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งท่ัวทั้งสังคมไทย เพื่อให้เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากล

แนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ท่ี ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) มีแนวทางและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
๑. ทบทวนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยการสังเคราะห์รายงานศึกษาและวิจัยท่ีมีอยู่ รวบรวมข้อมูล

สถานการณ์ทุจริตของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้อกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง การจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น รวมท้ังเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

๒. สัมภาษณ์คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับส านัก ป.ป.ช. บุคลากร
ในส านักงาน ป.ป.ช. รวมท้ัง ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง และองค์กรภาคประชาชน

๓. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ภายใน จุดอ่อน จุดแข็ง ความส าคัญของตัวแปร การเทียบเคียง 
) กับบางประเทศ และการวาดภาพอนาคต

ตารางที่	๒.๑	 คาคะแนน	CPI	ปี	๒๕๕๕	–	๒๕๕๘	 ๕
ตารางที่	๒.๒		สถิติในการดําเนินคดี	ตั้งแตปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๘	 ๖
ตารางที่	๖.๑		เกณฑ์การวิเคราะห์ตัวแปรสภาพแวดลอม	๕	ดาน	 ๔๖
ตารางที่	๖.๒		ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอมที่เป็นจุดแข็ง	(Strengths)	ที่มีอิทธิพลสูง	 ๔๗
ตารางที่	๖.๓		ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอมที่เป็นจุดออน	(Weaknesses)	ที่มีอิทธิพลสูง	 ๔๗
ตารางที่	๖.๔		ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอมที่เป็นโอกาส	(Opportunities)	ที่มีอิทธิพลสูง	 ๔๘
ตารางที่	๖.๕		ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอมที่เป็นอุปสรรค	(Threats)	ที่มีอิทธิพลสูง	 ๔๘
ตารางที่	๘.๑		ความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง	 ๑๑๒
ตารางที่	๘.๒		การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง	 ๑๑๕
ตารางที่	๙.๑		ตารางแบงมอบหนวยรับผิดชอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกัน	 ๑๒๘
	 	 	 และปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

สำรบัญตำรำง
หน้ำ

ช
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1.  บทน า 
 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรง 
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อน มากขึ ้น 
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย 
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

การทุจริตเป็นปัญหาสากลท่ีทุกประเทศล้วนให้ความส าคัญ รวมท้ังประเทศไทย ประเทศไทยจึงได้ให้
สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็นล าดับท่ี ๑๔๙ เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ท่ีว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริตกลับคืน รวมท้ังการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ทางกฎหมายเพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดอย่างสมบูรณ์ 

ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังบูรณาการ  
ความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ซึ่งพบว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และ
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีสามารถป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีทวีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 256๐ - 256๔) 
จึงก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งท่ัวทั้งสังคมไทย เพื่อให้เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากล 

 

 แนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
  การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีแนวทางและขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  ๑.  ทบทวนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยการสังเคราะห์รายงานศึกษาและวิจัยท่ีมีอยู่ รวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ทุจริตของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้อกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง การจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น รวมท้ังเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
 ๒.  สัมภาษณ์คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับส านัก ป.ป.ช. บุคลากร 
ในส านักงาน ป.ป.ช. รวมท้ัง ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง และองค์กรภาคประชาชน 
 ๓.  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ภายใน จุดอ่อน จุดแข็ง  ความส าคัญของตัวแปร การเทียบเคียง 
(Benchmarking) กับบางประเทศ และการวาดภาพอนาคต 
 

1 

หน้ำ ๑
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หน้า ๒ 

 ๔.  จัดเวทีครั้งท่ี ๑ รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ของส านักงาน ป.ป.ช. 
และภาคีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ต่อผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ปัจจัยภายนอก 

ภายใน จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ๕.  ยกร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ 
 ๖.  จัดเวทีครั้งท่ี ๒ รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ของส านักงาน ป.ป.ช. 
และภาคีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
 ๗.  ปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ 
 ๘. จัดเวทีครั้งท่ี ๓ รับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม องค์การมหาชน 

รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง หน่วยงานอิสระของรัฐ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการเมืองพัทยา สถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน 
เครือข่ายภาคเอกชน ส่ือมวลชน และเครือข่ายอื่น ๆ ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
 ๙.  จัดท ารูปเล่มยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ รวมท้ังบทสรุปส าหรับผู้บริหารฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ น าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑๐. เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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2. สถานการณ์การทุจริตและสาเหตุของการทุจริต 
2.1 สถานการณ์การทุจริต

การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในประเทศและขยายสู่ต่างประเทศ ) ทั้งรูปแบบการข้ามแดน 
หรือข้ามชาติ ( ) ซ่ึงเป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของประชาชนระหว่างประเทศ

สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทันสมัยและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในทางที่ผิด ท าให้การติดตาม
รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดียุ่งยาก และผลสืบเนื่องของการทุจริตเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
อีกมากมาย เช่น การฟอกเงิน การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การก่อการร้ายซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจของทุกประเทศ

ปัญหาการทุจริตและผลสืบเนื่องดังกล่าว ท าให้นานาประเทศตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นในวงกว้าง
ดังรายงานของธนาคารโลก จ านวนเงินที่ถูกขโมยจากประเทศก าลังพัฒนาและประเทศทางผ่านที่ซุกซ่อนไว้
ในต่างประเทศในแต่ละปี ประมาณ 20 24 พันล้านเหรียญ หรือร้อยละ 20 40 ของเงินช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ ดังนั้น ในการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 11 จึงก าหนดอาชญากรรมที่ประชาคมโลกต้องให้
ความร่วมมือกันปราบปราม ประกอบด้วย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์
ยาเสพติด อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การฟอกเงิน และการทุจริตคอร์รัปชัน และองค์การสหประชาชาติ 

) และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดท าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 เป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่ให้
ความส าคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้ง การให้
ความร่วมมือทางกฎหมายเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด โดยเนื้อหาหลักในอนุสัญญาดังกล่าว แบ่งเป็น
๔ หมวดหลัก ได้แก่ การป้องกันการทุจริต การก าหนดความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และการติดตามทรัพย์สินคืน และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2554 เป็นล าดับที่ ๑๔๙ ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 

ต่อมาประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี ได้ด าเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ก าหนด
ในอนุสัญญา เพ่ือให้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา ในฐานะรัฐภาคีได้อย่างครบถ้วน และรองรับกลไกการประเมิน
ติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา ซึ่งเริ่มข้ึนตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                                                           
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ พฤษภาคม

ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ (พ.ศ. 
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๔. จัดเวทีครั้งท่ี ๑ รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ของส านักงาน ป.ป.ช. 
และภาคีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ต่อผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ปัจจัยภายนอก
ภายใน จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) 

๕. ยกร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ 
๖. จัดเวทีครั้งท่ี ๒ รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ของส านักงาน ป.ป.ช. 

และภาคีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)  

๗. ปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ 

๘. จัดเวทีครั้งท่ี ๓ รับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม องค์การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง หน่วยงานอิสระของรัฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการเมืองพัทยา สถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน 
เครือข่ายภาคเอกชน ส่ือมวลชน และเครือข่ายอื่น ๆ ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)  

๙. จัดท ารูปเล่มยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ รวมท้ังบทสรุปส าหรับผู้บริหารฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑๐. เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. สถานการณ์การทุจริตและสาเหตุของการทุจริต 1 
 
 2.1 สถานการณ์การทุจริต 

การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในประเทศและขยายสู่ต่างประเทศ (International) ทั้งรูปแบบการข้ามแดน 
(Cross-border) หรือข้ามชาติ (Transnational) ซ่ึงเป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของประชาชนระหว่างประเทศ
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทันสมัยและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในทางที่ผิด ท าให้การติดตาม
รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดียุ่งยาก และผลสืบเนื่องของการทุจริตเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
อีกมากมาย เช่น การฟอกเงิน การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การก่อการร้ายซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจของทุกประเทศ 

ปัญหาการทุจริตและผลสืบเนื่องดังกล่าว ท าให้นานาประเทศตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดข้ึนในวงกว้าง 
ดังรายงานของธนาคารโลก จ านวนเงินที่ถูกขโมยจากประเทศก าลังพัฒนาและประเทศทางผ่านที่ซุกซ่อนไว้
ในต่างประเทศในแต่ละปี ประมาณ 20 - 24 พันล้านเหรียญ หรือร้อยละ 20 - 40 ของเงินช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ2 ดังนั้น ในการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 11 จึงก าหนดอาชญากรรมที่ประชาคมโลกต้องให้
ความร่วมมือกันปราบปราม ประกอบด้วย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ 
ยาเสพติด อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การฟอกเงิน และการทุจริตคอร์รัปชัน3 และองค์การสหประชาชาติ 
(United Nations : U.N.) และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดท าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)  

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 เป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่ให้
ความส าคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้ง การให้
ความร่วมมือทางกฎหมายเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด โดยเนื้อหาหลักในอนุสัญญาดังกล่าว แบ่งเป็น  
๔ หมวดหลัก ได้แก่ การป้องกันการทุจริต การก าหนดความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย  ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และการติดตามทรัพย์สินคืน และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2554 เป็นล าดับที่ ๑๔๙ ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย  

ต่อมาประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี ได้ด าเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ก าหนด
ในอนุสัญญา UNCAC เพ่ือให้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา UNCAC ในฐานะรัฐภาคีได้อย่างครบถ้วน และรองรับกลไกการประเมิน
ติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ซึ่งเริ่มข้ึนตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  

 
 
 

                                                           
1 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 
2 World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR)  Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan (Washington, DC, 2007), 9. 
3 ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) 

2 
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หน้า ๔

จากการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ในรอบการประเมินที่ 1 ประจ าปี 
ค.ศ. 2010 - 2015 โดยประเทศเนปาล และประเทศบาห์เรน ร่วมกับฝ่ายเลขานุการของส านักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes : UNODC) มีข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อต้านการทุจริตเพิ่มเติม ได้แก่ 

 1.  เพิ่มเติมฐานความผิดอาญา เช่น ความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (ข้อบทท่ี 25) 
ความผิดฐานตระเตรียมการเพื่อกระท าการทุจริต (ข้อบทที่ 27) ความผิดฐานเจ้าหน้าที่รัฐยักยอกทรัพย์สิน 

(แม้เจ้าหน้าท่ีนั้นจะไม่มีหน้าท่ีโดยตรงในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว)  (ข้อบทท่ี 17) ความผิดเกี่ยวกับ 

การกระท าทุจริตในภาคเอกชน (ข้อบทที่ 20 และ 21) ก าหนดความรับผิดของนิติบุคคลในการกระท าทุจริต 

(ข้อบทท่ี 26) 

 2.  เพิ่มเติมกลไกหรือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เช่น ปรับปรุง  
การคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล (ข้อบทท่ี 32) ก าหนดให้การริบทรัพย์
รวมถึงดอกผลและประโยชน์อื่นใดท่ีได้มาจากทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิด และให้สามารถริบทรัพย์ได้
แม้ทรัพย์นั้นจะถูกเปล่ียนรูป แปรสภาพ หรือปะปนอยู่กับทรัพย์สินอื่น (ข้อบทท่ี 31) 

 3.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เ ช่น 
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2535 ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ก าหนดให้มี
การหารือร่วมกันระหว่างรัฐภาคีทุกครั้งก่อนการปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ข้อบทท่ี 46) สร้างเสริมกลไกการส่งคืน
ทรัพย์สินจากการกระท าความผิดคืนประเทศเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีมีประสิทธิภาพ (ข้อบทท่ี 46) ก าหนดให้สามารถ
ท าข้อตกลงจัดต้ังหน่วยสืบสวนสอบสวนร่วมกันระหว่างรัฐภาคีได้ (ข้อบทท่ี 49)  

นอกจากนี้ การประเมินในระดับสากลโดยองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ( International 

Nongovernmental Organization : INGOs) ท่ีท าการประเมินการทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใส คือ องค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้จัดท าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) เพื่อประเมินสถานการณ์การคอร์รัปชันในภูมิภาคต่าง ๆ ในระดับโลก ผลการประเมิน
ค่าคะแนน CPI ในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศต่าง ๆ พบว่า ประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน จ านวน 2 ใน 3 มีคะแนน
น้อยกว่า 50 คะแนน และประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ 68 ก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาของการทุจริตท่ีร้ายแรง รวมไปถึง
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จี 20 (Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors : G 20) 
กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศสมาชิกก็ประสบปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน  

นับต้ังแต่ประเทศไทยด าเนินการให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ได้คะแนนท่ีมีแนวโน้มดีขึ้นบ้าง ดังแสดงบนกราฟ 
 

 
  

 

หน้า ๕

แผนภาพที่ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๘ 

หมายเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. มีการเปลี่ยนค่าดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม เป็นคะแนนเต็ม คะแนน

เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันพบว่า คะแนนเฉลี่ยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ภายหลังการให้
สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. สถานการณ์การบริหารจัดการ
การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ ที่ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 37.00

ตารางที่ ค่าคะแนน ปี 2555

อันดับ (ปี ประเทศ ค่าคะแนน 
อาเซียน โลก ค่าเฉลี่ย อันดับ

สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
ลาว
พม่า
กัมพูชา

หมายเหตุ ในปี 2558 ไม่มีข้อมูลของประเทศบรูไน จึงไม่น ามาคิดเป็นฐานคะแนนเฉลี่ย

                                                           
ที่มา 2015 สืบค้นเมื่อ เมษายน 2559
ที่มา เรียบเรียงข้อมูลโดยมูลนิธอิงค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย แหล่งข้อมูล สืบค้นเมื่อ เมษายน 2559

หน้ำ ๔

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๔

จากการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา ในรอบการประเมินที่ 1 ประจ าปี
ค.ศ. 2010 2015 โดยประเทศเนปาล และประเทศบาห์เรน ร่วมกับฝ่ายเลขานุการของส านักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ( มีข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อต้านการทุจริตเพิ่มเติม ได้แก่

1. เพิ่มเติมฐานความผิดอาญา เช่น ความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (ข้อบทท่ี 25) 
ความผิดฐานตระเตรียมการเพื่อกระท าการทุจริต (ข้อบทที่ 27) ความผิดฐานเจ้าหน้าที่รัฐยักยอกทรัพย์สิน
(แม้เจ้าหน้าท่ีนั้นจะไม่มีหน้าท่ีโดยตรงในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว) (ข้อบทท่ี 17) ความผิดเกี่ยวกับ
การกระท าทุจริตในภาคเอกชน ข้อบทที่ 20 และ 21 ก าหนดความรับผิดของนิติบุคคลในการกระท าทุจริต
(ข้อบทท่ี 

2. เพิ่มเติมกลไกหรือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เช่น ปรับปรุง
การคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล (ข้อบทท่ี 32) ก าหนดให้การริบทรัพย์
รวมถึงดอกผลและประโยชน์อื่นใดท่ีได้มาจากทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิด และให้สามารถริบทรัพย์ได้
แม้ทรัพย์นั้นจะถูกเปล่ียนรูป แปรสภาพ หรือปะปนอยู่กับทรัพย์สินอื่น (ข้อบทท่ี

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เ ช่น 
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2535 ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ก าหนดให้มี
การหารือร่วมกันระหว่างรัฐภาคีทุกครั้งก่อนการปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ข้อบทท่ี 46) สร้างเสริมกลไกการส่งคืน
ทรัพย์สินจากการกระท าความผิดคืนประเทศเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีมีประสิทธิภาพ (ข้อบทท่ี 46) ก าหนดให้สามารถ
ท าข้อตกลงจัดต้ังหน่วยสืบสวนสอบสวนร่วมกันระหว่างรัฐภาคีได้ (ข้อบทท่ี 49) 

นอกจากนี้ การประเมินในระดับสากลโดยองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (
) ท่ีท าการประเมินการทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใส คือ องค์กร

ความโปร่งใสนานาชาติ ( ) ได้จัดท าดัชนีการรับรู้การทุจริต (
) เพื่อประเมินสถานการณ์การคอร์รัปชันในภูมิภาคต่าง ๆ ในระดับโลก ผลการประเมิน

ค่าคะแนน ในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศต่าง ๆ พบว่า ประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน จ านวน 2 ใน 3 มีคะแนน
น้อยกว่า 50 คะแนน และประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ 68 ก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาของการทุจริตท่ีร้ายแรง รวมไปถึง
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จี 20 ( 20)
กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศสมาชิกก็ประสบปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน 

นับต้ังแต่ประเทศไทยด าเนินการให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 ดัชนีการรับรู้การทุจริต ( ) ได้คะแนนท่ีมีแนวโน้มดีขึ้นบ้าง ดังแสดงบนกราฟ

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หน้า ๕

แผนภาพที่ 2.1 คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 255๘ 4 

 

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนค่าดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม 10 เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันพบว่า คะแนนเฉลี่ยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ภายหลังการให้
สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.  2003 สถานการณ์การบริหารจัดการ
การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 3 ที่ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 37.00 

 

ตารางที่ 2.1 ค่าคะแนน CPI ปี 2555 – 25585 
 

อันดับ (ปี 2558 ) ประเทศ ค่าคะแนน CPI 

อาเซียน โลก 2555 2556 2557 2558 ค่าเฉลี่ย อันดับ 

1 8 สิงคโปร์ 87 86 84 85 85.50 1 

2 54 มาเลเซีย 49 50 52 50 50.25 2 

3 76 ไทย 37 35 38 38 37.00 3 

4 88 อินโดนีเซีย 32 32 34 36 33.50 5 

5 95 ฟิลิปปินส์ 34 36 38 35 35.75 4 

6 112 เวียดนาม 31 31 31 31 31.00 6 

7 139 ลาว 21 26 25 26 24.50 7 

8 147 พม่า 15 21 21 22 19.75 9 

9 150 กัมพูชา 22 20 21 21 21.00 8 

หมายเหตุ : ในปี 2558 ไม่มีข้อมูลของประเทศบรูไน จึงไม่น ามาคิดเป็นฐานคะแนนเฉลี่ย 

                                                           
4 ที่มา : http://cpi.transparency.org/cpi2015/results สืบค้นเมื่อ เมษายน 2559 
5 ที่มา เรียบเรียงข้อมูลโดยมูลนิธอิงค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย แหล่งข้อมูล: http://transparency.org/  สืบค้นเมื่อ เมษายน 2559 

หน้ำ ๕

................................................................................................................................................................................................................................................



16

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๖ 

จากข้อสนเทศดังกล่าวข้างต้น สะท้อนปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีหยั่งราก 

ฝังลึก และต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แม้ว่าแนวโน้มภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
จะดีขึ้น แต่การป้องกันและปราบปรามต้องเท่าทันกระแสการเปล่ียนแปลงอันรวดเร็วในยุคปัจจุบัน รวมท้ังต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการสร้างสังคมท่ีมีความโปร่งใส ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ัง
กระแสการต่อต้านทางสังคม (Social Sanction) ในการทุจริตคอร์รัปชัน  

ข้อสนเทศดังกล่าวยังช้ีให้เห็นว่า รูปแบบการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความสลับซับซ้อน 

มากยิ่งขึ้น จากเดิมท่ีเป็นการทุจริตทางตรง เช่น การรับสินบน การทุจริตต่อต าแหน่งราชการ การทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีการเปล่ียนเป็นรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายมากขึ้น มีกระบวนการแก้กฎหมายเพื่อเอื้ออ านวย
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง การใช้อ านาจและอิทธิพลในการแทรกแซงกลไกทางกฎหมาย หรือกลไก
ในกระบวนการยุติธรรม การท าลายการตรวจสอบอ านาจรัฐ รวมท้ังยังมีการทุจริตในระดับประเทศผ่านข้อตกลง
ความร่วมมือ การให้สินบนเจ้าหน้าท่ีไทยในการท าธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น  

สถิติในการด าเนินคดี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2558 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยังมีเรื่องค้างสะสมถึง 10,945 คดี จ าแนกเป็นเรื่องค้างสะสมท่ียกมาจากเริ่มก่อต้ัง
ส านักงาน ป.ป.ป. ถึง ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 9,513 คดี และเร่ืองรับใหม่ ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 3,050 คดี 
และด าเนินการแล้วเสร็จเพียง 1,618 คดี หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 12.88 ของคดีท้ังหมดเท่านั้น 6  โดยสามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.2 สถิติในการด าเนินคดี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2558 
 

ปี  
งบประมาณ 

จ านวนรับเรื่องกล่าวหา ผลการด าเนินงาน 
คงเหลือ 

ยกมา รับใหม ่ รวม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. รวม 
2554 7,896 3,092 10,988 1,270 222 66 - - 93 171 1,822 9,166 

2555 9,166 2,430 11,596 1,085 211 70 115 2 2,063 97 3,643 7,953 

2556 7,953 2,625 10,578 1,163 174 45 226 1 294 97 2,000 8,578 

2557 8,578 3,117 11,695 1,535 130 31 157 4 224 101 2,182 9,513 

2558 9,513 3,050 12,563 1,054 86 12 181 7 133 145 1,618 10,945 

รวม 7,896 14,314 22,210 6,107 823 224 679 14 2,807 611 11,265 10,945 
 

ประเภท ก.  ตกไป/แสวงหาฯ แล้วไม่รับไว้ด าเนินการ ไต่สวน/ไต่สวนแล้วข้อกล่าวหาไม่มีมูล 
ประเภท ข.  ไม่รับ/ไม่ยกขึ้นพิจารณา 
ประเภท ค.  ส่งคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา 89 
ประเภท ง.  ส่งให้ผู้บังคับบัญชา/พนักงานสอบสวนด าเนินการตามมาตรา 89/2 

                                                             
6 ศูนย์ประมวลข้อมูล ส านักงาน ป.ป.ช. วันที่ 27 เมษายน 2559 
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ประเภท จ.  ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ 
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ประเภท ฉ.  ส่งคณะกรรมการ ป.ป.ท./หน่วยงานอื่นด าเนินการ 
ประเภท ช.  ช้ีมูลความผิด 
 

 2.2 นิยาม รูปแบบ และสาเหตุของการทุจริต 
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้ก าหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริตเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 

 1.  การทุจริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูง
เพื่อบิดเบือนนโยบายหรือการใช้อ านาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อให้ผู้น าหรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรของชาติ 

2.  การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐระดับกลาง
และระดับล่างต่อประชาชนท่ัวไป โดยการใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในทางมิชอบ 

.  การติดสินบน (Bribery เป็นการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์
ท้ังในรูปของเงิน ส่ิงของ และส่ิงตอบแทนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 

4.  การยักยอก (Embezzlement) คือ การท่ีพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีองค์กรของรัฐน าเงินหรือ
ส่ิงของท่ีได้รับมอบหมายให้ใช้ในหน้าท่ีราชการ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

 5.  การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก ด้วยการคัดเลือก
บุคคลจากสายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือเครือข่าย (Connection) เพื่อเข้ามาท างานหรือเพื่อได้รับผลประโยชน์ 
โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 

6.  การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก โดยเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจะใช้อ านาจท่ีมีในการให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าท่ีการงานแก่เพื่อน ครอบครัว หรือบุ คคลใกล้ชิด
โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 

 7.  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากท่ีบุคคลต้องมีหน้าท่ีหรือสถานะมากกว่า 1 สถานะ  

การทุจริตในประเทศไทยอาจจะจ าแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การทุจริตในระดับชาติ และการทุจริต
ในระดับท้องถิ่น

1.  การทุจริตในระดับชาติ การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นรูปแบบการทุจริต
ท่ีนักการเมืองใช้อ านาจทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงอ านาจนิติบัญญัติที่ได้มาจากความไว้วางใจ
ของประชาชน เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย การแก้ไขกฎหมาย การแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย
โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย กฎระเบียบ และตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง
เพื่อให้การกระท าการทุจริตกลายเป็นส่ิงท่ีชอบธรรม เนื่องจากมีกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายรองรับ
การทุจริตเชิงนโยบายยังปรากฏในรูปแบบอื ่น ๆ เช่น การซื้อขายต าแหน่งในร ะดับสูงทางราชการ ได้แก่ 
ต าแหน่งอธิบดี ต าแหน่งผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ ในต าแหน่งท่ีมีอ านาจอนุมัติเห็นชอบโครงการต่าง ๆ ได้ น าไปสู่

หน้ำ ๖

................................................................................................................................................................................................................................................
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จากข้อสนเทศดังกล่าวข้างต้น สะท้อนปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีหยั่งราก
ฝังลึก และต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แม้ว่าแนวโน้มภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
จะดีขึ้น แต่การป้องกันและปราบปรามต้องเท่าทันกระแสการเปล่ียนแปลงอันรวดเร็วในยุคปัจจุบัน รวมท้ังต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการสร้างสังคมท่ีมีความโปร่งใส ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ัง
กระแสการต่อต้านทางสังคม Social Sanction ในการทุจริตคอร์รัปชัน  

ข้อสนเทศดังกล่าวยังช้ีให้เห็นว่า รูปแบบการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น จากเดิมท่ีเป็นการทุจริตทางตรง เช่น การรับสินบน การทุจริตต่อต าแหน่งราชการ การทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีการเปล่ียนเป็นรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายมากขึ้น มีกระบวนการแก้กฎหมายเพื่อเอื้ออ านวย
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง การใช้อ านาจและอิทธิพลในการแทรกแซงกลไกทางกฎหมาย หรือกลไก
ในกระบวนการยุติธรรม การท าลายการตรวจสอบอ านาจรัฐ รวมท้ังยังมีการทุจริตในระดับประเทศผ่านข้อตกลง
ความร่วมมือ การให้สินบนเจ้าหน้าท่ีไทยในการท าธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น  

สถิติในการด าเนินคดี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 4 8 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยังมีเรื่องค้างสะสมถึง 10,945 คดี จ าแนกเป็นเรื่องค้างสะสมท่ียกมาจากเริ่มก่อต้ัง
ส านักงาน ป.ป.ป. ถึง ปี พ.ศ. จ านวน 9,513 คดี และเร่ืองรับใหม่ ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 3,050 คดี 
และด าเนินการแล้วเสร็จเพียง 1,618 คดี หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 12.88 ของคดีท้ังหมดเท่านั้น  โดยสามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.2 สถิติในการด าเนินคดี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 8 
 

ปี  
งบประมาณ

จ านวนรับเรื่องกล่าวหา ผลการด าเนินงาน 
คงเหลือ 

ยกมา รับใหม ่ รวม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. รวม 
2554 7,896 3,092 10,988 1,270 222 66 - - 93 171 1,822 9,166 

2555 9,166 2,430 11,596 1,085 211 70 115 2 2,063 97 3,643 7,953 

2556 7,953 2,625 10,578 1,163 174 45 226 1 294 97 2,000 8,578 

2557 8,578 3,117 11,695 1,535 130 31 157 4 224 101 2,182 9,513 

2558 9,513 3,050 12,563 1,054 86 12 181 7 133 145 1,618 10,945 

รวม 7,896 14,314 22,210 6,107 823 224 679 14 2,807 611 11,265 10,945 
 

ประเภท ก. ตกไป/แสวงหาฯ แล้วไม่รับไว้ด าเนินการ ไต่สวน/ไต่สวนแล้วข้อกล่าวหาไม่มีมูล 
ประเภท ข.  ไม่รับ/ไม่ยกขึ้นพิจารณา 
ประเภท ค.  ส่งคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา 89 
ประเภท ง.  ส่งให้ผู้บังคับบัญชา/พนักงานสอบสวนด าเนินการตามมาตรา 89/2 

                                                             
6 ศูนย์ประมวลข้อมูล ส านักงาน ป.ป.ช. วันที่ 27 เมษายน 2559 
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ประเภท จ.  ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ 
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ประเภท ฉ.  ส่งคณะกรรมการ ป.ป.ท./หน่วยงานอื่นด าเนินการ 
ประเภท ช.  ช้ีมูลความผิด 
 

 2.2 นิยาม รูปแบบ และสาเหตุของการทุจริต 
       องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้ก าหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริตเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 

 1.  การทุจริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูง
เพื่อบิดเบือนนโยบายหรือการใช้อ านาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อให้ผู้น าหรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์  
จากการใช้ทรัพยากรของชาติ 

 2.  การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐระดับกลาง
และระดับล่างต่อประชาชนท่ัวไป โดยการใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในทางมิชอบ 

 3.  การติดสินบน  (Bribery) เป็นการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ 
ท้ังในรูปของเงิน ส่ิงของ และส่ิงตอบแทนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 

 4.  การยักยอก (Embezzlement) คือ การท่ีพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีองค์กรของรัฐน าเงินหรือ
ส่ิงของท่ีได้รับมอบหมายให้ใช้ในหน้าท่ีราชการ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

  5.  การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก ด้วยการคัดเลือก
บุคคลจากสายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือเครือข่าย (Connection) เพื่อเข้ามาท างานหรือเพื่อได้รับผลประโยชน์ 
โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 

 6.  การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก โดยเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจะใช้อ านาจท่ีมีในการให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าท่ีการงานแก่เพื่อน ครอบครัว หรือบุ คคลใกล้ชิด 

โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 
  7.  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน 

กับประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากท่ีบุคคลต้องมีหน้าท่ีหรือสถานะมากกว่า 1 สถานะ  

 การทุจริตในประเทศไทยอาจจะจ าแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การทุจริตในระดับชาติ และการทุจริต
ในระดับท้องถิ่น 

 1.  การทุจริตในระดับชาติ การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นรูปแบบการทุจริต
ท่ีนักการเมืองใช้อ านาจทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงอ านาจนิติบัญญัติที่ได้มาจากความไว้วางใจ
ของประชาชน เป็นเคร่ืองมือในการออกกฎหมาย การแก้ไขกฎหมาย การแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย   

โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย กฎระเบียบ และตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 
เพ่ือให้การกระท าการทุจริตกลายเป็นส่ิงท่ีชอบธรรม เนื่องจากมีกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายรองรับ  

การทุจริตเชิงนโยบายยังปรากฏในรูปแบบอื ่น ๆ เช่น การซื้อขายต าแหน่งในร ะดับสูงทางราชการ ได้แก่ 
ต าแหน่งอธิบดี ต าแหน่งผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ ในต าแหน่งท่ีมีอ านาจอนุมัติเห็นชอบโครงการต่าง ๆ ได้ น าไปสู่

หน้ำ ๗
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หน้า ๘ 

การตรวจสอบท่ีหละหลวมในโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ และการใช้วิธีพิเศษในการด าเนินการ 
หลีกเล่ียงกฎเกณฑ์ มาตรการป้องกันการทุจริตต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการ ขั้นตอนมีการแบ่งผลประโยชน์กัน
ในหมู่พวกพ้อง เช่น การท าแบบก่อสร้าง ท่ีไม่มีความชัดเจน การใช้เงินกู้จากต่างประเทศเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ รวมท้ังเสนอโครงการเร่งด่วนเพ่ือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการว่าจ้างแบบเหมารวม (Turnkey) ซึ่งผู้รับเหมาสามารถด าเนินการออกแบบและ
ก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเอื้อต่อการทุจริต เนื่องจากผู้รับเหมาโครงการสามารถปรับเปล่ียน
แผนงานต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา สามารถปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มได้ง่าย อีกท้ังยังเปิดช่องให้
บริษัทเอกชนเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐได้ ซึ่งมักเกิดจากการท าสัญญาท่ีหละหลวม มีช่องว่างให้หน่วยงานรัฐ
เสียเปรียบ 
 2.  การทุจริตในระดับท้องถ่ิน  การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นท่ีมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้
บริการต่าง  ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ใน  

ทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 7  

  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง  
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2) สภาพหรือปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย  
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ

ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 การทุจริตในหลายรูปแบบดังกล่าว จากงานวิจัยของ มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ (2554) พบว่า สาเหตุหลัก
ท่ีก่อให้เกิดการทุจริตในสังคมไทยมี 2 ประการ ได้แก่ 

 1.  การใช้วัฒนธรรมแบบไทย ๆ ในทางท่ีผิด  
 2.  ปัญหาเรื่องตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

 กล่าวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์น าไปสู่การเอื้อประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติมิตร  

และพวกพ้อง รวมท้ังการตรวจสอบความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพ ท าให้สังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ 

อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมดังกล่าวเป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดโอกาสในการทุจริตเท่านั้น ปัญหาส าคัญที่สุดอยู่ท่ี
การขาดจิตส านึก ความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ความโลภในอ านาจและทรัพย์สินอยู่เหนือ
ความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหน้าท่ีจนน าไปสู่การทุจริตด้วยวิธีการใหม่ ๆ ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น 
 
                                                             
7 ที่มา : บทความงานวิจัย เร่ือง “การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มาตรการและกลไกการป้องกัน” โดย รศ. ดร.โกวิทย์ พวงงาม 

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๙ 

สาเหตุและปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่การทุจริตมีอีกหลายประการ นับต้ังแต่เรื่องของโอกาสในการท าทุจริต
ท่ีเกิดจากช่องว่างของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส
ที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการด าเนินงานของภาครัฐ ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
ของข้าราชการ การขาดจริยธรรม คุณธรรม เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดประโยชน์ส่วนรวม 
ค่านิยมยกย่องคนท่ีมีเงิน ทัศนะท่ีว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ ความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีส่วนท าให้คนมุ่งสร้างความร่ ารวย วัตถุนิยม เป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ี
มีแนวโน้มท่ีจะท าการทุจริต รวมท้ัง “โครงสร้างทางสังคมที่บิดเบี้ยว” มีความเหลื่อมล้ า มีช่องว่างระหว่าง
คนจน คนรวย  คนมีอ านาจ คนไร้ซึ่งอ านาจ ท าให้แสวงหาหนทางท่ีจะลดช่องว่าง โดยการทุจริตมากยิ่งขึ้น  

ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
ท้ังในส่วนของกฎหมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
(พ.ศ. ๐ - ๔  ท่ีบูรณาการพันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและภาคีเครือข่าย
ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการตอ่ต้านการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยลดการทุจริตได้อย่างมีนัยส าคัญ 

หน้ำ ๘
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หน้า ๘ 

การตรวจสอบท่ีหละหลวมในโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ และการใช้วิธีพิเศษในการด าเนินการ 
หลีกเล่ียงกฎเกณฑ์ มาตรการป้องกันการทุจริตต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการ ขั้นตอนมีการแบ่งผลประโยชน์กัน
ในหมู่พวกพ้อง เช่น การท าแบบก่อสร้าง ท่ีไม่มีความชัดเจน การใช้เงินกู้จากต่างประเทศเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ รวมท้ังเสนอโครงการเร่งด่วนเพ่ือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการว่าจ้างแบบเหมารวม (Turnkey) ซึ่งผู้รับเหมาสามารถด าเนินการออกแบบและ
ก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเอื้อต่อการทุจริต เนื่องจากผู้รับเหมาโครงการสามารถปรับเปล่ียน
แผนงานต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา สามารถปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มได้ง่าย อีกท้ังยังเปิดช่องให้
บริษัทเอกชนเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐได้ ซึ่งมักเกิดจากการท าสัญญาท่ีหละหลวม มีช่องว่างให้หน่วยงานรัฐ
เสียเปรียบ 

2.  การทุจริตในระดับท้องถ่ิน การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นท่ีมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ใน
ทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง 
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2) สภาพหรือปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ

ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

การทุจริตในหลายรูปแบบดังกล่าว จากงานวิจัยของ มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ (2554) พบว่า สาเหตุหลัก
ท่ีก่อให้เกิดการทุจริตในสังคมไทยมี 2 ประการ ได้แก่ 

 การใช้วัฒนธรรมแบบไทย ๆ ในทางท่ีผิด  
 ปัญหาเรื่องตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

กล่าวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์น าไปสู่การเอื้อประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติมิตร
และพวกพ้อง รวมท้ังการตรวจสอบความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพ ท าให้สังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ
อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมดังกล่าวเป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดโอกาสในการทุจริตเท่านั้น ปัญหาส าคัญที่สุดอยู่ท่ี
การขาดจิตส านึก ความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ความโลภในอ านาจและทรัพย์สินอยู่เหนือ
ความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหน้าท่ีจนน าไปสู่การทุจริตด้วยวิธีการใหม่ ๆ ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น 
 
                                                             
7 ที่มา : บทความงานวิจัย เร่ือง “การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการและกลไกการป้องกัน” โดย รศ. ดร.โกวิทย์ พวงงาม
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 สาเหตุและปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่การทุจริตมีอีกหลายประการ นับต้ังแต่เรื่องของโอกาสในการท าทุจริต
ท่ีเกิดจากช่องว่างของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส
ที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการด าเนินงานของภาครัฐ ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
ของข้าราชการ การขาดจริยธรรม คุณธรรม เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดประโยชน์ส่วนรวม 
ค่านิยมยกย่องคนท่ีมีเงิน ทัศนะท่ีว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ ความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีส่วนท าให้คนมุ่งสร้างความร่ ารวย วัตถุนิยม เป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ี
มีแนวโน้มท่ีจะท าการทุจริต รวมท้ัง “โครงสร้างทางสังคมที่บิดเบี้ยว” มีความเหลื่อมล้ า มีช่องว่างระหว่าง 

คนจน - คนรวย  คนมีอ านาจ - คนไร้ซึ่งอ านาจ ท าให้แสวงหาหนทางท่ีจะลดช่องว่าง โดยการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
 ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  

ท้ังในส่วนของกฎหมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 256๐ - 256๔) ท่ีบูรณาการพันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและภาคีเครือข่าย 

ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการตอ่ต้านการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยลดการทุจริตได้อย่างมีนัยส าคัญ 

หน้ำ ๙
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. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (  
    ของประเทศไทย

ดัชนีการรับรู้การทุจริต ) มาจากการเก็บข้อมูลสถานการณ์
การทุจริตของแต่ละประเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ จ านวน 12 แหล่งข้อมูล ประเมินโดยองค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ( ) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ 
ก่อตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี เมื่อ ปี ค.ศ. 1993 มีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้กับการทุจริตในทุกรูปแบบ ด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการทุจริต การประเมิน แต่ละประเทศ
จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อย 3 แหล่งข้อมูล 

ประเทศไทยได้ถูกประเมินจาก 8 แหล่งข้อมูล ได้แก่
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

รายละเอียดส าหรับการประเมิน ๘ แหล่งข้อมูลข้างต้น สามารถอธิบายได้ ดังนี้

) แหล่งข้อมูล (
เผยแพร่คะแนนทุก  ปี  ปี ๖ เป็นปีล่าสุดที่เก็บข้อมูลในช่วง 1 กุมภาพันธ์ 

ถึง 31 มกราคม ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์ มี ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ
ของรัฐบาล มี หลักเกณฑ์ ได้แก่ ) ความเป็นรัฐ ) ส่วนร่วมทางการเมือง ) หลักนิติธรรม ) ความมั่นคง
ของสถาบันประชาธิปไตย ) การบูรณาการทางการเมืองและสังคม ) ระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม ) องค์การของตลาดและการแข่งขัน ) สกุลเงินและเสถียรภาพด้านราคา ) ทรัพย์สินส่วนบุคคล

) ระบอบของรัฐสวัสดิการ ) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ) การพัฒนาอย่างยั่งยืน ) ระดับความยาก
) ความสามารถในการปฏิบัตินโยบาย การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ) การสร้างฉันทามติ

และ ) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
    ของประเทศไทย 
 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) มาจากการเก็บข้อมูลสถานการณ์
การทุจริตของแต่ละประเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ จ านวน 12 แหล่งข้อมูล  ประเมินโดยองค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ 
ก่อตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี เม่ือ ปี ค.ศ. 1993 มีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้กับการทุจริตในทุกรูปแบบ ด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการทุจริต การประเมิน CPI แต่ละประเทศ
จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อย 3 แหล่งข้อมูล  

ประเทศไทยได้ถูกประเมินจาก 8 แหล่งข้อมูล ได้แก่  
 1.  Bertelsmann Foundation Transformation Index : BF (BTI) 
 2.  International Institute 0f Management Development : IMD 
 3.  Political Risk Services International Country Risk Guide : ICRG 
 4.  World Economic Forum Executive Opinion Survey : WEF 
 5.  World Justice Project Rule of Law Index : WJP 
 6.  Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings : EIU 
 7.  Global Insight Country Risk Ratings : GI 
 8.  Political and Economic Risk Consultancy : PERC 

รายละเอียดส าหรับการประเมิน ๘ แหล่งข้อมูลข้างต้น สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

 1) แหล่งข้อมูล Bertelsmann Foundation Transformation Index : BF (BTI) 
 BTI เผยแพร่คะแนนทุก  2 ปี  ปี 201๖ เป็นปีล่าสุดที่เก็บข้อมูลในช่วง 1 กุมภาพันธ์ 2013 

ถึง 31 มกราคม 2015 ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ
ของรัฐบาล มี 17 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1) ความเป็นรัฐ 2) ส่วนร่วมทางการเมือง 3) หลักนิติธรรม 4) ความมั่นคง
ของสถาบันประชาธิปไตย 5) การบูรณาการทางการเมืองและสังคม 6) ระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 
สังคม 7) องค์การของตลาดและการแข่งขัน 8) สกุลเงินและเสถียรภาพด้านราคา 9) ทรัพย์สินส่วนบุคคล 
10) ระบอบของรัฐสวัสดิการ 11) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 12) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 13) ระดับความยาก 
14) ความสามารถในการปฏิบัตินโยบาย 15) การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 16) การสร้างฉันทามติ 
และ 17) ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
 

3 
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ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 
 ปี 2012 ได้ 45 คะแนน   

ปี 2013 ได้ 40 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 40 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 40 คะแนน (คะแนนคงท่ี) 

      2) แหล่งข้อมูล International Institute 0f Management Development : IMD 
 แหล่งข้อมูล IMD ส ารวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันท้ังหมด 61 เขตเศรษฐกิจ 

ท่ัวโลก โดยการจัดอันดับตัวช้ีวัดท้ัง 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ 

3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน 
ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 

ปี 2012 ได้ 38 คะแนน   
ปี 2013 ได้ 36 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 33 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 38 คะแนน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 คะแนน) 

 ๓) แหล่งข้อมูล Political Risk Services International Country Risk Guide : ICRG 
 International Country Risk Guide หรือ ICRG จัดอันดับความเส่ียงของประเทศต่าง ๆ 3 ด้าน 
คือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเงิน มีการรายงานผลทุกเดือน ครอบคลุม 140 ประเทศท่ัวโลก  

คอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในความเส่ียงด้านการเมืองของ ICRG โดยมุ่งไปท่ีคอร์รัปชันท่ีเกิดขึ้นใน 

ระบบการเมือง พบว่า รูปแบบการทุจริตท่ีนักธุรกิจมีประสบการณ์ตรงและพบมากท่ีสุด คือ การเรียกรับสินบน 
หรือการเรียกรับเงินเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้า/ส่งออก การประเมินภาษี การคุ้มกันโดยต ารวจ ระบบอุปถัมภ์ 
ระบบพวกพ้อง การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองแบบลับ ๆ และความสัมพันธ์ใกล้ชิดของนักการเมืองกับนักธุรกิจ 

ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 
  ปี 2012 ได้ 31 คะแนน 
  ปี 2013 ได้ 31 คะแนน 
  ปี 2014 ได้ 31 คะแนน 

ปี 2015 ได้ 31 คะแนน (คะแนนคงท่ี) 

 ๔) แหล่งข้อมูล World Economic Forum (Executive Opinion Survey) : WEF 
แหล่งข้อมูล World Economic Forum (Executive Opinion Survey) เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูล

ท่ีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ น าข้อมูลมาใช้เพื่อจัดท าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
World Economic Forum จัดท า ดั ชนี ช้ี วั ดคว ามสามารถทางการแข่ ง ขัน  ( Global 

Competitiveness Index : GCI) ของตนเองเป็นประจ าทุกปี ดัชนีช้ีวัดความสามารถทางการแข่งขันจะแตกต่าง
จากดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ แต่อาจจะมีความสัมพันธ์กันบางประการ 
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เนื่องจากใช้ข้อมูลดิบชุดเดียวกัน คือ ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ( Executive 
Opinion Survey  

ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง
ปี 2012 ได้ 35 คะแนน   
ปี 2013 ได้ 35 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 39 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 43 คะแนน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 คะแนน) 

 5) แหล่งข้อมูล World Justice Project Rule of Law Index : WJP 
 WJP เป็นองค์กรท่ีประเมินค่าระดับความโปร่งใสโดยใช้หลักนิติรัฐเป็นเกณฑ์ มีการเก็บข้อมูลในทุกปี
การคิดระดับคะแนนรวมจาก 8 เกณฑ์หลัก ได้แก่ 1) การตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐบาล 2) การปราศจาก
การคอร์รัปชันและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 3) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4) สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน 5) ความสงบเรียบร้อยของสังคม การไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
6) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 7) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ความเป็นอิสระของตุลาการ
และระยะเวลาด าเนินการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และ 8) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดจ านวนอาชญากรรม การไม่ถูกแทรกแซงโดยผู้มีอิทธิพล และสิทธิของ
ผู้ต้องหา  

ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 
ปี 2012 ได้ 33 คะแนน   
ปี 2013 ได้ 33 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 44 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 26 คะแนน (ลดลงจากปีก่อน 18 คะแนน) 

 6) แหล่งข้อมูล Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings : EIU 
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) เป็น 1 ใน 8 แหล่งข้อมูลจาก

ท้ังหมด 12 แหล่ง ท่ีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) น ามาใช้ในการประเมิน
เพื่อจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกท่ีเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ
ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญ มีประเทศท่ี EIU ท าการวิเคราะห์ท้ังส้ินมากกว่า 140 ประเทศ  

ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 
ปี 2012 ได้ 38 คะแนน   
ปี 2013 ได้ 38 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 38 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 38 คะแนน (คะแนนคงท่ี) 
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ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 
 ปี 2012 ได้ 45 คะแนน   

ปี 2013 ได้ 40 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 40 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 40 คะแนน (คะแนนคงท่ี) 

2) แหล่งข้อมูล International Institute 0f Management Development : IMD 
 แหล่งข้อมูล IMD ส ารวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันท้ังหมด 61 เขตเศรษฐกิจ

ท่ัวโลก โดยการจัดอันดับตัวช้ีวัดท้ัง 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ
3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน 

ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 
ปี 2012 ได้ 38 คะแนน   
ปี 2013 ได้ 36 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 33 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 38 คะแนน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 คะแนน) 

 ๓) แหล่งข้อมูล Political Risk Services International Country Risk Guide : ICRG 
 International Country Risk Guide หรือ ICRG จัดอันดับความเส่ียงของประเทศต่าง ๆ 3 ด้าน 
คือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเงิน มีการรายงานผลทุกเดือน ครอบคลุม 140 ประเทศท่ัวโลก  

คอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในความเส่ียงด้านการเมืองของ ICRG โดยมุ่งไปท่ีคอร์รัปชันท่ีเกิดขึ้นใน
ระบบการเมือง พบว่า รูปแบบการทุจริตท่ีนักธุรกิจมีประสบการณ์ตรงและพบมากท่ีสุด คือ การเรียกรับสินบน 
หรือการเรียกรับเงินเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้า/ส่งออก การประเมินภาษี การคุ้มกันโดยต ารวจ ระบบอุปถัมภ์
ระบบพวกพ้อง การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองแบบลับ ๆ และความสัมพันธ์ใกล้ชิดของนักการเมืองกับนักธุรกิจ 

ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 
ปี 2012 ได้ 31 คะแนน 
ปี 2013 ได้ 31 คะแนน 
ปี 2014 ได้ 31 คะแนน
ปี 2015 ได้ 31 คะแนน (คะแนนคงท่ี) 

 ๔) แหล่งข้อมูล World Economic Forum (Executive Opinion Survey) : WEF 
แหล่งข้อมูล World Economic Forum (Executive Opinion Survey) เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูล

ท่ีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ น าข้อมูลมาใช้เพื่อจัดท าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
World Economic Forum จัดท า ดั ชนี ช้ี วั ดคว ามสามารถทางการแข่ ง ขัน  ( Global 

Competitiveness Index : GCI) ของตนเองเป็นประจ าทุกปี ดัชนีช้ีวัดความสามารถทางการแข่งขันจะแตกต่าง
จากดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ แต่อาจจะมีความสัมพันธ์กันบางประการ
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เนื่องจากใช้ข้อมูลดิบชุดเดียวกัน คือ ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ( Executive 
Opinion Survey)  

ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 
ปี 2012 ได้ 35 คะแนน   
ปี 2013 ได้ 35 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 39 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 43 คะแนน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 คะแนน) 

 5) แหล่งข้อมูล World Justice Project Rule of Law Index : WJP 
 WJP เป็นองค์กรท่ีประเมินค่าระดับความโปร่งใสโดยใช้หลักนิติรัฐเป็นเกณฑ์ มีการเก็บข้อมูลในทุกปี 
การคิดระดับคะแนนรวมจาก 8 เกณฑ์หลัก ได้แก่ 1) การตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐบาล 2) การปราศจาก
การคอร์รัปชันและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 3) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4) สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน 5) ความสงบเรียบร้อยของสังคม การไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
6) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 7) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ความเป็นอิสระของตุลาการ 
และระยะเวลาด าเนินการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และ  8) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดจ านวนอาชญากรรม การไม่ถูกแทรกแซงโดยผู้มีอิทธิพล และสิทธิของ
ผู้ต้องหา  

ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 
ปี 2012 ได้ 33 คะแนน   
ปี 2013 ได้ 33 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 44 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 26 คะแนน (ลดลงจากปีก่อน 18 คะแนน) 

 6) แหล่งข้อมูล Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings : EIU 
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) เป็น 1 ใน 8 แหล่งข้อมูลจาก

ท้ังหมด 12 แหล่ง ท่ีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) น ามาใช้ในการประเมิน
เพ่ือจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกท่ีเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ
ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญ มีประเทศท่ี EIU ท าการวิเคราะห์ท้ังส้ินมากกว่า 140 ประเทศ  

ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 
ปี 2012 ได้ 38 คะแนน   
ปี 2013 ได้ 38 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 38 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 38 คะแนน (คะแนนคงท่ี) 
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 7) แหล่งข้อมูล Global Insight Country Risk Ratings : GI 
องค์กรที่ประเมินค่า GI คือ บริษัท IHS Inc. ปัจจัยหลักที่ประเมิน คือ ความเสี่ยงด้านการบริการ 

ปัจจัยรอง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี และความมั่นคงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานในภาคธุรกจิ
และการลงทุน การประเมินความเสี่ยงจะประเมินจากนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ และได้รับข้อมูล
จากกลุ่มลูกค้าและผู้ท าสัญญากับภาครัฐของประเทศนั้น ๆ นักลงทุน นักธุรกิจ ผู้รับงานอิสระ เครือข่ายนักข่าว 
และสถานการณ์ท่ีส าคัญในแต่ละวันจะถูกน ามาประเมินด้วย 

ค าถามของผู้เชี่ยวชาญจะเน้นไปท่ีการประเมินการทุจริตที่ส่งผลต่อการด าเนินการของภาคธุรกิจ
เอกชนเป็นหลัก โดยมุมมองหรือประสบการณ์ของนักธุรกิจที่มีเกี่ยวกับการทุจริต ตัวอย่างค าถาม 

-  การคอร์รัปชันมีผลต่อการด าเนินธุรกิจหรือไม่ การเมืองและเศรษฐกิจมีผลต่อการคอร์รัปชันอย่างไร 
-  ในมุมมองของนักธุรกิจ การคอร์รัปชันสัมพันธ์กับการอนุญาตให้ท าธุรกิจหรือไม่ และส่งผลต่อ

นโยบายและการตัดสินใจอย่างไร  
ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 

ปี 2012 ได้ 42 คะแนน   
ปี 2013 ได้ 32 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 42 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 42 คะแนน (คะแนนคงท่ี) 

 8) แหล่งข้อมูล Political and Economic Risk Consultancy : PERC 
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (TI) น าข้อมูลของ PERC มาใช้จัดท าดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(CPI) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจในท้องถิ่นและนักธุรกิจชาวต่างชาติในแต่ละประเทศ
โดยการสัมภาษณ์ การสอบถามทางโทรศัพท์ และการตอบแบบส ารวจออนไลน์ โดยถามเก่ียวกับประเทศท่ีพวกเขา
ท างานอยู่และประเทศของเขาเอง 

ข้อมูลที่น ามาใช้จัดท า CPI ปี 2015 เป็นข้อมูลจากการส ารวจระหว่างเดือนมกราคม 2015 
ถึงเดือนมีนาคม 2015 และตีพิมพ์ในวารสารเดือนเมษายน 2015 

PERC  ใช้วิธีการส ารวจการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อการคอร์รัปชัน โดยมีค าถาม ดังนี้ 
1. ท่านจะให้คะแนนปัญหาการทุจริตในประเทศที่ท่านท างานหรือประกอบธุรกิจเท่าใด 
2. ปัญหาการทุจริตในประเทศของท่านลดลง เท่าเดิม หรือเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 
3. การคอร์รัปชันในแง่มุมใดหรือในเรื่องใดที่ท่านเห็นว่ามีความส าคัญต่อประเทศของท่านมากที่สุด  
ทั้งนี้ ในการค านวณค่า CPI จะใช้ค าตอบจากค าถามแรกเท่านั้น ก าหนดระดับคะแนนตั้งแต่  

๐ ถึง ๑๐ โดยค่า ๐ หมายถึง มีปัญหาการทุจริตน้อยที่สุด และระดับ ๑๐ หมายถึง มีปัญหาการทุจริตมากที่สุด 
ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง 

ปี 2012 ได้ 35 คะแนน   
ปี 2013 ได้ 39 คะแนน   
ปี 2014 ได้ 35 คะแนน  
ปี 2015 ได้ 42 คะแนน  (เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7 คะแนน) 
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“ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ าปี ๒๕๕๘” ท่ีหน่วยงานองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI ได้เผยแพร่
เมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า “ประเทศไทย ได้ ๓๘ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน” เป็นอันดับท่ี ๗๖ 
จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และได้อันดับท่ี ๓ จาก ๙ ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 

ค่าคะแนนท่ีได้รับดังกล่าว มาจากแหล่งข้อมูลท่ีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น ๓ แหล่ง แหล่งข้อมูลท่ีค่าคะแนน
เท่าเดิม ๔ แหล่ง และแหล่งข้อมูลท่ีค่าคะแนนลดลง ๑ แหล่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับการเก็บข้อมูลและประเมินค่าบริบทด้านใด
ในช่วงนั้น ๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับ “ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลของแต่ละแหล่งข้อมูล อาจจะส่งผลต่อ
ค่าคะแนนเช่นเดียวกัน ซึ่งพิจารณาจากเอกสารเผยแพร่ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเกี่ยวกับค าอธิบาย
ของแหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการจัดท าดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี ๒๐๑๕ (Corruption Perceptions Index 2015 : 
Full Source Description) พบว่า แต่ละแหล่งข้อมูลจะท าการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันไป กล่าวคือ
บางแหล่งข้อมูลเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี ๒๐๑๒ ถึงปี ๒๐๑๔ แต่บางแหล่งข้อมูลเก็บข้อมูลเดือนมกราคม ถึงเดือน
มิถุนายน ปี ๒๐๑๕ 

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ าปี ๒๐๑๕ จึงสะท้อนภาพรวมของเหตุการณ์และสถานการณ์
ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น นโยบายทางเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การบริหาร
ประเทศของรัฐบาล ในหลายช่วงเวลาต้ังแต่ปลายปี ๒๐๑๒ ถึงต้นปี ๒๐๑๕ 

แหล่งข้อมูลท่ีมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นในภาพรวม อาจจะมีสาเหตุจากการเข้ามาบริหารประเทศ
ของรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษ ท่ีน าโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถใช้กฎหมายยุติปัญหาความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงท่ีมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ท าให้ประเทศมีความมั่นคงภายในมากขึ้น รวมท้ังการก าหนดนโยบาย
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทุกภาคส่วนราชการ และการแต่งต้ังคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) 

แหล่งข้อมูลท่ีมีค่าคะแนนเท่าเดิม อาจจะสืบเนื่องจากบริบทท่ีถูกประเมินยังไม่มีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  

ส่วนแหล่งข้อมูลท่ีมีค่าคะแนนลดลง คือ แหล่งข้อมูล World Justice Project Rule of Law Index : WJP
อาจมีสาเหตุมาจากระดับค่าคะแนน ๓ ใน ๘ หลักเกณฑ์ปรับตัวลดลง ประกอบด้วย ๑) ระบบการเมือง ๒) สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน และ ๓) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะในช่วง
ปลายปี ๒๐๑๓ ๒๐๑๔ เป็นช่วงท่ีสถานการณ์การเมืองไทยเกิดความวุ่นวาย มีการประท้วงเดินขบวนปิดถนนและ
สถานท่ีราชการจ านวนมาก ประชาชน รวมถึงข้าราชการบางส่วนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติ มีความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีการวางระเบิดในสถานท่ีต่าง ๆ ท าให้เกิดการรัฐประหารและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีการรวมอ านาจอยู่ท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบกับ
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญช่ัวคราวมีจ านวนน้อย รวมไปถึงการก าหนดให้พลเรือน
ต้องขึ้นศาลทหารหากเข้ากรณีตามท่ีก าหนดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สถานการณ์ท่ีเกิดความขัดแย้ง
อย่างต่อเนื่องดังกล่าวอาจท าให้ระดับค่าคะแนน ท่ีถูกประเมินปรับตัวลดลง 
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 แหล่งข้อมูล  
องค์กรที่ประเมินค่า คือ บริษัท ปัจจัยหลักที่ประเมิน คือ ความเสี่ยงด้านการบริการ 

ปัจจัยรอง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี และความมั่นคงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานในภาคธุรกจิ
และการลงทุน การประเมินความเสี่ยงจะประเมินจากนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ และได้รับข้อมูล
จากกลุ่มลูกค้าและผู้ท าสัญญากับภาครัฐของประเทศนั้น ๆ นักลงทุน นักธุรกิจ ผู้รับงานอิสระ เครือข่ายนักข่าว 
และสถานการณ์ท่ีส าคัญในแต่ละวันจะถูกน ามาประเมินด้วย

ค าถามของผู้เชี่ยวชาญจะเน้นไปท่ีการประเมินการทุจริตที่ส่งผลต่อการด าเนินการของภาคธุรกิจ
เอกชนเป็นหลัก โดยมุมมองหรือประสบการณ์ของนักธุรกิจที่มีเกี่ยวกับการทุจริต ตัวอย่างค าถาม

การคอร์รัปชันมีผลต่อการด าเนินธุรกิจหรือไม่ การเมืองและเศรษฐกิจมีผลต่อการคอร์รัปชันอย่างไร
ในมุมมองของนักธุรกิจ การคอร์รัปชันสัมพันธ์กับการอนุญาตให้ท าธุรกิจหรือไม่ และส่งผลต่อ

นโยบายและการตัดสินใจอย่างไร
ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง

ปี ได้ คะแนน  
ปี ได้ คะแนน  
ปี ได้ คะแนน 
ปี ได้ คะแนน (คะแนนคงท่ี)

 แหล่งข้อมูล 
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ( น าข้อมูลของ มาใช้จัดท าดัชนีการรับรู้การทุจริต

( ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจในท้องถิ่นและนักธุรกิจชาวต่างชาติในแต่ละประเทศ
โดยการสัมภาษณ์ การสอบถามทางโทรศัพท์ และการตอบแบบส ารวจออนไลน์ โดยถามเก่ียวกับประเทศท่ีพวกเขา
ท างานอยู่และประเทศของเขาเอง

ข้อมูลที่น ามาใช้จัดท า ปี เป็นข้อมูลจากการส ารวจระหว่างเดือนมกราคม 2015 
ถึงเดือนมีนาคม 2015 และตีพิมพ์ในวารสารเดือนเมษายน 2015

ใช้วิธีการส ารวจการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อการคอร์รัปชัน โดยมีค าถาม ดังนี้
ท่านจะให้คะแนนปัญหาการทุจริตในประเทศที่ท่านท างานหรือประกอบธุรกิจเท่าใด
ปัญหาการทุจริตในประเทศของท่านลดลง เท่าเดิม หรือเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
การคอร์รัปชันในแง่มุมใดหรือในเรื่องใดที่ท่านเห็นว่ามีความส าคัญต่อประเทศของท่านมากที่สุด 

ทั้งนี้ ในการค านวณค่า จะใช้ค าตอบจากค าถามแรกเท่านั้น ก าหนดระดับคะแนนตั้งแต่
๐ ถึง ๑๐ โดยค่า ๐ หมายถึง มีปัญหาการทุจริตน้อยที่สุด และระดับ ๑๐ หมายถึง มีปัญหาการทุจริตมากที่สุด

ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบย้อนหลัง
ปี ได้ คะแนน  
ปี ได้ คะแนน  
ปี ได้ คะแนน 
ปี ได้ คะแนน  (เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7 คะแนน)
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      “ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ าปี ๒๕๕๘” ท่ีหน่วยงานองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้เผยแพร่
เมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า “ประเทศไทย ได้ ๓๘ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน” เป็นอันดับท่ี ๗๖ 
จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และได้อันดับท่ี ๓ จาก ๙ ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 
       ค่าคะแนนท่ีได้รับดังกล่าว มาจากแหล่งข้อมูลท่ีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น ๓ แหล่ง แหล่งข้อมูลท่ีค่าคะแนน
เท่าเดิม ๔ แหล่ง และแหล่งข้อมูลท่ีค่าคะแนนลดลง ๑ แหล่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับการเก็บข้อมูลและประเมินค่าบริบทด้านใด
ในช่วงนั้น ๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  
       ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับ “ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลของแต่ละแหล่งข้อมูล” อาจจะส่งผลต่อ
ค่าคะแนนเช่นเดียวกัน ซึ่งพิจารณาจากเอกสารเผยแพร่ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติเกี่ยวกับค าอธิบาย
ของแหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการจัดท าดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี ๒๐๑๕ (Corruption Perceptions Index 2015 : 
Full Source Description) พบว่า แต่ละแหล่งข้อมูลจะท าการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันไป กล่าวคือ 
บางแหล่งข้อมูลเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี ๒๐๑๒ ถึงปี ๒๐๑๔ แต่บางแหล่งข้อมูลเก็บข้อมูลเดือนมกราคม  ถึงเดือน
มิถุนายน ปี ๒๐๑๕ 

      ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ าปี ๒๐๑๕ จึงสะท้อนภาพรวมของเหตุการณ์และสถานการณ์
ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น นโยบายทางเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การบริหาร
ประเทศของรัฐบาล ในหลายช่วงเวลาต้ังแต่ปลายปี ๒๐๑๒ ถึงต้นปี ๒๐๑๕ 

      แหล่งข้อมูลท่ีมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นในภาพรวม  อาจจะมีสาเหตุจากการเข้ามาบริหารประเทศ 
ของรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษ ท่ีน าโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถใช้กฎหมายยุติปัญหาความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงท่ีมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ท าให้ประเทศมีความมั่นคงภายในมากขึ้น รวมท้ังการก าหนดนโยบาย
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทุกภาคส่วนราชการ และการแต่งต้ังคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) 

      แหล่งข้อมูลท่ีมีค่าคะแนนเท่าเดิม อาจจะสืบเนื่องจากบริบทท่ีถูกประเมินยังไม่มีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  

      ส่วนแหล่งข้อมูลท่ีมีค่าคะแนนลดลง คือ แหล่งข้อมูล World Justice Project Rule of Law Index : WJP 
อาจมสีาเหตุมาจากระดับค่าคะแนน ๓ ใน ๘ หลักเกณฑ์ปรับตัวลดลง ประกอบด้วย ๑) ระบบการเมือง ๒) สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน และ ๓) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะในช่วง
ปลายปี ๒๐๑๓ - ๒๐๑๔ เป็นช่วงท่ีสถานการณ์การเมืองไทยเกิดความวุ่นวาย มีการประท้วงเดินขบวนปิดถนนและ
สถานท่ีราชการจ านวนมาก ประชาชน รวมถึงข้าราชการบางส่วนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติ มีความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีการวางระเบิดในสถานท่ีต่าง ๆ ท าให้เกิดการรัฐประหารและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีการรวมอ านาจอยู่ท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบกับ
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญช่ัวคราวมีจ านวนน้อย รวมไปถึงการก าหนดให้พลเรือน
ต้องขึ้นศาลทหารหากเข้ากรณีตามท่ีก าหนดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สถานการณ์ท่ีเกิดความขัดแย้ง
อย่างต่อเนื่องดังกล่าวอาจท าให้ระดับค่าคะแนน ท่ีถูกประเมินปรับตัวลดลง 
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      อนึ่ง ข้อมูลเชิงประจักษ์จากเอกสารเผยแพร่ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) เกี่ยวกับค าอธิบายของแหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการจัดท าดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี ๒๐๑๕ ท่ีผ่านมา 
มีข้อสังเกตว่า ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงท่ีมีการเก็บข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูล 

ซึ่งน่าจะส่งผลต่อค่าคะแนน CPI อย่างมีนัยส าคัญ   
      ดังนั้น ในการยกระดับค่าคะแนน CPI ในปี ๒๐๑๖ รัฐบาลและทุกภาคส่วน พึงเร่งสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

และการรับรู้ท่ีถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ควรให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแก่ประชาชนและนักลงทุนต่างชาติอย่างทั่วถึง 

การน าเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อให้นานาประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 

การผลักดันให้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 

เป็นรูปธรรม รวมท้ังเร่งให้เกิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) 
ของส านักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปอย่างครอบคลุมรอบด้านแก่ทุกหน่วยงาน เป็นต้น 
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4. ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้
ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและ
ภาระหน้าท่ีของตนเอง แต่เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต โดยเหตุ
ปัจจัยท่ีส่งผลให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จ
ได้เท่าท่ีควร สืบเนื่องมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงการวิวัฒนาการของปัญหาการทุจริตซึ่งมีรูปแบบ
ท่ีสลับซับซ้อน ยากต่อการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล จึงเห็นควรจะมีการปรับปรุงและปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาให้งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้ประสบผลส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายท่ียุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากกฎหมาย ระเบียบ แผนยุทธศาสตร์ หรือการด าเนินงานของ
องค์กรต่าง ๆ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้
ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมท้ัง
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และพรรคการเมือง มีการปฏิบัติตามเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตท้ังในส่วนของการก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเป็นการแสดงเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว
จะต้องมีการเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยการด าเนินงานของหน่วยงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะต้องปฏิบัติงานในเชิงรุก และมีความเด็ดขาดรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
การทุจริต เพื่อเป็นการสร้างให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ซึ่งเมื่อการด าเนินงานดังท่ีกล่าวมาสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงก็เช่ือว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI ของประเทศไทยให้ได้ค่าคะแนนตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้อย่างแน่นอน

ประกอบกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีข้อค านึงหลายประการในการก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกระแสของโลกในปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยส าหรับประเทศไทยได้มีการก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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อนึ่ง ข้อมูลเชิงประจักษ์จากเอกสารเผยแพร่ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
เกี่ยวกับค าอธิบายของแหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการจัดท าดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี ๒๐๑๕ ท่ีผ่านมา 

มีข้อสังเกตว่า ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงท่ีมีการเก็บข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูล
ซึ่งน่าจะส่งผลต่อค่าคะแนน อย่างมีนัยส าคัญ  

ดังนั้น ในการยกระดับค่าคะแนน ในปี ๒๐๑๖ รัฐบาลและทุกภาคส่วน พึงเร่งสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
และการรับรู้ท่ีถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ควรให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแก่ประชาชนและนักลงทุนต่างชาติอย่างทั่วถึง
การน าเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อให้นานาประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
การผลักดันให้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เป็นรูปธรรม รวมท้ังเร่งให้เกิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของส านักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปอย่างครอบคลุมรอบด้านแก่ทุกหน่วยงาน เป็นต้น
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4. ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ 
ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและ
ภาระหน้าท่ีของตนเอง แต่เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต โดยเหตุ
ปัจจัยท่ีส่งผลให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จ
ได้เท่าท่ีควร สืบเนื่องมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงการวิวัฒนาการของปัญหาการทุจริตซึ่งมีรูปแบบ  

ท่ีสลับซับซ้อน ยากต่อการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล จึงเห็นควรจะมีการปรับปรุงและปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาให้งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้ประสบผลส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายท่ียุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากกฎหมาย ระเบียบ แผนยุทธศาสตร์ หรือการด าเนินงานของ
องค์กรต่าง ๆ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้
ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมท้ัง
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และพรรคการเมือง มีการปฏิบัติตามเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตท้ังในส่วนของการก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเป็นการแสดงเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว
จะต้องมีการเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยการด าเนินงานของหน่วยงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะต้องปฏิบัติงานในเชิงรุก และมีความเด็ดขาดรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
การทุจริต เพื่อเป็นการสร้างให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ซึ่งเมื่อการด าเนินงานดังท่ีกล่าวมาสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงก็เช่ือว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ  

ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้ได้ค่าคะแนนตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้อย่างแน่นอน 

ประกอบกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีข้อค านึงหลายประการในการก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

จากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกระแสของโลกในปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยส าหรับประเทศไทยได้มีการก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4 
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ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง ในลักษณะของการออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีสาระส าคัญท่ีควรน ามาใช้ส าหรับก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 
2. วาระปฏิรูปท่ี ๑ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
3. กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
4. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 
7. แนวนโยบายและข้อส่ังการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 

 ส าหรับในปัจจุบันประเทศไทยได้อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. .... เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาและลงประชามติ ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว 

ได้ให้ความส าคัญกับการออกแบบระบบโครงสร้างอ านาจท่ีมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มทางการเมือง และผู้บริหารระดับสูง ให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
จากการท่ีรัฐธรรมนูญฯ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องปัญหาการทุจริต เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรง 
และแทรกซึมไปกับทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นในภาคราชการ ภาคเอกชน หรือแม้กระท่ังภาคประชาสังคม 
ดังนั้นรัฐบาลและคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ จึงสร้างกฎหมาย มาตรการ หรือกลไก ส าหรับป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มีภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือ 

ในสายตาของนานาชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ก าหนดอยู่ในหมวดท่ี 4 หน้าท่ีของปวงชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าท่ีไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ และความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าการกระท านั้น จะเป็นการกระท าโดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอื่น ๆ โดยการก าหนดอย่างชัดเจน
ในลักษณะนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าท่ี
ท่ีประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ ประชาชนทุกคนพึงมีความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบจาก
การทุจริตอย่างกว้างขวาง อีกท้ังยังเป็นโอกาสของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมสร้างกระแส
การต่อต้านหรือรังเกียจการทุจริตให้แพร่กระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคมไทย 

นอกจากนี้ร่างรัฐธรรมนูญฯ ยังได้ก าหนดอย่างชัดเจน ในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐ ว่า “รัฐต้อง
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๑๘ 

ต่อต้านการทุจริต หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ซึ่งการท่ีร่างรัฐธรรมนูญฯ 
ก่าหนดในเรื่องดังกล่าว เพื่อใหร้ัฐสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจน โดยถือเป็น
หน้าท่ีของรัฐ ท่ีจะต้องพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างเต็มท่ีตามท่ีกฎหมายก่าหนด 

การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐจะต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ
ท่ีส่าคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
ผู้ใดใช้อ่านาจหรือกระท่าการโดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระบวนการแต่งต้ัง 
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และรัฐจะต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกา่หนดประมวลจริยธรรมส่าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้อง
ไม่ต่่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ซึ่งการท่ีร่างรัฐธรรมนูญฯ ได้ให้ความส่าคัญต่อการบริหารราชการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารงานบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้เกิด
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล มีการโยกย้ายท่ีไม่เป็นธรรม บังคับหรือช้ีน่าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวงพอ้ง
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่างรัฐธรรมนูญฯ จึงได้มีความพยายามท่ีจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดิน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีก่าหนดเอาไว้ เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ได้ก่าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อ่านาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
เปิดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการด่าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและ
ประชาชนส่วนรวม และการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี ต้องค่านึงถึง
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วย

ส่าหรับองค์กรท่ีร่างรัฐธรรมนูญฯ ก่าหนดให้ท่าหน้าท่ีเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ก่าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีจ่านวน 9 คน และมีวาระการด่ารง
ต่าแหน่ง 7 ปี เพียงวาระเดียว ซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ก่าหนดอ่านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ใน
มาตรา 234 ดังนี้ 

1. ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติกรรมร่่ารวยผิดปกติ ทุจริต
ต่อหน้าท่ี หรือจงใจใช้หน้าท่ีและอ่านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรื อไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพื่อด่าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หน้ำ ๑๗

................................................................................................................................................................................................................................................



29

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๑๗ 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง ในลักษณะของการออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีสาระส าคัญท่ีควรน ามาใช้ส าหรับก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 
2. วาระปฏิรูปท่ี ๑ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
3. กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
4. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 2564) 
5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 2564 
6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 2561 
7. แนวนโยบายและข้อส่ังการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 
ส าหรับในปัจจุบันประเทศไทยได้อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. .... เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาและลงประชามติ ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
ได้ให้ความส าคัญกับการออกแบบระบบโครงสร้างอ านาจท่ีมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มทางการเมือง และผู้บริหารระดับสูง ให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
จากการท่ีรัฐธรรมนูญฯ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องปัญหาการทุจริต เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรง
และแทรกซึมไปกับทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นในภาคราชการ ภาคเอกชน หรือแม้กระท่ังภาคประชาสังคม 
ดังนั้นรัฐบาลและคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ จึงสร้างกฎหมาย มาตรการ หรือกลไก ส าหรับป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มีภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือ
ในสายตาของนานาชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ก าหนดอยู่ในหมวดท่ี 4 หน้าท่ีของปวงชนชาวไทยว่า
“...บุคคลมีหน้าท่ีไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ และความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าการกระท านั้น จะเป็นการกระท าโดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอื่น ๆ โดยการก าหนดอย่างชัดเจน
ในลักษณะนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าท่ี
ท่ีประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ ประชาชนทุกคนพึงมีความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบจาก
การทุจริตอย่างกว้างขวาง อีกท้ังยังเป็นโอกาสของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมสร้างกระแส
การต่อต้านหรือรังเกียจการทุจริตให้แพร่กระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคมไทย 

นอกจากนี้ร่างรัฐธรรมนูญฯ ยังได้ก าหนดอย่างชัดเจน ในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐ ว่า รัฐต้อง
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๑๘ 

ต่อต้านการทุจริต หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ซึ่งการท่ีร่างรัฐธรรมนูญฯ 
ก่าหนดในเรื่องดังกล่าว เพื่อใหร้ัฐสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจน โดยถือเป็น
หน้าท่ีของรัฐ ท่ีจะต้องพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างเต็มท่ีตามท่ีกฎหมายก่าหนด 

การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐจะต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ 

ท่ีส่าคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 

ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
ผู้ใดใช้อ่านาจหรือกระท่าการโดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระบวนการแต่งต้ัง 
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และรัฐจะต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก่าหนดประมวลจริยธรรมส่าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น  ๆ ซึ่งต้อง
ไม่ต่่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ซึ่งการท่ีร่างรัฐธรรมนูญฯ ได้ให้ความส่าคัญต่อการบริหารราชการ 

ท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารงานบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้เกิด
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล มีการโยกย้ายท่ีไม่เป็นธรรม บังคับหรือช้ีน่าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวงพอ้ง 
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่างรัฐธรรมนูญฯ จึงได้มีความพยายามท่ีจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดิน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีก่าหนดเอาไว้ เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ได้ก่าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อ่านาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
เปิดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการด่าเนินกิจการต่าง  ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและ
ประชาชนส่วนรวม และการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี ต้องค่านึงถึง
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วย 

ส่าหรับองค์กรท่ีร่างรัฐธรรมนูญฯ ก่าหนดให้ท่าหน้าท่ีเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ก่าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีจ่านวน 9 คน และมีวาระการด่ารง
ต่าแหน่ง 7 ปี เพียงวาระเดียว ซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ก่าหนดอ่านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ใน
มาตรา 234 ดังนี้ 
 1.  ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติกรรมร่่ารวยผิดปกติ ทุจริต  

ต่อหน้าท่ี หรือจงใจใช้หน้าท่ีและอ่านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรื อไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพ่ือด่าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หน้ำ ๑๘
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 2.  ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐร่่ารวยผิดปกติ กระท่าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
หรือกระท่าความผิดต่อต่าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม เพ่ือด่าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.  ก่าหนดให้ผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะ รวมท้ังตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4.  หน้าที่และอ่านาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย  ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ตาม ข้อ (1) (2) และ (3) ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางท่ีจะท่า
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม ในกรณีจ่าเป็นจะมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐท่ีมีเจ้าหน้าท่ีและอ่านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด่าเนินการแทนในเรื่อง
ท่ีมิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือท่ีเป็นการกระท่าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางระดับ หรือก่าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ด่าเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็ได้ 
 จากอ่านาจและหน้าท่ีดังกล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่า งรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ให้ความส่าคัญกับการปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีความส่าคัญในการน่าเอาตัวผู้ท่ีกระท่าความผิด
หรือทุจริตต่อหน้าท่ีราชการมาลงโทษตามท่ีกฎหมายได้ก่าหนดไว้ โดยการด่าเนินงานดังกล่าวจะต้องเน้น  

ในเรื่องของการมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม เนื่องจากในอดีตและปัจจุบันการด่าเนินงาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส่านักงาน ป.ป.ช. ถูกต้ังค่าถามจากสังคมและภาคประชาชนในเรื่องของมาตรฐาน 
และความล่าช้าในการด่าเนินคดีกับผู้ท่ีกระท่าผิดตามกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงกฎหมายอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การปฏิรูป
การด่าเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว จึงมีความส่าคัญและเป็นท่ีมาให้ร่างรัฐธรรมนูญได้ให้
ความส่าคัญกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การด่าเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส่านักงาน ป.ป.ช. สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก่าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วสมกับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

8 
 สืบเนื่องจากการก่าหนดโครงสร้าง ภารกิจ อ่านาจหน้าท่ี จากร่างรัฐธรรมนูญฯ แล้ว เพื่อให้  
การด่าเนินงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงต้ังสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิด
การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2559  เพื่อปฏิรูป
ระบบกลไก และปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
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หน้า ๒๐ 

การปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะ
องค์กรท่ีมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้
ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และมีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย จึงได้เสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน 3 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” เพื่อปฏิรูป “คน” ให้มีจิตส านึกและสร้างพลังร่วม
เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นแนวคิดท่ีมี “คน” เป็นศูนย์กลาง
ของการปฏิรูปดังกล่าว ซึ่งยุทธศาสตร์นี้เป็นท้ังวิธีการและเป้าหมายของการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ ในด้านวิธีการ 
“คน” เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา เพราะถ้าคนในสังคมส่วนใหญ่มีจิตส านึกในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริต และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ จะท าให้การทุจริตเกิดขึ้นได้ยากในสังคม เพราะสังคม
จะถือว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องท่ีมีความร้ายแรงและยอมรับให้เกิดไม่ได้ในสังคม ดังนั้น “คน” จึงเป็นตัวหลักส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งการด าเนินงานปฏิบัติเรื่องดังกล่าว มี 3 แนวทาง  

แนวทางท่ี 1 สร้างจิตส านึก ท่ีตัวบุคคล เ ร่ิมต้นท าให้  “คน” แต่ละคน ในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกท่ีถูกต้อง รับผิดชอบช่ัวดี อะไรควรท าอะไรไม่ควรท า ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงของ
การทุจริตคอร์รัปชัน มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ีน่ารังเกียจ เป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ 

แนวทางท่ี 2 สร้างเครือข่ายและกลไกเชิงสถาบันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ “คน”
ท่ีมีจิตส านึกเพราะคนแต่ละคนต่างอยู่ภายใต้องค์กร กลุ่มสังคม หรือภาคส่วนต่าง ๆ การออกแบบให้มีระบบ และ
กลไกให้ปัจเจกบุคคลท่ีมีจิตส านึกให้ได้เช่ือมโยงสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร สร้างพื้นท่ีให้คนดีมีท่ียืนในสังคม
สร้างพลังกลุ่มท่ีมีขวัญและก าลังใจในการท าความดี และมีกลไกเชิงสถาบันบางอย่างรองรับจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง
และขยายขอบข่ายของกลุ่มคนท่ีมีจิตส านึก จนเป็นจิตส านึกรวมหมู่ท่ีมีพลังปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของสังคม 

แนวทางท่ี 3 สร้างพลังคุณธรรมเพื่อปฏิบัติสังคมในภาพใหญ่ ด้วยการส่งเสริมและสร้าง
กลไกบางอย่างท่ีท าให้เครือข่ายของผู้ท่ีมีจิตส านึกรักความถูกต้องนี้มีพลังต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันเป็นกลไก
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณะ สร้างพลังต่อต้านและลงโทษทางสังคม
ต่อผู้กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน 

โดยการด าเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านจะด าเนินงานใน 7 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
  กลุ่มเป้าหมายท่ี 1 เด็กและเยาวชน ในทุกช่วงกลุ่มอายุ ต้ังแต่ก่อนเข้าเรียน อนุบาล 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมท้ังกลุ่มท่ีไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 2 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 3 นักการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และพรรคการเมือง 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 4 ธุรกิจเอกชน (ผู้ประกอบการธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน พนักงานเอกชน 

องค์กรท่ีท างานส่งเสริมและก ากับดูแลภาคธุรกิจเอกชน) 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 5 ส่ือมวลชน (รวมท้ังองค์กรวิชาชีพส่ือ) 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 6 ประชาสังคม (กลุ่มและองค์กรไม่แสวงหาก าไร องค์กรภาคประชาชน 

องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรวิชาชีพ สมาคม มูลนิธิ รวมท้ังองค์กรทางศาสนา) 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 7 ประชาชนท่ัวไป 

หน้ำ ๑๙
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หน้า ๑๙ 

ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐร่่ารวยผิดปกติ กระท่าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
หรือกระท่าความผิดต่อต่าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม เพ่ือด่าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ก่าหนดให้ผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะ รวมท้ังตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หน้าที่และอ่านาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย  ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตาม ข้อ และ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางท่ีจะท่า
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม ในกรณีจ่าเป็นจะมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐท่ีมีเจ้าหน้าท่ีและอ่านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด่าเนินการแทนในเรื่อง
ท่ีมิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือท่ีเป็นการกระท่าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางระดับ หรือก่าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ด่าเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็ได้ 

จากอ่านาจและหน้าท่ีดังกล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่า งรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ให้ความส่าคัญกับการปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีความส่าคัญในการน่าเอาตัวผู้ท่ีกระท่าความผิด
หรือทุจริตต่อหน้าท่ีราชการมาลงโทษตามท่ีกฎหมายได้ก่าหนดไว้ โดยการด่าเนินงานดังกล่าวจะต้องเน้น
ในเรื่องของการมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม เนื่องจากในอดีตและปัจจุบันการด่าเนินงาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส่านักงาน ป.ป.ช. ถูกต้ังค่าถามจากสังคมและภาคประชาชนในเรื่องของมาตรฐาน 
และความล่าช้าในการด่าเนินคดีกับผู้ท่ีกระท่าผิดตามกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การปฏิรูป
การด่าเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว จึงมีความส่าคัญและเป็นท่ีมาให้ร่างรัฐธรรมนูญได้ให้
ความส่าคัญกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การด่าเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส่านักงาน ป.ป.ช. สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก่าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วสมกับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 8 

สืบเนื่องจากการก่าหนดโครงสร้าง ภารกิจ อ่านาจหน้าท่ี จากร่างรัฐธรรมนูญฯ แล้ว เพ่ือให้
การด่าเนินงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้จริง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงต้ังสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิด
การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2559 เพื่อปฏิรูป
ระบบกลไก และปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
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  การปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะ
องค์กรท่ีมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้
ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และมีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย จึงได้เสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน 3 ด้าน ได้แก่ 
 1.  ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” เพื่อปฏิรูป “คน” ให้มีจิตส านึกและสร้างพลังร่วม
เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นแนวคิดท่ีมี “คน” เป็นศูนย์กลาง
ของการปฏิรูปดังกล่าว ซึ่งยุทธศาสตร์นี้เป็นท้ังวิธีการและเป้าหมายของการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ ในด้านวิธีการ 
“คน” เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา เพราะถ้าคนในสังคมส่วนใหญ่มีจิตส านึกในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริต และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ จะท าให้การทุจริตเกิดขึ้นได้ยากในสังคม เพราะสังคม
จะถือว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องท่ีมีความร้ายแรงและยอมรับให้เกิดไม่ได้ในสังคม ดังนั้น “คน” จึงเป็นตัวหลักส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งการด าเนินงานปฏิบัติเรื่องดังกล่าว มี 3 แนวทาง  
  แนวทางท่ี 1 สร้างจิตส านึก ท่ีตัวบุคคล เ ร่ิมต้นท าให้  “คน” แต่ละคน ในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกท่ีถูกต้อง รับผิดชอบช่ัวดี อะไรควรท าอะไรไม่ควรท า ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงของ
การทุจริตคอร์รัปชัน มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ีน่ารังเกียจ เป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ 
  แนวทางท่ี 2 สร้างเครือข่ายและกลไกเชิงสถาบันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ “คน” 

ท่ีมีจิตส านึกเพราะคนแต่ละคนต่างอยู่ภายใต้องค์กร กลุ่มสังคม หรือภาคส่วนต่าง ๆ การออกแบบให้มีระบบ และ
กลไกให้ปัจเจกบุคคลท่ีมีจิตส านึกให้ได้เช่ือมโยงสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร สร้างพื้นท่ีให้คนดีมีท่ียืนในสังคม 

สร้างพลังกลุ่มท่ีมีขวัญและก าลังใจในการท าความดี และมีกลไกเชิงสถาบันบางอย่างรองรับจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง
และขยายขอบข่ายของกลุ่มคนท่ีมีจิตส านึก จนเป็นจิตส านึกรวมหมู่ท่ีมีพลังปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของสังคม 
  แนวทางท่ี 3 สร้างพลังคุณธรรมเพื่อปฏิบัติสังคมในภาพใหญ่ ด้วยการส่งเสริมและสร้าง
กลไกบางอย่างท่ีท าให้เครือข่ายของผู้ท่ีมีจิตส านึกรักความถูกต้องนี้มีพลังต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันเป็นกลไก
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณะ สร้างพลังต่อต้านและลงโทษทางสังคม
ต่อผู้กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน 
 โดยการด าเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านจะด าเนินงานใน 7 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

  กลุ่มเป้าหมายท่ี 1 เด็กและเยาวชน ในทุกช่วงกลุ่มอายุ ต้ังแต่ก่อนเข้าเรียน อนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมท้ังกลุ่มท่ีไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา 

 กลุ่มเป้าหมายท่ี 2 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 3 นักการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และพรรคการเมือง 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 4 ธุรกิจเอกชน (ผู้ประกอบการธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน พนักงานเอกชน 

องค์กรท่ีท างานส่งเสริมและก ากับดูแลภาคธุรกิจเอกชน) 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 5 ส่ือมวลชน (รวมท้ังองค์กรวิชาชีพส่ือ) 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 6 ประชาสังคม (กลุ่มและองค์กรไม่แสวงหาก าไร องค์กรภาคประชาชน 

องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรวิชาชีพ สมาคม มูลนิธิ รวมท้ังองค์กรทางศาสนา) 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 7 ประชาชนท่ัวไป 

หน้ำ ๒๐
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 2.  ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือปฏิรูประบบและองค์กร
เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการปฏิรูปด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็น
ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม เช่น ภาคการเมือง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชน โดยทุกภาคส่วนของสังคมต้องมีหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 

 1) หลักนิติธรรม ปฏิรูปกฎเกณฑ์ กติกา ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรให้มีความ
ชัดเจนสร้างการยอมรับร่วมกัน และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  การสร้างความโปร่งใสในการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การเข้าถึงข้อมูล 
 3)  การเสริมสร้างกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ การต้ังกองทุนเพื่อการท างานของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 
 4)  การลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น การก าหนดขั้นตอน 
กระบวนการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 
 5)  การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
 6) การขจัดโอกาสการทุจริตด้วยการตรวจสอบ จับกุม ลงโทษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง 
เช่น การสร้างกลไกการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) การริบทรัพย์ การชดใช้ทางแพ่ง 
 7)  ลดการแทรกแซงทางการเมือง เช่น การแต่งต้ังข้าราชการระดับสูง และคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.  ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะพบว่าในปัจจุบันมีองค์กรอิสระท่ีท าหน้าท่ีในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่การด าเนินงานของหน่วยงานข้างต้นยังประสบปัญหาในการ จัดการกับปัญหาการ
ทุจริตในเชิงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ท้ังนี้ มาจากการเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายเต็มพื้นท่ีท่ัว
ประเทศ รวมท้ังมีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินคร้ังใหญ่ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 ท าให้ เกิดหน่วยงาน
รูปแบบใหม่ตามมาอีกจ านวนมาก จนท าให้องค์กรตรวจสอบมีภาระในการตรวจเพิ่มมากขึ้น  เรื่องร้องเรียนท่ี
เกิดจากท้ังผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีเพิ่มมากขึ้น มีส านวนคดี และผลการ
พิจารณาวินิจฉัยในส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นภาระงานคดีค่ังค้างและล่าช้า จนส่งผล
กระทบต่อความเช่ือมั่นของสังคมและประชาชนท่ีมีต่อองค์กรอิสระต่าง ๆ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องมีการเร่งรัด และพัฒนากระบวนการท างานขององค์กรอิสระเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันให้แล้วเสร็จภายในระยะอันควร สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ ซึ่ง
จะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าท่ีจะกระท าการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นอีกในอนาคต 
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ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าการปฏิรูปองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐ ใหม้ีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชัน ท้ังในด้านโครงสร้างองค์กร การเข้าสู่
ต าแหน่งของกรรมการองค์กรอิสระ ความมีอิสระในการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการองค์กรอิสระ
มีทรัพยากรการบริหารที่เพียงพอและไม่ถูกครอบง าโดยรัฐบาล ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และการมีบุคลากร
ท่ีมีความสามารถเพียงพอ ยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริตขององค์กรอิสระ และหน่วยงานเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตในภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพจึงประกอบด้วย 

โครงสร้างขององค์กรอิสระ จะต้องท าการศึกษา ทบทวนการก าหนดจ านวน คุณวุฒิและ
ทักษะของบุคคลท่ีสมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการองค์กรอิสระว่าจะต้องมีจ านวนเท่าใด ใช้คนท่ีมีคุณวุฒิและ
ทักษะทางด้านใด มากน้อยแค่ไหน จึงจะเหมาะสมกับลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบและปริมาณงาน องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาในแต่ละองค์กรอิสระให้มีความหลากหลาย เพื่อป้องกันการ block vote หรือการวิ่งเต้น
กับกรรมการสรรหา และมีกระบวนการสรรหาท่ีสามารถยึดโยงกับประชาชนได้ ตลอดจนวาระการด ารงต าแหน่ง
ของคณะกรรมการองค์กรอิสระจะต้องมีระยะเวลาเท่ากัน 

อ านาจหน้าท่ีขององค์กรอิสระ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อท าหน้าท่ี
ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐของฝ่ายบริหาร จึงควรเป็นอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดในส านวนคดี เพื่อเสนอ
อัยการส่งฟ้องศาลช านัญพิเศษภายในกรอบเวลาท่ีแน่นอน 

กระบวนการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและคดี ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล 
และความเป็นธรรม ตลอดจนการมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถน าคนผิดมาลงโทษได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

การมีหน่วยงานธุรการท่ีมีความเข้มแข็ง โดยมีกฎหมายจัดต้ังและการบริหารจัดการองค์กร
ของหน่วยงานธุรการหรือหน่วยงานท่ีน านโยบาย (กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรอิสระก าหนดขึ้น)
ไปปฏิบัติ ให้แยกต่างหากจากคณะกรรมการองค์กรอิสระ และต้องก าหนดโครงสร้างภายในที่สามารถรองรับ
กับสภาพปัญหาและการเปล่ียนแปลงของลักษณะการทุจริตได้ 

การศึกษา ทบทวนหน่วยงานราชการท่ีท าหน้าท่ีต่อต้านการทุจริตว่าจะยังคงให้อยู่ภายใต้
ก ากับของรัฐบาลในการท าหน้าท่ีทางด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกต่อไป หรือควรให้มีการยุบรวมเข้ากับ
องค์กรอิสระท่ีมีอยู่เดิม หรือยกฐานะขึ้นเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาใหม่หรือไม่ 

 ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการปฏิรูปการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ คือ 

สังคมไทยจะมีวัฒนธรรมในการไม่โกง และมีค่านิยมในการไม่ยอมรับและไม่นับถือบุคคลท่ีมี
ฐานะร่ ารวยข้ึนมาจากการทุจริต 

ระบบกฎหมายของไทยในการต่อต้านการทุจริตไม่เปิดช่องให้มีการทุจริต หรือไม่สามารถ
ท าการทุจริตได้ง่าย ตลอดจนมีการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่จะต่อต้านการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง 

หน้ำ ๒๑
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33

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๒๑ 

ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือปฏิรูประบบและองค์กร
เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการปฏิรูปด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็น
ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม เช่น ภาคการเมือง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชน โดยทุกภาคส่วนของสังคมต้องมีหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย

 หลักนิติธรรม ปฏิรูปกฎเกณฑ์ กติกา ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรให้มีความ
ชัดเจนสร้างการยอมรับร่วมกัน และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การสร้างความโปร่งใสในการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
การเข้าถึงข้อมูล 

 การเสริมสร้างกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ การต้ังกองทุนเพื่อการท างานของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 

การลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น การก าหนดขั้นตอน 
กระบวนการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 

การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
การขจัดโอกาสการทุจริตด้วยการตรวจสอบ จับกุม ลงโทษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง 

เช่น การสร้างกลไกการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) การริบทรัพย์ การชดใช้ทางแพ่ง 
ลดการแทรกแซงทางการเมือง เช่น การแต่งต้ังข้าราชการระดับสูง และคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ ด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้

มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะพบว่าในปัจจุบันมีองค์กรอิสระท่ีท าหน้าท่ีในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่การด าเนินงานของหน่วยงานข้างต้นยังประสบปัญหาในการ จัดการกับปัญหาการ
ทุจริตในเชิงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ท้ังนี้ มาจากการเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายเต็มพื้นท่ีท่ัว
ประเทศ รวมท้ังมีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินคร้ังใหญ่ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 ท าให้ เกิดหน่วยงาน
รูปแบบใหม่ตามมาอีกจ านวนมาก จนท าให้องค์กรตรวจสอบมีภาระในการตรวจเพิ่มมากขึ้น เรื่องร้องเรียนท่ี
เกิดจากท้ังผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีเพิ่มมากขึ้น มีส านวนคดี และผลการ
พิจารณาวินิจฉัยในส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นภาระงานคดีค่ังค้างและล่าช้า จนส่งผล
กระทบต่อความเช่ือมั่นของสังคมและประชาชนท่ีมีต่อองค์กรอิสระต่าง ๆ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องมีการเร่งรัด และพัฒนากระบวนการท างานขององค์กรอิสระเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันให้แล้วเสร็จภายในระยะอันควร สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ ซึ่ง
จะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าท่ีจะกระท าการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นอีกในอนาคต 
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 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าการปฏิรูปองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐ ใหม้ีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชัน ท้ังในด้านโครงสร้างองค์กร การเข้าสู่
ต าแหน่งของกรรมการองค์กรอิสระ ความมีอิสระในการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการองค์กรอิสระ  

มีทรัพยากรการบริหารที่เพียงพอและไม่ถูกครอบง าโดยรัฐบาล ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และการมีบุคลากร
ท่ีมีความสามารถเพียงพอ ยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริตขององค์กรอิสระ และหน่วยงานเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตในภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพจึงประกอบด้วย 
 1.  โครงสร้างขององค์กรอิสระ จะต้องท าการศึกษา ทบทวนการก าหนดจ านวน คุณวุฒิและ
ทักษะของบุคคลท่ีสมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการองค์กรอิสระว่าจะต้องมีจ านวนเท่าใด ใช้คนท่ีมีคุณวุฒิและ
ทักษะทางด้านใด มากน้อยแค่ไหน จึงจะเหมาะสมกับลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบและปริมาณงาน องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาในแต่ละองค์กรอิสระให้มีความหลากหลาย เพื่อป้องกันการ block vote หรือการวิ่งเต้น
กับกรรมการสรรหา และมีกระบวนการสรรหาท่ีสามารถยึดโยงกับประชาชนได้ ตลอดจนวาระการด ารงต าแหน่ง
ของคณะกรรมการองค์กรอิสระจะต้องมีระยะเวลาเท่ากัน 
 2.  อ านาจหน้าท่ีขององค์กรอิสระ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อท าหน้าท่ี
ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐของฝ่ายบริหาร จึงควรเป็นอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดในส านวนคดี เพื่อเสนอ
อัยการส่งฟ้องศาลช านัญพิเศษภายในกรอบเวลาท่ีแน่นอน 
 3.  กระบวนการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและคดี ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล 
และความเป็นธรรม ตลอดจนการมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถน าคนผิดมาลงโทษได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 4.  การมีหน่วยงานธุรการท่ีมีความเข้มแข็ง โดยมีกฎหมายจัดต้ังและการบริหารจัดการองค์กร
ของหน่วยงานธุรการหรือหน่วยงานท่ีน านโยบาย (กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรอิสระก าหนดขึ้น) 
ไปปฏิบัติ ให้แยกต่างหากจากคณะกรรมการองค์กรอิสระ และต้องก าหนดโครงสร้างภายในที่สามารถรองรับ
กับสภาพปัญหาและการเปล่ียนแปลงของลักษณะการทุจริตได้ 
 5.  การศึกษา ทบทวนหน่วยงานราชการท่ีท าหน้าท่ีต่อต้านการทุจริตว่าจะยังคงให้อยู่ภายใต้
ก ากับของรัฐบาลในการท าหน้าท่ีทางด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกต่อไป หรือควรให้มีการยุบรวมเข้ากับ
องค์กรอิสระท่ีมีอยู่เดิม หรือยกฐานะขึ้นเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาใหม่หรือไม่ 
  ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการปฏิรูปการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ คือ 
 1.  สังคมไทยจะมีวัฒนธรรมในการไม่โกง และมีค่านิยมในการไม่ยอมรับและไม่นับถือบุคคลท่ีมี
ฐานะร่ ารวยข้ึนมาจากการทุจริต 
 2.  ระบบกฎหมายของไทยในการต่อต้านการทุจริตไม่เปิดช่องให้มีการทุจริต หรือไม่สามารถ 

ท าการทุจริตได้ง่าย ตลอดจนมีการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่จะต่อต้านการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง 

หน้ำ ๒๒
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 3.  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐมีความเข้มแข็งในการจัดการกับปัญหาการทุจริต 
ท้ังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความกระชับ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ งบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ส่งผลให้การบริหารราชการมีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 4.  องค์กรธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศมีการลงทุนภายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  

อันเป็นผลมาจากการท่ีไม่ต้องวิตกกังวลต่อการมีต้นทุนมากขึ้นจากปัญหาการเรียกรับเงินเพื่อการขอรับบริการ 
หรือปัญหาจากการไม่สามารถขออนุญาตได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม9 
 ซึ่งการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์รวมถึงการปฏิรูปดังท่ีกล่าวมาล้วนมีเป้าหมายที่จะแก้ไขและ
ลดปัญหาการทุจริตในประเทศไทยให้บรรเทาเบาบางลง พร้อมทั้งมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 ควรจะได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 จากข้อมูลดังท่ีกล่าวมาในข้างต้นเกี่ยวกับการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งแต่เดิม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตจะเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
บทบาทและอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น แต่สิ่งที่ยังขาดคือการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและ
ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเท่าท่ีควร ดังนั้ น ในการปฏิรูป
แห่งชาติ จึงพยายามท่ีเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคม และในการปฏิรูปแห่งชาติ ได้เสนอแนะเป้าหมายท่ี
เกี่ยวข้องจ านวน 7 กลุ่ม ซึ่งจะเป็นผู้ท่ีต้องเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ได้ผลจะต้องเริ่มในส่วนที่ส าคัญที่สุด นั่นก็คือ “คน” ซึ่งเป็น
ส่วนท่ีมีความส าคัญท่ีจะเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะเมื่อประชาชนในสังคมเห็นว่าการทุจริต
เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ และลุกขึ้นมาต่อต้านพร้อมท้ังไม่ยอมรับบุคคลท่ีกระท าการทุจริต จะส่งผลให้บุคคลท่ี
จะกระท าความผิดเกิดจิตส านึกเกรงกลัวและตระหนักว่าตนเองจะได้รับผลกระทบจากการไม่ยอมรับของสังคม 
และสุดท้ายจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อีกต่อไป จึงไม่กล้าท่ีจะเส่ียงหรือมีพฤติกรรมท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้ 
จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคตมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนา “คน” ให้เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริต โดยการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร หรือแนวทางการปลูกฝังให้ประชาชนทุกระดับเข้าใจและเกิดจิตส านึก
ด้านการตอ่ต้านการทุจริต พร้อมท้ังส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของประชาชนท่ีมีความตระหนักเห็นถึงความส าคัญของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมท้ังขยายแนวคิดดังกล่าวให้เกิดเป็นบรรทัดฐานในสังคม นอกจากนี้
เพื่อให้การปฏิรูปบังเกิดผลส าเร็จและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนราชการหรือองค์กรอิสระ จะต้องมียุทธศาสตร์ 
แนวทาง หรือการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือปฏิบัติงานให้เกิดการส่งเสริมและ
สอดคล้องกัน ท้ังนี้ การปฏิบัติงานจะต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว ประสบผลส าเร็จตรงตามเป้าหมายและความคาดหวังของประชาชน
และสังคมท่ัวไป 
 
                                                             
9 สภาปฏิรูปแห่งชาติ.วาระปฏิรูปที่ ๑ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ, 25๕๘ 
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ท้ังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของร่างรัฐธรรมนูญฯ รวมทั้งสามารถน าข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต สภาปฏิรูปแห่งชาติจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้
การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่อง และเป็นผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว มีการบูรณาการเป็นองค์รวม  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี จึงถูกบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... โดยมี
สาระส าคัญอยู่ใน 2 มาตรา คือ มาตรา 179 และมาตรา 284 (1) จะได้รับการบรรจุไว้ และจะได้รับการยก
ความส าคัญให้ควบคู่กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัดท าและการด าเนินนโยบายหรือ
แผนหรือแผนงานของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐทั้งหมด
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีได้ประกาศใช้บังคับ หากขัดหรือแย้งให้แก้ไข ท้ังนี้ สภาปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ
ได้ก าหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้ภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ มาเป็นแผนแม่บทหลัก
ในการก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณต่อไป 

ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวจะเป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนด
จากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี โดยคาดว่าสาระส าคัญ
ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี)
จะน ามาจาก “เอกสารสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ”
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คาดว่าส่วนหนึ่ง
จะถูกน ามาจาก “มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ” ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติส่ังการ
และน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องน ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ 
มาเป็นแผนแม่บทหลักในการก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีหากประเมินผลแล้วพบว่าหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ อาจเสนอรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายหรือจัดสรรทรัพยากรส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้
ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติในทางปฏิบัติ
และสามารถวัดผลได้จริง 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี เป็นแนวทางการพัฒนา
ประเทศไว้ในระยะยาว โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

หน้ำ ๒๓
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องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐมีความเข้มแข็งในการจัดการกับปัญหาการทุจริต 
ท้ังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความกระชับ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ งบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้การบริหารราชการมีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

องค์กรธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศมีการลงทุนภายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
อันเป็นผลมาจากการท่ีไม่ต้องวิตกกังวลต่อการมีต้นทุนมากขึ้นจากปัญหาการเรียกรับเงินเพื่อการขอรับบริการ 
หรือปัญหาจากการไม่สามารถขออนุญาตได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม9 

ซึ่งการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์รวมถึงการปฏิรูปดังท่ีกล่าวมาล้วนมีเป้าหมายที่จะแก้ไขและ
ลดปัญหาการทุจริตในประเทศไทยให้บรรเทาเบาบางลง พร้อมทั้งมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 ควรจะได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

จากข้อมูลดังท่ีกล่าวมาในข้างต้นเกี่ยวกับการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งแต่เดิม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตจะเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
บทบาทและอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น แต่สิ่งที่ยังขาดคือการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและ
ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเท่าท่ีควร ดังนั้ น ในการปฏิรูป
แห่งชาติ จึงพยายามท่ีเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคม และในการปฏิรูปแห่งชาติ ได้เสนอแนะเป้าหมายท่ี
เกี่ยวข้องจ านวน 7 กลุ่ม ซึ่งจะเป็นผู้ท่ีต้องเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ได้ผลจะต้องเริ่มในส่วนที่ส าคัญที่สุด นั่นก็คือ “คน” ซึ่งเป็น
ส่วนท่ีมีความส าคัญท่ีจะเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะเมื่อประชาชนในสังคมเห็นว่าการทุจริต
เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ และลุกขึ้นมาต่อต้านพร้อมท้ังไม่ยอมรับบุคคลท่ีกระท าการทุจริต จะส่งผลให้บุคคลท่ี
จะกระท าความผิดเกิดจิตส านึกเกรงกลัวและตระหนักว่าตนเองจะได้รับผลกระทบจากการไม่ยอมรับของสังคม 
และสุดท้ายจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อีกต่อไป จึงไม่กล้าท่ีจะเส่ียงหรือมีพฤติกรรมท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้ 
จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคตมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนา “คน” ให้เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหา
การทุจริต โดยการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร หรือแนวทางการปลูกฝังให้ประชาชนทุกระดับเข้าใจและเกิดจิตส านึก
ด้านการตอ่ต้านการทุจริต พร้อมท้ังส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของประชาชนท่ีมีความตระหนักเห็นถึงความส าคัญของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมท้ังขยายแนวคิดดังกล่าวให้เกิดเป็นบรรทัดฐานในสังคม นอกจากนี้
เพื่อให้การปฏิรูปบังเกิดผลส าเร็จและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนราชการหรือองค์กรอิสระ จะต้องมียุทธศาสตร์ 
แนวทาง หรือการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือปฏิบัติงานให้เกิดการส่งเสริมและ
สอดคล้องกัน ท้ังนี้ การปฏิบัติงานจะต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว ประสบผลส าเร็จตรงตามเป้าหมายและความคาดหวังของประชาชน
และสังคมท่ัวไป 
 
                                                             
9 สภาปฏิรูปแห่งชาติ.วาระปฏิรูปที่ ๑ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ, 25๕๘ 
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หน้า ๒๔ 

 ท้ังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของร่างรัฐธรรมนูญฯ รวมทั้งสามารถน าข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต สภาปฏิรูปแห่งชาติจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้
การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่อง และเป็นผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว มีการบูรณาการเป็นองค์รวม  
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี จึงถูกบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... โดยมี
สาระส าคัญอยู่ใน 2 มาตรา คือ มาตรา 179 และมาตรา 284 (1) จะได้รับการบรรจุไว้ และจะได้รับการยก
ความส าคัญให้ควบคู่กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัดท าและการด าเนินนโยบายหรือ
แผนหรือแผนงานของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐทั้งหมด
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีได้ประกาศใช้บังคับ หากขัดหรือแย้งให้แก้ไข ท้ังนี้ สภาปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ
ได้ก าหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้ภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ มาเป็นแผนแม่บทหลัก
ในการก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณต่อไป 
 ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวจะเป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนด
จากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี โดยคาดว่าสาระส าคัญ
ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) 
จะน ามาจาก “เอกสารสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ” 

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คาดว่าส่วนหนึ่ง
จะถูกน ามาจาก “มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ” ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติส่ังการ
และน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องน ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ 
มาเป็นแผนแม่บทหลักในการก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีหากประเมินผลแล้วพบว่าหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ อาจเสนอรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายหรือจัดสรรทรัพยากรส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติในทางปฏิบัติ
และสามารถวัดผลได้จริง 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี เป็นแนวทางการพัฒนา
ประเทศไว้ในระยะยาว โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

หน้ำ ๒๔

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๒๕

 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 
พร้อมทั้งให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียน และให้ประชาชนได้รับบริการ
ด้านความยุติธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ การเพ่ิมคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12 
 ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ ยังได้ก าหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน  
จ านวน 5 หัวข้อ คือ 
 1.  ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทัน
และมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 2.  ก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูลให้โปร่งใส ดังนี้ 
 2.1  ตรวจสอบ จับกุม และลงโทษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง 
 2.2  ก าหนดให้มีมาตรการเสริมในเชิงบวกให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการที่ด ีอาทิ การลดหย่อนภาษี และการประกาศเกียรติคุณ 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและเอกชน 
 3.1  วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3.2  ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและ 
ผู้มีอิทธิพล 
 3.3  พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะ 
 4.  ศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการของหน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตให้มี
ความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ศรัทธาของประชาชน มีความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
 4.1  วางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระจากสาธารณชน หรือโดย
องค์กรอิสระด้วยกันเอง 
 4.2  จัดให้มีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง  
การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
 5.  ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเข้ามามีบทบาท
ในการตรวจสอบการท างานของภาคเอกชนให้มากข้ึน 
 จัดให้มีรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นกับภาคเอกชน และสนับสนุนเงินอุดหนุน หรือ
ลดค่าธรรมเนียม รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเป็นกรณีพิเศษ 
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หน้า ๒๖ 

ดังนั้น หากพิจารณาดูแล้วจะพบว่าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 256  จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์
ด้านการต่อต้านการทุจริต รวมท้ังสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อ เป็นการตัดวงจรการทุจริต 
ระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ ออกจากกัน ท้ังนี้การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 10 
 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้ก ากับและ
ปฏิบัตินโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาความเส่ียงและผลกระทบ
ต่อความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 นโยบายส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ าหนักต่อ
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติเป็นล าดับส าคัญในระดับต้น ท้ังนี้ จากการพิจารณา
สถานการณ์และความเปล่ียนแปลงของบริบทความมั่นคงในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 2564) ในด้านท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความไม่เช่ือมั่นในการบริหารประเทศ
ตามหลักนิติธรรม โดยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีไม่เอื้อต่อการบริหารตามหลักนิติธรรม ซึ่งแม้ว่าจะมีการกระจาย
อ านาจมากขึ้นแต่ในภาพรวมยังคงมีลักษณะรวมศูนย์อ านาจที่ส่วนกลาง เป็นข้อจ ากัดต่อการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมไทย ประกอบกับการทุจริตในภาครัฐท่ีขยายตัวออกไปทุกระดับ 
ส่งผลให้เกิดความไม่เช่ือมั่นของประชาชน ในขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนก็ยอมรับกระบวนการทุจริต
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยผลของปัญหาดังกล่าวได้กัดกร่อนพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติจึงได้มีการก าหนดทิศทางท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปรากฏอยู่ในนโยบายส่วนท่ี 1 และ 2 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงาน
รับผิดชอบร่วมคือส านักงาน ป.ป.ช. และทุกส่วนราชการ รายละเอียดนโยบาย ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม
ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ ข้อ 2.2 สร้างความเชื่อมั่นต่อกลไกและกระบวนการยุติธรรม
โดยมีสาระส าคัญคือ การพัฒนากลไกและมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม
ซึ่งในประเด็นนี้หน่วยงานท่ีเป็นกลไกหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ ส านักงาน ป.ป.ช.
ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ ควรท่ีจะได้มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน
รองรับ โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่มีความล่าช้าอยู่เป็นอย่างมากในปัจจุบัน
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะน ามาสู่ความเช่ือมั่น
ของประชาชนท่ีมีต่อกลไกและกระบวนการยุติธรรมด้านการปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
เสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
 

                                                             
10 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564), 25๕๘ 

หน้ำ ๒๕
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ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
พร้อมทั้งให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียน และให้ประชาชนได้รับบริการ
ด้านความยุติธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ การเพ่ิมคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ( ) ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ ยังได้ก าหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน
จ านวน 5 หัวข้อ คือ

1. ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทัน
และมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูลให้โปร่งใส ดังนี้
2.1 ตรวจสอบ จับกุม และลงโทษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง
2.2 ก าหนดให้มีมาตรการเสริมในเชิงบวกให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี อาทิ การลดหย่อนภาษี และการประกาศเกียรติคุณ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ

เครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและเอกชน
3.1 วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและ
ผู้มีอิทธิพล

3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะ
4. ศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการของหน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตให้มี

ความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ศรัทธาของประชาชน มีความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
4.1 วางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระจากสาธารณชน หรือโดย

องค์กรอิสระด้วยกันเอง
4.2 จัดให้มีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง

การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
5. ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเข้ามามีบทบาท

ในการตรวจสอบการท างานของภาคเอกชนให้มากข้ึน
จัดให้มีรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นกับภาคเอกชน และสนับสนุนเงินอุดหนุน หรือ

ลดค่าธรรมเนียม รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเป็นกรณีพิเศษ

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๒๖ 

 ดังนั้น หากพิจารณาดูแล้วจะพบว่าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 - 2564) จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์
ด้านการต่อต้านการทุจริต รวมท้ังสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อ เป็นการตัดวงจรการทุจริต 
ระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ ออกจากกัน ท้ังนี้การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

10 
 

 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้ก ากับและ
ปฏิบัตินโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาความเส่ียงและผลกระทบ
ต่อความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 นโยบายส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
ท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ าหนักต่อ
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติเป็นล าดับส าคัญในระดับต้น ท้ังนี้ จากการพิจารณา
สถานการณ์และความเปล่ียนแปลงของบริบทความมั่นคงในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) ในด้านท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความไม่เช่ือมั่นในการบริหารประเทศ
ตามหลักนิติธรรม โดยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีไม่เอื้อต่อการบริหารตามหลักนิติธรรม ซึ่งแม้ว่าจะมีการกระจาย
อ านาจมากขึ้นแต่ในภาพรวมยังคงมีลักษณะรวมศูนย์อ านาจที่ส่วนกลาง เป็นข้อจ ากัดต่อการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมไทย ประกอบกับการทุจริตในภาครัฐท่ีขยายตัวออกไปทุกระดับ 
ส่งผลให้เกิดความไม่เช่ือมั่นของประชาชน ในขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนก็ยอมรับกระบวนการทุจริต
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยผลของปัญหาดังกล่าวได้กัดกร่อนพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติจึงได้มีการก าหนดทิศทางท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปรากฏอยู่ในนโยบายส่วนท่ี 1 และ 2 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงาน
รับผิดชอบร่วมคือส านักงาน ป.ป.ช. และทุกส่วนราชการ รายละเอียดนโยบาย ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม 

ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ ข้อ 2.2 สร้างความเชื่อมั่นต่อกลไกและกระบวนการยุติธรรม  

โดยมีสาระส าคัญคือ การพัฒนากลไกและมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม 

ซึ่งในประเด็นนี้หน่วยงานท่ีเป็นกลไกหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ ส านักงาน ป.ป.ช. 
ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ ควรท่ีจะได้มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน
รองรับ โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่มีความล่าช้าอยู่เป็นอย่างมากในปัจจุบัน  

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะน ามาสู่ความเช่ือมั่น
ของประชาชนท่ีมีต่อกลไกและกระบวนการยุติธรรมด้านการปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
เสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
 

                                                             
10 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564), 25๕๘ 

หน้ำ ๒๖

................................................................................................................................................................................................................................................



38

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๒๗ 

 ส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป นโยบายท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

โดยมีสาระส าคัญ คือ ขจัดการทุจริตและเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน
ร่วมมืออย่างจริงจัง และสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการให้ความส าคัญ
กับระบบการปฏิบัติ คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน
การติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต11 
 นอกจากนี้ เพื่อให้การด าเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สามารถน าไปใช้สู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง และเหมาะสม รัฐบาลในปัจจุ บัน จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 256๑ เป็นกรอบทิศทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการให้ระบบ
ราชการไทยบรรลุเป้าหมาย และด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่น
อย่างมีคุณภาพ มีการท างานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัวน า มีภูมิคุ้มกันท่ีดีสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ์ 
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไว้เป็น 3 หัวข้อ 7 ประเด็น โดยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ 
หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท่ี 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยมีสาระส าคัญคือ การส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการท างานของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 3 ประการ ดังนี้ 
 1)  ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
จริงจัง รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
 2)  ก าหนดมาตรการ กลไก และสนับสนุนช่องทางให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยบูรณาการช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านระบบสารสนเทศ 
 3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการพัฒนาคู่มือ ขั้นตอน กระบวนการท างาน และก าหนด
หลักเกณฑ์ ตลอดจนวางกลไกให้ส่วนราชการเผยแพร่กระบวนการท างานท่ีมีมาตรฐานเปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลา
ชัดเจน ตามช่องทางส่ือสารต่าง ๆ 
 ท้ังนี้ ปัจจัยเงื่อนไขส าคัญในการปฏิบัติให้แผนพัฒนายุทธศาสตร์ระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561
น าไปสู่การปฏิบัติจนประสบความส าเร็จจ าต้องอาศัยเงื่อนไขหลายประการ ดังนี้ 
 1)  การเสริมสร้างภาวะผู้น าการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 2)  การเน้นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 3)  การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเปล่ียนแปลง 
 4)  การน าโปรแกรมประยุกต์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 

                                                             
11 ส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ.นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ, 25๕๘ 
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หน้า ๒๘ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 256 จึงเป็นอีกหนึ่งทิศทางหลักในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของระบบราชการไทยในอนาคต ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการด าเนินโครงการส าคัญเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับความโปร่งใส
และสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐาน
องค์กรเพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนให้ส่วนราชการขยายผลการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการไปสู่
กระบวนงานอื่น โดยเฉพาะกระบวนงานบริการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจสูง โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลการศึกษาดัชนี
การรับรู้การทุจริต CPI) จึงคาดการณ์ได้ว่าทิศทางของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการไทย
จะเป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 2561 ดังกล่าวด้วย

ส าหรับอีกกลไกหนึ่ง ซึ่งเป็นภาคส่วนส าคัญในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในปัจจุบัน นั่นก็คือ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ซึ่งเป็นกลไกส่วนหนึ่งท่ีคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (คสช. ได้แต่งต้ังขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย โดยในห้วงเวลาท่ีผ่านมา  

 

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกัน
และปราบปรามเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเน้นด าเนินการใน 2 ประเด็นหลัก คือ

 การต่อต้านการทุจริต : ควรบูรณาการกลไกการปฏิบัติระหว่าง รัฐบาล/คสช. และ
องค์กรภาคเอกชน โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

2)  การสร้างการรับรู้ : ต้องให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วน 

โดยได้เริ่มด าเนินการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นส าคัญ คือ เรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อรัฐ เรื ่องที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และขจัดปัญหาข้าราชการไม่ปฏิบัติ ราชการตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังได้มีข้อส่ังการให้ด าเนินการในด้านต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้ 

 ด้านการศึกษา : ให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในโครงสร้างกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวม 40 ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยให้เริ่มต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาในการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาหลัก 
เพื่อสอดแทรกการเรียนการสอนเรื่องหน้าท่ีพลเมือง ประวัติศาสตร์ พลศึกษาและวิชา “โตไปไม่โกง” เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ประเทศ 

2)  ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร : ให้ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
(สขร.) ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ผลักดันให้เกิดการเปิดเผย
ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากล (Open Government Data : OGD  โดยให้ สรอ. ก าหนดแนวทางการเปิดเผย
ชุดข้อมูลสร้างความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ พร้อมบูรณาการร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ ฐานข้อมูล
Digital Economy ภาคการค้า อุตสาหกรรมให้ครบทุกกลุ่ม

                                                             
12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 256 , 25๕๖

หน้ำ ๒๗
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หน้า ๒๗ 

ส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป นโยบายท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
โดยมีสาระส าคัญ คือ ขจัดการทุจริตและเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน
ร่วมมืออย่างจริงจัง และสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการให้ความส าคัญ
กับระบบการปฏิบัติ คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน
การติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต  
 นอกจากนี้ เพื่อให้การด าเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สามารถน าไปใช้สู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง และเหมาะสม รัฐบาลในปัจจุ บัน จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 256๑ เป็นกรอบทิศทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการให้ระบบ
ราชการไทยบรรลุเป้าหมาย และด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่น
อย่างมีคุณภาพ มีการท างานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัวน า มีภูมิคุ้มกันท่ีดีสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556  256 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไว้เป็น 3 หัวข้อ 7 ประเด็น โดยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ 
หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท่ี 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยมีสาระส าคัญคือ การส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการท างานของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 3 ประการ ดังนี้ 
 1  ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
จริงจัง รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

2) ก าหนดมาตรการ กลไก และสนับสนุนช่องทางให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยบูรณาการช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านระบบสารสนเทศ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการพัฒนาคู่มือ ขั้นตอน กระบวนการท างาน และก าหนด
หลักเกณฑ์ ตลอดจนวางกลไกให้ส่วนราชการเผยแพร่กระบวนการท างานท่ีมีมาตรฐานเปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลา
ชัดเจน ตามช่องทางส่ือสารต่าง ๆ 

ท้ังนี้ ปัจจัยเงื่อนไขส าคัญในการปฏิบัติให้แผนพัฒนายุทธศาสตร์ระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 2561
น าไปสู่การปฏิบัติจนประสบความส าเร็จจ าต้องอาศัยเงื่อนไขหลายประการ ดังนี้ 

1)  การเสริมสร้างภาวะผู้น าการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 2) การเน้นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเปล่ียนแปลง 
การน าโปรแกรมประยุกต์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 

                                                             
11 ส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ.นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ, 25๕๘ 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 จึงเป็นอีกหนึ่งทิศทางหลักในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของระบบราชการไทยในอนาคต ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้มีการด าเนินโครงการส าคัญเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับความโปร่งใส
และสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐาน
องค์กรเพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนให้ส่วนราชการขยายผลการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการไปสู่
กระบวนงานอื่น โดยเฉพาะกระบวนงานบริการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจสูง โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลการศึกษาดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) จึงคาดการณ์ได้ว่าทิศทางของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการไทย
จะเป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 ดังกล่าวด้วย12

 

ส าหรับอีกกลไกหนึ่ง ซึ่งเป็นภาคส่วนส าคัญในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในปัจจุบัน นั่นก็คือ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ซึ่งเป็นกลไกส่วนหนึ่งท่ีคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งต้ังขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย โดยในห้วงเวลาท่ีผ่านมา  

 

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกัน
และปราบปรามเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเน้นด าเนินการใน 2 ประเด็นหลัก คือ 

 1)  การต่อต้านการทุจริต : ควรบูรณาการกลไกการปฏิบัติระหว่าง รัฐบาล/คสช.  และ
องค์กรภาคเอกชน โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 2)  การสร้างการรับรู้ : ต้องให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วน 
 โดยได้เริ่มด าเนินการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นส าคัญ คือ เรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อรัฐ เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และขจัดปัญหาข้าราชการไม่ปฏิบัติ ราชการตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังได้มีข้อส่ังการให้ด าเนินการในด้านต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้  
 1)  ด้านการศึกษา : ให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในโครงสร้างกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวม 40 ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยให้เริ่มต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาในการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาหลัก 
เพื่อสอดแทรกการเรียนการสอนเรื่องหน้าท่ีพลเมือง ประวัติศาสตร์ พลศึกษาและวิชา “โตไปไม่โกง” เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ประเทศ 
 2)  ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร : ให้ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
(สขร.) ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ผลักดันให้เกิดการเปิดเผย
ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากล (Open Government Data : OGD) โดยให้ สรอ. ก าหนดแนวทางการเปิดเผย
ชุดข้อมูลสร้างความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ พร้อมบูรณาการร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ  ฐานข้อมูล 

Digital Economy ภาคการค้า อุตสาหกรรมให้ครบทุกกลุ่ม 

                                                             
12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561, 25๕๖ 
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 3)  ด้านบุคลากรภาครัฐ : ให้พิจารณาศึกษาความจ าเป็นในการแยกคดีทุจริตออกมาด าเนินการ
เป็นการเฉพาะจากหน่วยตรวจสอบ เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) และให้พิจารณาแนวทางการดูแลข้าราชการประจ ามิให้ต้องรับผิดในคดีทุจริตแทนนักการเมื อง รวมถึงให้ 
ส านักงาน ก.พ. สร้างกลไกแต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาการโยกย้ายข้าราชการพลเรือนระดับสูงในแต่ละ
กระทรวงเช่นเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ส่วนในด้านการสร้าง
ความรู้และความตระหนักให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้กระทรวงมหาดไทยร่วมมือปฏิบัติมาตรการสร้างองค์ความรู้
การป้องกันการทุจริตและปลูกจิตส านึกข้าราชการให้รู้คุณค่าและศักด์ิศรีของข้าราชการ ให้กรมบัญชีกลางสร้าง
องค์ความรู้เรื่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ให้พร้อมด าเนินการ 

 4)  ด้านเครือข่ายต่อต้านการทุจริต : ให้วางระบบบริหารจัดการเครือข่ายท่ีจัดต้ังขึ้นให้มี
องค์ประกอบในการบริหารท้ัง 3 กลไก คือ การจัดต้ัง - การควบคุม - การใช้งาน และให้ส านักงบประมาณ
พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุน เพื่อใช้สนับสนุนการด าเนินงานของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต  

โดยจัดต้ังกองทุน “กองทุนส่งเสริมธรรมาภิบาลและขจัดการทุจริต” และให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกระเบียบ 

หลักเกณฑ์วิธีการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 5)  ด้านการปราบปรามการทุจริต : เร่งรัดกลไกการตรวจสอบและด าเนินคดีจากการใช้
มาตรการทางปกครอง โดยให้พิจารณาคดีทุจริตท่ีส าคัญ และด าเนินการกับข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ให้พ้นจากต าแหน่ง นอกจากนี้ ให้ส านักงาน ก.พ. ก าหนดต าแหน่งรองรับ และให้พิจารณาคดีต่าง ๆ ท่ียังค้าง
จ านวนมากอยู่ในชั้นศาล 

 6)  ด้านกฎหมาย : มอบหมายให้ ส านักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยมอบหมายให้ ส านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบบังคับใช้และเร่งรัดให้มีการเปิดเผย
ขั้นตอนการขออนุญาตของทางราชการด้วย นอกจากนั้น ให้น ามาตรการทางปกครองและกลไกการปฏิบัติของฝ่าย
บริหารบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 7)  ด้านการต่างประเทศ : ให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพเสนอตัวเข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิกองค์กรเพื่อความโปร่งใส (Open Government Data : OGD) และให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการเพื่อความโปร่งใสการจัดการทรัพยากร (Extractive Industry Transparency Initiative : EITI) โดยมอบหมายให้
กระทรวงพลังงานประสานกับภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสมัครและด าเนินการให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของ EITI นอกจากนี้ ให้จัดต้ังศูนย์กลางรับเร่ืองร้องทุกข์ส าหรับผู้ร่วมลงทุนและนักลงทุนต่างชาติ 
โดยให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาค และพิจารณาใช้ช่องทางของต ารวจด้วย 

 8)  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ให้บรรจุมาตรการของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ช้ีแจงในท่ีประชุม ศอตช.  
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558 ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
โดยสรุปมาตรการดังนี้ 
 8.1)  มาตรการตามรัฐธรรมนูญระบุว่า รัฐบาลท่ีจะเข้าบริหารสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี หรือกรรมการองค์กรอิสระจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินย้อนหลัง 5 ปี และท่ีส าคัญ
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คือ ระบุว่า รัฐบาลเข้าบริหารประเทศจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อรัฐสภา 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนด้านความมั่นคง และแผนการต่อต้าน
การทุจริต 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเฉพาะด้าน ได้แก่ เรื่องป่าไม้ 
มาตรการทางภาษี คณะกรรมการแต่งต้ังข้าราชการป้องกันการแทรกแซงและการซื้อขายต าแหน่ง การค้ามนุษย์
การหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น โดยก าหนดให้ศาลเปิดแผนกพิเศษเฉพาะด้านดังกล่าวข้างต้น รวมถึงก าหนดให้มี
การโอนคดีเพื่อพิจารณาคดีท่ีมีอิทธิพลในท้องถิ่นด้วย 
 8. มาตรการตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พ.ศ. 2550 หัวหน้า คสช. มีค าส่ังให้ข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตหยุดพักปฏิบัติหน้าท่ี โดยรายใดอยู่ระหว่าง
การสอบสวนของ ป.ป.ช. ให้สอบต่อไป ส่วนรายใดท่ี ป.ป.ช. ยังไม่สอบสวนก็อาจต้ังคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวน 
เมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่าไม่มีมูลก็จะด าเนินการให้กลับไปปฏิบัติหน้าท่ีเดิมต่อไป 

8.4) มาตรการตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 ซึ่งทางส านักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งให้หน่วยงาน
ราชการจัดท าคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี 

8.5) มาตรการตามพระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบและจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
มาตรการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งจะใช้แทนระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
เนื่องจากระเบียบดังกล่าวมีจุดอ่อนมาก ใช้กับส่วนราชการไม่ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ ท าให้รัฐวิสาหกิจมีช่องทาง
ในการทุจริตจ านวนมาก เนื่องจากไม่ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรี
ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ขณะนี้ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างก่อนส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ13 

ท้ังนี้ ข้อส่ังการ แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ จะมีผลโดยตรง
ต่อทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต 

จากสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศไทย 
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันประเทศไทย มีความพยายามท่ีจะก าหนดทิศทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยมีการก าหนดท้ังในร่างรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน และการปกครองประเทศ เพื่อให้เห็นถึงความจริงจัง และจริงใจ ท่ีจะให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้บรรเทาเบาบางลง หรือหมดส้ินไปในอนาคต รวมถึงการสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์ ท้ังในระดับชาติ จนถึงแนวทางในการผลักดันให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้น าเอายุทธศาสตร์ชาติฯ
ไปปรับใช้เป็นแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งหากทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็เช่ือได้ว่าส่ิงท่ีประชาชนทุกคนอยากเห็นว่าประเทศไทยของเรา
มีภาพลักษณ์ความโปร่งใสในอันดับท่ีดีขึ้น และเป็นท่ียอมรับในสังคมโลกจะอยู่อีกไม่ไกลอย่างแน่นอน 
                                                             
13 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ.แนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันและปราบปรามเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต, 25๕๘

หน้ำ ๒๙

................................................................................................................................................................................................................................................
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ด้านบุคลากรภาครัฐ : ให้พิจารณาศึกษาความจ าเป็นในการแยกคดีทุจริตออกมาด าเนินการ
เป็นการเฉพาะจากหน่วยตรวจสอบ เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) และให้พิจารณาแนวทางการดูแลข้าราชการประจ ามิให้ต้องรับผิดในคดีทุจริตแทนนักการเมื อง รวมถึงให้ 
ส านักงาน ก.พ. สร้างกลไกแต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาการโยกย้ายข้าราชการพลเรือนระดับสูงในแต่ละ
กระทรวงเช่นเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ส่วนในด้านการสร้าง
ความรู้และความตระหนักให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้กระทรวงมหาดไทยร่วมมือปฏิบัติมาตรการสร้างองค์ความรู้
การป้องกันการทุจริตและปลูกจิตส านึกข้าราชการให้รู้คุณค่าและศักด์ิศรีของข้าราชการ ให้กรมบัญชีกลางสร้าง
องค์ความรู้เรื่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ให้พร้อมด าเนินการ
 4 ด้านเครือข่ายต่อต้านการทุจริต : ให้วางระบบบริหารจัดการเครือข่ายท่ีจัดต้ังขึ้นให้มี
องค์ประกอบในการบริหารท้ัง 3 กลไก คือ การจัดต้ัง การควบคุม - การใช้งาน และให้ส านักงบประมาณ
พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุน เพื่อใช้สนับสนุนการด าเนินงานของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต
โดยจัดต้ังกองทุน “กองทุนส่งเสริมธรรมาภิบาลและขจัดการทุจริต” และให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกระเบียบ
หลักเกณฑ์วิธีการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ด้านการปราบปรามการทุจริต : เร่งรัดกลไกการตรวจสอบและด าเนินคดีจากการใช้
มาตรการทางปกครอง โดยให้พิจารณาคดีทุจริตท่ีส าคัญ และด าเนินการกับข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ให้พ้นจากต าแหน่ง นอกจากนี้ ให้ส านักงาน ก.พ. ก าหนดต าแหน่งรองรับ และให้พิจารณาคดีต่าง ๆ ท่ียังค้าง
จ านวนมากอยู่ในชั้นศาล

ด้านกฎหมาย : มอบหมายให้ ส านักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยมอบหมายให้ ส านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบบังคับใช้และเร่งรัดให้มีการเปิดเผย
ขั้นตอนการขออนุญาตของทางราชการด้วย นอกจากนั้น ให้น ามาตรการทางปกครองและกลไกการปฏิบัติของฝ่าย
บริหารบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

ด้านการต่างประเทศ : ให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพเสนอตัวเข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิกองค์กรเพื่อความโปร่งใส (Open Government Data : OGD) และให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการเพื่อความโปร่งใสการจัดการทรัพยากร Extractive Industry Transparency Initiative : EITI  โดยมอบหมายให้
กระทรวงพลังงานประสานกับภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสมัครและด าเนินการให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของ EITI นอกจากนี้ ให้จัดต้ังศูนย์กลางรับเร่ืองร้องทุกข์ส าหรับผู้ร่วมลงทุนและนักลงทุนต่างชาติ 
โดยให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาค และพิจารณาใช้ช่องทางของต ารวจด้วย

8) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ให้บรรจุมาตรการของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ช้ีแจงในท่ีประชุม ศอตช. 
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558 ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
โดยสรุปมาตรการดังนี้
 8.1 มาตรการตามรัฐธรรมนูญระบุว่า รัฐบาลท่ีจะเข้าบริหารสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี หรือกรรมการองค์กรอิสระจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินย้อนหลัง 5 ปี และท่ีส าคัญ
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คือ ระบุว่า รัฐบาลเข้าบริหารประเทศจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อรัฐสภา 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนด้านความม่ันคง และแผนการต่อต้าน 
การทุจริต 
 8.2)  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเฉพาะด้าน ได้แก่ เร่ืองป่าไม้ 
มาตรการทางภาษี คณะกรรมการแต่งต้ังข้าราชการป้องกันการแทรกแซงและการซื้อขายต าแหน่ง การค้ามนุษย์  
การหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น โดยก าหนดให้ศาลเปิดแผนกพิเศษเฉพาะด้านดังกล่าวข้างต้น รวมถึงก าหนดให้มี
การโอนคดีเพื่อพิจารณาคดีท่ีมีอิทธิพลในท้องถิ่นด้วย 
 8.3)  มาตรการตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พ.ศ. 2550 หัวหน้า คสช. มีค าส่ังให้ข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตหยุดพักปฏิบัติหน้าท่ี โดยรายใดอยู่ระหว่าง
การสอบสวนของ ป.ป.ช. ให้สอบต่อไป ส่วนรายใดท่ี ป.ป.ช. ยังไม่สอบสวนก็อาจต้ังคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวน 
เมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่าไม่มีมูลก็จะด าเนินการให้กลับไปปฏิบัติหน้าท่ีเดิมต่อไป 
 8.4)  มาตรการตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 ซึ่งทางส านักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งให้หน่วยงาน
ราชการจัดท าคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี 
 8.5)  มาตรการตามพระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบและจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
มาตรการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งจะใช้แทนระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
เนื่องจากระเบียบดังกล่าวมีจุดอ่อนมาก ใช้กับส่วนราชการไม่ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ ท าให้รัฐวิสาหกิจมีช่องทาง
ในการทุจริตจ านวนมาก เนื่องจากไม่ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรี
ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ขณะนี้ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างก่อนส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ13 

 ท้ังนี้ ข้อส่ังการ แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ จะมีผลโดยตรง
ต่อทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต 

จากสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศไทย 
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันประเทศไทย มีความพยายามท่ีจะก าหนดทิศทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยมีการก าหนดท้ังในร่างรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน และการปกครองประเทศ เพ่ือให้เห็นถึงความจริงจัง และจริงใจ ท่ีจะให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้บรรเทาเบาบางลง หรือหมดส้ินไปในอนาคต รวมถึงการสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์ ท้ังในระดับชาติ จนถึงแนวทางในการผลักดันให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้น าเอายุทธศาสตร์ชาติฯ 
ไปปรับใช้เป็นแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งหากทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็เช่ือได้ว่าส่ิงท่ีประชาชนทุกคนอยากเห็นว่าประเทศไทยของเรา
มีภาพลักษณ์ความโปร่งใสในอันดับท่ีดีขึ้น และเป็นท่ียอมรับในสังคมโลกจะอยู่อีกไม่ไกลอย่างแน่นอน 
                                                             
13 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ.แนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันและปราบปรามเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต, 25๕๘ 

หน้ำ ๓๐
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5. ทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) 
 

 5.1 ทบทวนงานวิจัย 14

1. รูปแบบและลักษณะการทุจริตในกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน  จากการศึกษาวิจัยของ
นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ เรื่องการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
และคณะ เรื่องการคอร์รัปชันในระบบราชการไทย ส าเรียง เมฆเกรียง และคณะ เรื่องมาตรการการป้องกันการทุจริต
แนวใหม่ : ศึกษากรณี การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน และผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ
เรื่องรัฐ ธุรกิจ และคอร์รัปชัน เป็นต้น พบว่า ในอดีตมีการทุจริตในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารราชการ
แผ่นดินหลายกรณี และในแต่ละกรณีก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นจ านวนมากท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เนื่องจากกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นจุดต้ังต้นให้เกิดการทุจริต อีกท้ังท่ีผ่านมายังขาดระบบ
ควบคุมตรวจสอบ ส่งผลให้มีความเส่ียงต่อการทุจริตท้ังในการก าหนดนโยบายหรือโครงการ การออกกฎหมาย
การด าเนินนโยบาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันนโยบายหรือโครงการท่ีมีความเส่ียงในการทุจริตค่อนข้า งสูง 
เป็นต้น ซึ่งงานศึกษาวิจัยหลายเรื่องต่างมีข้อค้นพบเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะการทุจริตในกระบวนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คือ  

การก าหนดนโยบายเพื่อจัดท าโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการบ่อบ าบัดน้ าเสียคลองด่าน หรือ
โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น การออกกฎหมายหรือการแก้ไขกฎหมาย โดยการใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหารในการตราพระราชก าหนด หรือการใช้อ านาจตรากฎหมายโดยผ่านสมาชิกพรรคท่ีเป็นสมาชิกรัฐสภา 
เช่น การออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น การด าเนินนโยบาย
หรือโครงการ โดยอาศัยความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เช่น การจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
หรือการปล่อยกู้ของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย EXIM Bank) แก่ประเทศพม่า
เพื่อซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศ เป็นต้น การก าหนดมาตรการเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเป็น
การเอื้อประโยชน์ โดยการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นการเอื้อประโยชน์ เช่น กรณีการแจกเอกสารสิทธิในท่ีดิน
ส ป ก. ๔ ๐๑ เป็นต้น การใช้อ านาจตามต าแหน่ง ในคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีก าหนดมาตรการส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ หรือผ่านคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีควบคุมก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

                                                             
14 จัดท าโดยนายณัฐวุฒิ  สมบูรณ์ย่ิง นักวิจัยสังคมศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสยาม ธีระบุตร นักวิจัยสังคมศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้าน
การทุจริต ป๋วย อ๊ึงภากรณ์
15 นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ, การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย, 2551
16 ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, การคอร์รัปชันในระบบราชการไทย, 2542
17 ส าเรียง เมฆเกรียง และคณะ, โครงการศึกษาวิจัยเร่ืองมาตรการการป้องกันการทุจริตแนวใหม่ : ศึกษากรณี การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์
ทับซ้อน , 2551
18 ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, รัฐ ธุรกิจ และคอร์รัปชัน, 2545
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5. ทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) 
 

 5.1 ทบทวนงานวิจัย 14
 

1. รูปแบบและลักษณะการทุจริตในกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน  จากการศึกษาวิจัยของ 
นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ เรื่องการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย15

 ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
และคณะ เรื่องการคอร์รัปชันในระบบราชการไทย16

 ส าเรียง เมฆเกรียง และคณะ เร่ืองมาตรการการป้องกันการทุจริต
แนวใหม่ : ศึกษากรณี “การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน”

17
 และผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ 

เรื่องรัฐ ธุรกิจ และคอร์รัปชัน18
 เป็นต้น พบว่า ในอดีตมีการทุจริตในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารราชการ

แผ่นดินหลายกรณี และในแต่ละกรณีก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นจ านวนมากท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เนื่องจากกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นจุดต้ังต้นให้เกิดการทุจริต อีกท้ังท่ีผ่านมายังขาดระบบ
ควบคุมตรวจสอบ ส่งผลให้มีความเส่ียงต่อการทุจริตท้ังในการก าหนดนโยบายหรือโครงการ การออกกฎหมาย 

การด าเนินนโยบาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันนโยบายหรือโครงการท่ีมีความเส่ียงในการทุจริตค่อนข้า งสูง 
เป็นต้น ซึ่งงานศึกษาวิจัยหลายเรื่องต่างมีข้อค้นพบเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะการทุจริตในกระบวนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คือ  
 การก าหนดนโยบายเพื่อจัดท าโครงการขนาดใหญ่  เช่น โครงการบ่อบ าบัดน้ าเสียคลองด่าน หรือ
โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น การออกกฎหมายหรือการแก้ไขกฎหมาย โดยการใช้อ านาจของ 
ฝ่ายบริหารในการตราพระราชก าหนด หรือการใช้อ านาจตรากฎหมายโดยผ่านสมาชิกพรรคท่ีเป็นสมาชิกรัฐสภา 
เช่น การออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น การด าเนินนโยบาย
หรือโครงการ โดยอาศัยความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เช่น การจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร  

หรือการปล่อยกู้ของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM Bank) แก่ประเทศพม่า 
เพื่อซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศ เป็นต้น การก าหนดมาตรการเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเป็น 

การเอื้อประโยชน์ โดยการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นการเอื้อประโยชน์ เช่น กรณีการแจกเอกสารสิทธิในท่ีดิน   

ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นต้น การใช้อ านาจตามต าแหน่ง ในคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีก าหนดมาตรการส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจ หรือผ่านคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีควบคุมก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 
 

                                                             
14

 จัดท าโดยนายณัฐวุฒิ  สมบูรณ์ย่ิง นักวิจัยสังคมศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสยาม ธีระบุตร นักวิจัยสังคมศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้าน           

การทุจริต ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
15 นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ, การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย, 2551 
16 ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, การคอร์รัปชันในระบบราชการไทย, 2542 
17 ส าเรียง เมฆเกรียง และคณะ, โครงการศึกษาวิจัยเร่ืองมาตรการการป้องกันการทุจริตแนวใหม่ : ศึกษากรณี “การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์
ทับซ้อน”, 2551 
18 ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, รัฐ ธุรกิจ และคอร์รัปชัน, 2545 

5 
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4. นัยส าคัญท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยของพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 
และคณะ เรื่องดัชนีคอร์รัปชันของไทย : การสร้างและตรวจสอบความเชื่อถือได้ วิชัย รูปข าดี และคณะ
เรื่องการจัดท า Benchmark ด้านคอร์รัปชันส าหรับประเทศไทย และเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ เรื่องการประเมิน
สถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย เป็นต้น พบว่า มีเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ของประเทศไทย คือ 1) การผูกขาดอ านาจ การใช้ดุลพินิจ การตรวจสอบได้ และความโปร่งใสของระบบราชการไทย
2) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดและจ าแนกสาระส าคัญการวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน คือ
ฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายปฏิบัติ ข้าราชการฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายนักธุรกิจ และประชาชน/ส่ือมวลชน
3) มีตัวช้ีวัดการประเมินภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยจ านวน 32 ตัวช้ีวัด ท่ียังไม่มีหน่วยงานใดเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบ
ซึ่งมีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ เช่น การน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไปใช้พัฒนาการยกระดับภาพลักษณ์สถานการณ์การคอร์รัปชัน
ของประเทศไทย การปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการด าเนินงานและให้ความส าคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตท่ีมีความส าคัญ 
และสากลให้ความสนใจ เป็นต้น

5. มาตรการสากลเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากการศึกษาวิจัยของเอก ต้ังทรัพย์วัฒนา 
และคณะ เรื่องมาตรการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้าน
การทุจริตของประเทศไทย พบว่า มาตรการสากลเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีควรน ามาปรับใช้
คือ มาตรการเชิงสนับสนุน ได้แก่มาตรการส ารวจทัศนคติ มาตรการการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อสร้างค่านิยมสังคม
ปลอดคอร์รัปชัน มาตรการการสร้างเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการการสร้างราชการโปร่งใส
โดยเน้นการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐของส่ือ มาตรการเชิงปราบปราม ได้แก่ มาตรการลงโทษโดยการเชือดไก่ให้ลิงดู 
และ มาตรการเชิงป้องกัน ได้แก่ มาตรการคุ้มครองและให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส มาตรการประมวลจริยธรรม 

6. กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จากการศึกษาวิจัยของขัตติยา 
กรรณสูต และคณะ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ของคนไทย และนูรมาน จินตารา และคณะ
เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส เป็นต้น ท่ีมุ่งศึกษาวิจัยกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการกล่อมเกลาทางสังคมและการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับคนทุกช่วงวัย เริ่มต้ังแต่เยาวชน คนท างาน พบว่าการเป็นคนดีท่ีซื่อสัตย์นั้นต้องมี
องค์ประกอบส าคัญ 4 อย่าง คือ สถาบันครอบครัว สถาบันโรงเรียน สถาบันศาสนา และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น 
ส่ือมวลชน ผู้บังคับบัญชา เพื่อน เป็นต้น จะมีอิทธิพลต่อการขัดเกลาหล่อหลอมให้เป็นคนดีท่ีซื่อสัตย์ และการ 
“สร้างคนดี” ด้วยลักษณะและเนื้อหาของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จะเริ่มจากเรื่องหลักศรัทธาเป็นอันดับแรก
หลังจากนั้นจึงให้ความส าคัญในเรื่องหลักปฏิบัติ และเมื่อหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติเข้มแข็งแล้ว ก็จะเริ่มสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม

                                                             
25 พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว และคณะ, ดัชนีคอร์รัปชันของไทย : การสร้างและตรวจสอบความเชื่อถือได้, 2545
26 ดร.วิชัย  รูปข าดี และคณะ. การจัดท า Benchmark ด้านคอร์รัปชันส าหรับประเทศไทย, 2552
27 เสาวนีย์  ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ, โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย, 2551
28 เอก ต้ังทรัพย์วัฒนา และคณะ , แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย, 2550
29 ขัตติยา  กรรณสูต และคณะ, คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ของคนไทย, 2545
30 นูรมาน จินตารา และคณะ, การปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส, 2553
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 ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน การก าหนดความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือให้กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารราชการแผ่นดินมีความโปร่งใส เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม 

และลดการทุจริตในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น 
 2. ปัญหาการทุจริตที่ควรมุ่งเน้นแก้ไข จากการศึกษาวิจัยของสมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19

 คณพล จันทร์หอม และคณะ เรื่องประเด็นทางกฎหมาย
ท่ีเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตท่ีมีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน20

 ปัณณ์ อนันอภิบุตร และคณะ 

เรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพ่ือต่อต้านการทุจริต21
 และสุรศักด์ิ ไชยธนกิจ เรื่องการศึกษาน าร่อง

เพื่อสร้างดรรชนีทุจริต22
 เป็นต้น พบว่า มีปัญหาการทุจริตท่ีมีความสุ่มเส่ียงและควรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา คือ การทุจริต

ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาการทุจริตในการบริหารงานบุคคล ปัญหาการทุจริต
ในการออกใบอนุญาต การทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ ซึ่งมีความเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่มี โอกาส
การทุจริตสูง กล่าวคือ กฎเกณฑ์ควบคุมการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างยังมีไม่เพียงพอ โครงสร้างองค์กรกฎหมาย
และโครงสร้างกฎหมายยังไม่สนองต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีช่องโหว่ของกฎหมายเปิดให้มีการผูกขาด
การใช้อ านาจ มีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ เพื่อทุจริตคอร์รัปชันโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐ  
 3. ข้อจ ากัดการด าเนินงานเพื่อการปราบปรามการทุจริต จากการศึกษาวิจัยของนิยม รัฐอมฤต 

เรื่องกระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งในระดับสูง : ในอ านาจหน้าท่ีของ ป.ป.ช.23
 และอุดม รัฐอมฤต 

เรื่องความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 15724

 เป็นต้น พบข้อจ ากัดการด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต เช่น 
กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงมีข้อจ ากัดทั้งในด้านกฎหมาย ด้าน การบริการ 
ด้านการเมืองและสังคม กลไกการน าบทบาทของรางวัลน าจับในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมีผลต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตเพียงเล็กน้อย ข้อจ ากัดของมาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา ท้ังในเชิงแนวคิดควบคุม
ตรวจสอบและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และข้อจ ากัดในกรอบอ านาจและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น 
 
 

                                                             
19 สมคิด  เลิศไพฑูรย์  และคณะวิจัย,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2552
20 คณพล จันทร์หอม และคณะ, โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน, 
2555
21 ปัณณ์  อนันอภิบุตร และคณะ,การปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพื่อต่อต้านการทุจริต, 2553
22 สุรศักด์ิ  ไชยธนกิจ, การศึกษาน าร่องเพื่อสร้างดรรชนีทุจริต, 2554
23 นิยม รัฐอมฤต.กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งในระดับสูง : ในอ านาจหน้าที่ของ ป.ป.ช., 2549
24 อุดม รัฐอมฤต.ความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 2555

๑๙ สมคิด	เลิศไพฑูรย์	และคณะวิจัย,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองสวนทองถิ่น,	๒๕๕๒
๒๐	คณพล	จันทร์หอม	และคณะ,	โครงการศึกษาประเดน็ทางกฎหมายทีเ่ป็นชองทางใหเกดิการทจุรติทีม่ผีลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน,	๒๕๕๕
๒๑	ปัณณ์	อนันอภิบุตร	และคณะ,การปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพื่อตอตานการทุจริต,	๒๕๕๓
๒๒	สุรศักดิ์	ไชยธนกิจ,	การศึกษานารองเพื่อสรางดรรชนีทุจริต,	๒๕๕๔
๒๓	นิยม	รัฐอมฤต.กระบวนการไตสวนและการถอดถอนผูดารงตาแหนงในระดับสูง	:	ในอานาจหนาที่ของ	ป.ป.ช.,	๒๕๔๙
๒๔	อดุม	รฐัอมฤต.ความเหมาะสมในการปฏริปูกฎหมายทีเ่กีย่วของกับการกระทาความผิดตอตาแหนงหนาท่ีตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๕๗,	๒๕๕๕

................................................................................................................................................................................................................................................
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 4. นัยส าคัญท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยของพรศักดิ์  ผ่องแผ้ว 
และคณะ เรื่องดัชนีคอร์รัปชันของไทย : การสร้างและตรวจสอบความเชื่อถือได้25

 วิชัย รูปข าดี และคณะ 

เรื่องการจัดท า Benchmark ด้านคอร์รัปชันส าหรับประเทศไทย26
 และเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ เรื่องการประเมิน

สถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย27
 เป็นต้น พบว่า มีเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์คอร์รัปชัน

ของประเทศไทย คือ 1) การผูกขาดอ านาจ การใช้ดุลพินิจ การตรวจสอบได้ และความโปร่งใสของระบบราชการไทย 

2) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดและจ าแนกสาระส าคัญการวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  คือ 

ฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายปฏิบัติ ข้าราชการฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายนักธุรกิจ และประชาชน/ส่ือมวลชน  
3) มีตัวช้ีวัดการประเมินภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยจ านวน 32 ตัวช้ีวัด ท่ียังไม่มีหน่วยงานใดเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบ 

ซึ่งมีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ เช่น การน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไปใช้พัฒนาการยกระดับภาพลักษณ์สถานการณ์การคอร์รัปชัน
ของประเทศไทย การปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการด าเนินงานและให้ความส าคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตท่ีมีความส าคัญ 
และสากลให้ความสนใจ เป็นต้น 

 5. มาตรการสากลเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากการศึกษาวิจัยของเอก ต้ังทรัพย์วัฒนา 
และคณะ เรื่องมาตรการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้าน
การทุจริตของประเทศไทย28

 พบว่า มาตรการสากลเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีควรน ามาปรับใช้
คือ มาตรการเชิงสนับสนุน ได้แก่มาตรการส ารวจทัศนคติ มาตรการการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อสร้างค่านิยมสังคม
ปลอดคอร์รัปชัน มาตรการการสร้างเครือข่ายเพ่ือการต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการการสร้างราชการโปร่งใส
โดยเน้นการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐของส่ือ มาตรการเชิงปราบปราม ได้แก่ มาตรการลงโทษโดยการเชือดไก่ให้ลิงดู 
และ มาตรการเชิงป้องกัน ได้แก่ มาตรการคุ้มครองและให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส มาตรการประมวลจริยธรรม 

6. กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จากการศึกษาวิจัยของขัตติยา 
กรรณสูต และคณะ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ของคนไทย29

 และนูรมาน จินตารา และคณะ 

เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส30

 เป็นต้น ท่ีมุ่งศึกษาวิจัยกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการกล่อมเกลาทางสังคมและการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับคนทุกช่วงวัย เริ่มต้ังแต่เยาวชน คนท างาน พบว่าการเป็นคนดีท่ีซื่อสัตย์นั้นต้องมี
องค์ประกอบส าคัญ 4 อย่าง คือ สถาบันครอบครัว สถาบันโรงเรียน สถาบันศาสนา และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น 
ส่ือมวลชน ผู้บังคับบัญชา เพื่อน เป็นต้น จะมีอิทธิพลต่อการขัดเกลาหล่อหลอมให้เป็นคนดีท่ีซื่อสัตย์ และการ 
“สร้างคนดี” ด้วยลักษณะและเนื้อหาของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จะเริ่มจากเรื่องหลักศรัทธาเป็นอันดับแรก 

หลังจากนั้นจึงให้ความส าคัญในเรื่องหลักปฏิบัติ และเมื่อหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติเข้มแข็งแล้ว ก็จะเริ่มสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม 

                                                             
25 พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว และคณะ, ดัชนีคอร์รัปชันของไทย : การสร้างและตรวจสอบความเชื่อถือได้, 2545 
26 ดร.วิชัย  รูปข าดี และคณะ. การจัดท า Benchmark ด้านคอร์รัปชันส าหรับประเทศไทย, 2552 
27 เสาวนีย์  ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ, โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย, 2551 
28 เอก ต้ังทรัพย์วัฒนา และคณะ , แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย, 2550 
29 ขัตติยา  กรรณสูต และคณะ, คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ของคนไทย, 2545 
30 นูรมาน จินตารา และคณะ, การปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส, 2553 
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 ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน การก าหนดความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือให้กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารราชการแผ่นดินมีความโปร่งใส เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
และลดการทุจริตในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น 

2. ปัญหาการทุจริตที่ควรมุ่งเน้นแก้ไข จากการศึกษาวิจัยของสมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณพล จันทร์หอม และคณะ เรื่องประเด็นทางกฎหมาย
ท่ีเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตท่ีมีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน ปัณณ์ อนันอภิบุตร และคณะ
เรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพ่ือต่อต้านการทุจริต และสุรศักด์ิ ไชยธนกิจ เรื่องการศึกษาน าร่อง
เพื่อสร้างดรรชนีทุจริต เป็นต้น พบว่า มีปัญหาการทุจริตท่ีมีความสุ่มเส่ียงและควรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา คือ การทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาการทุจริตในการบริหารงานบุคคล ปัญหาการทุจริต
ในการออกใบอนุญาต การทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ ซึ่งมีความเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่มี โอกาส
การทุจริตสูง กล่าวคือ กฎเกณฑ์ควบคุมการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างยังมีไม่เพียงพอ โครงสร้างองค์กรกฎหมาย
และโครงสร้างกฎหมายยังไม่สนองต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีช่องโหว่ของกฎหมายเปิดให้มีการผูกขาด
การใช้อ านาจ มีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ เพื่อทุจริตคอร์รัปชันโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐ 

3. ข้อจ ากัดการด าเนินงานเพื่อการปราบปรามการทุจริต จากการศึกษาวิจัยของนิยม รัฐอมฤต
เรื่องกระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งในระดับสูง : ในอ านาจหน้าท่ีของ ป.ป.ช. และอุดม รัฐอมฤต
เรื่องความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 เป็นต้น พบข้อจ ากัดการด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต เช่น 
กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงมีข้อจ ากัดทั้งในด้านกฎหมาย ด้าน การบริการ 
ด้านการเมืองและสังคม กลไกการน าบทบาทของรางวัลน าจับในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมีผลต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตเพียงเล็กน้อย ข้อจ ากัดของมาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา ท้ังในเชิงแนวคิดควบคุม
ตรวจสอบและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และข้อจ ากัดในกรอบอ านาจและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น 
 

                                                             
19 สมคิด  เลิศไพฑูรย์  และคณะวิจัย,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2552
20 คณพล จันทร์หอม และคณะ, โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน, 
2555
21 ปัณณ์  อนันอภิบุตร และคณะ,การปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพื่อต่อต้านการทุจริต, 2553
22 สุรศักด์ิ  ไชยธนกิจ, การศึกษาน าร่องเพื่อสร้างดรรชนีทุจริต, 2554
23 นิยม รัฐอมฤต.กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งในระดับสูง : ในอ านาจหน้าที่ของ ป.ป.ช., 2549
24 อุดม รัฐอมฤต.ความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 2555
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7. การเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากการ
ศึกษาวิจัยของอภิชัย พันธเสน และคณะ เรื่องการศึกษาและแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต31

 และแสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ เรื่องการศึกษา
พันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003

32
 เป็นต้น พบว่า รัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยต้องขจัดปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

เช่น ปัญหาการร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช. กับภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐยินดีร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ แต่การร่วมมือ
อยู่บนผลประโยชน์ของผู้ขอความร่วมมือมากกว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม ปัญหาการร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช. กับ
ภาคสถาบันการเงินและภาคธุรกิจเอกชน มีน้อยมากเพราะเกรงจะถูกขึ้นบัญชีด าจากหน่วยงานของรัฐท่ีจะต้อง
ติดต่อสม่ าเสมอ ปัญหาการร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์เชิงกฎหมาย 
ไม่ได้เกิดความร่วมมือกับ ป.ป.ช. หรือมีการร่วมมือกันเองภายในเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนี้ การจะให้เจตนารมณ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วนมีความต่อเนื่องนั้น พบว่า ควรต้องมีการจัดต้ังกองทุน 

เพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนภาคประชาสังคมท่ีท างานด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คุ้มครอง 
ผู้เปิดเผยข้อมูลการทุจริต และส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  เนื่องจากบทบาทของภาค
ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน จะมีความส าคัญอย่างมากในหลายประเทศ และเป็นปัจจัยความส าเร็จในการ
ต่อต้านการทุจริต  ในหลายประเทศด้วยเช่นกัน และควรมุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะช่วยท าให้
สังคม โดยการน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) GNH (Gross National Happiness) 
ของประเทศภูฏาน และ CSR (Corporate Social Responsibility) มาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิด และแนวทาง
ในการเผยแพร่ค่านิยมดังกล่าว  

ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญคือ ภาครัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันอย่างจริงจังในทุกภาคส่วน 
รวมถึงแก้ปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วย จึงเห็นควรให้มีการจัดต้ัง 
“กองทุนต่อต้านการทุจริต” โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการท างานของภาคประชาสังคมท่ีท างาน
ต่อต้านการทุจริต หรือจะเรียกในช่ือของ “กองทุนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ท่ีมุ่งเน้น
ด าเนินกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ นักธุรกิจท้ังในและต่างประเทศเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของตนอย่างไร อาทิ การท าให้สินค้าและบริการ
ของตนและของประเทศได้รับการยอมรับและประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น 

 

8. ธรรมาภิบาลกับการทุจริตคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชนไทย จากการศึกษาวิจัยของ เดือนเด่น 
นิคมบริรักษ์ และคณะ เรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทยกับแนวทางแก้ไขและป้องกัน33

 

และวีระพงษ์ บุญโญภาส เรื่องระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน34
 เป็นต้น พบว่า ในภาคเอกชน

ท่ีขาดธรรมาภิบาลมักจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากมาย ซึ่งเกิดจากโครงสร้างและระบบบริหารงานท่ีเป็น
ระบบครอบครัว เครือญาติ และพวกพ้อง ภาครัฐขาดธรรมรัฐ การคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการและการเมือง

                                                             
31 อภิชัย พันธเสน และคณะ, การศึกษาและแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามทจุริต, 2550 
32 แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ.2003, 2550 
33 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทยกับแนวทางแก้ไขและป้องกัน, 2554. 
34 วีระพงษ์ บุญโญภาส, ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน, 2546 
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อย่างกว้างขวาง การขาดหลักนิติธรรมที่ดีและบริษัท ขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ท าให้มีการคอร์รัปชัน เช่น
การปล่อยเงินกู้ให้แก่คนรู้จักโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน การหลีกเลี่ยงภาษี การยักยอกเงินบริษัท การปกปิด
ข้อเท็จจริง การติดสินบน การฟอกเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังท าให้เกิดพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันที่ท าให้
เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงในภาคเอกชน เช่น การทุจริตของผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ การถือหุ้นแทน

เพื่ออ าพรางการถือครองหุ้น เพื่อเป็นการหลบเลี่ยงข้อจ ากัดของการถือครองหุ้นภายใต้กฎหมาย
การหลบเลี่ยงภาษี การฟอกเงินและการโอนเงินไปยังประเทศที่สาม โดยมีแรงจูงใจในการกระท าผิดเป็นผลประโยชน์
ที่มีมูลค่ามหาศาล มีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงกระท าผิด รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนที่มีความใกล้ชิดกับนักการเมืองก็จะเกิด
การมีผลประโยชน์ร่วมกันของภาคการเมืองและภาคธุรกิจ ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย
จึงท าให้ภาคเอกชนขาดธรรมาภิบาลที่แอบอิงภาคการเมืองมีพฤติกรรมการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน จากการศึกษาวิจัยของ วันเพ็ญ สุรฤกษ์ และคณะ
เรื่องยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน สมคิด เลิศไพฑูรย์
และคณะวิจัย เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนวลน้อย ตรีรัตน์
เรื ่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
พบว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนนั้นเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง เพราะชุมชนหรือประชาชน
ระดับรากหญ้าถือเป็นพ้ืนฐานของการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งการทุจริต
คอร์รัปชันมักเกิดขึ้นจ านวนมากในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต
ในการบริหารงานบุคคล เป็นต้น ขณะที่ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนยังอยู่ในระดับที่ต่ า อาจจะเกิด
จากการเกรงกลัวอิทธิพลของนักการเมืองท้องถ่ินและการขาดปัจจัยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
ชุมชนด้วย นอกจากนี้ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระดับ
ชุมชน ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน นักการเมืองท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีเป้าหมายในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรเป้าหมาย ซึ่งใช้กรอบแนวคิด 3 ด้าน คือ 1) หลักธรรมทางพุทธศาสนา
เน้นการเคารพกฎระเบียบวินัยของครอบครัว สังคม/ชุมชน 2) หลักการทรงงานของในหลวงเน้นหลักคิด
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) หลักสังคม/ชุมชนเข้มแข็งเน้นการมีอุดมการณ์ร่วมกันในการท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะมี
แผนงานและโครงการละลายพฤติกรรมและการสร้างบุคลากรตัวแทนเครือข่ายชุมชน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการเป็น
คนดี มีจิตอาสา ร่วมช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐระดับชุมชน 
แผนงานและโครงการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือการจัดการปัญหาการทุจริตและสังคม/ชุมชนเข้มแข็ง

                                                           
วันเพ็ญ  สุรฤกษ ์และคณะ ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน 2556
ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  และคณะวิจยั การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552
รศ. ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์ การมีส่วนรว่มของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่น 2546
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7. การเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากการ
ศึกษาวิจัยของอภิชัย พันธเสน และคณะ เรื่องการศึกษาและแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต และแสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ เรื่องการศึกษา
พันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. เป็นต้น พบว่า รัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยต้องขจัดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
เช่น ปัญหาการร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช. กับภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐยินดีร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ แต่การร่วมมือ
อยู่บนผลประโยชน์ของผู้ขอความร่วมมือมากกว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม ปัญหาการร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช. กับ
ภาคสถาบันการเงินและภาคธุรกิจเอกชน มีน้อยมากเพราะเกรงจะถูกขึ้นบัญชีด าจากหน่วยงานของรัฐท่ีจะต้อง
ติดต่อสม่ าเสมอ ปัญหาการร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์เชิงกฎหมาย 
ไม่ได้เกิดความร่วมมือกับ ป.ป.ช. หรือมีการร่วมมือกันเองภายในเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนี้ การจะให้เจตนารมณ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วนมีความต่อเนื่องนั้น พบว่า ควรต้องมีการจัดต้ังกองทุน
เพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนภาคประชาสังคมท่ีท างานด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คุ้มครอง
ผู้เปิดเผยข้อมูลการทุจริต และส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  เนื่องจากบทบาทของภาค
ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน จะมีความส าคัญอย่างมากในหลายประเทศ และเป็นปัจจัยความส าเร็จในการ
ต่อต้านการทุจริต ในหลายประเทศด้วยเช่นกัน และควรมุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะช่วยท าให้
สังคม โดยการน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) GNH (Gross National Happiness) 
ของประเทศภูฏาน และ CSR (Corporate Social Responsibility) มาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิด และแนวทาง
ในการเผยแพร่ค่านิยมดังกล่าว

ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญคือ ภาครัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันอย่างจริงจังในทุกภาคส่วน 
รวมถึงแก้ปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วย จึงเห็นควรให้มีการจัดต้ัง 
“กองทุนต่อต้านการทุจริต” โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการท างานของภาคประชาสังคมท่ีท างาน
ต่อต้านการทุจริต หรือจะเรียกในช่ือของ “กองทุนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ท่ีมุ่งเน้น
ด าเนินกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ นักธุรกิจท้ังในและต่างประเทศเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของตนอย่างไร อาทิ การท าให้สินค้าและบริการ
ของตนและของประเทศได้รับการยอมรับและประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น 

 

8. ธรรมาภิบาลกับการทุจริตคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชนไทย จากการศึกษาวิจัยของ เดือนเด่น 
นิคมบริรักษ์ และคณะ เรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทยกับแนวทางแก้ไขและป้องกัน
และวีระพงษ์ บุญโญภาส เรื่องระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน เป็นต้น พบว่า ในภาคเอกชน
ท่ีขาดธรรมาภิบาลมักจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากมาย ซึ่งเกิดจากโครงสร้างและระบบบริหารงานท่ีเป็น
ระบบครอบครัว เครือญาติ และพวกพ้อง ภาครัฐขาดธรรมรัฐ การคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการและการเมือง

                                                             
31 อภิชัย พันธเสน และคณะ, การศึกษาและแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามทจุริต, 2550
32 แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ.2003, 2550
33 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทยกับแนวทางแก้ไขและป้องกัน, 2554.
34 วีระพงษ์ บุญโญภาส, ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน, 2546
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อย่างกว้างขวาง การขาดหลักนิติธรรมที่ดีและบริษัท  ขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ท าให้มีการคอร์รัปชัน เช่น 
การปล่อยเงินกู้ให้แก่คนรู้จักโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน การหลีกเลี่ยงภาษี การยักยอกเงินบริษัท  การปกปิด
ข้อเท็จจริง การติดสินบน การฟอกเงิน เป็นต้น  นอกจากนี้ยังท าให้เกิดพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันที่ท าให้
เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงในภาคเอกชน เช่น การทุจริตของผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ การถือหุ้นแทน 
(Nominee) เพื่ออ าพรางการถือครองหุ้น เพื่อเป็นการหลบเลี่ยงข้อจ ากัดของการถือครองหุ้นภายใต้กฎหมาย
การหลบเลี่ยงภาษี การฟอกเงินและการโอนเงินไปยังประเทศที่สาม โดยมีแรงจูงใจในการกระท าผิดเป็นผลประโยชน์
ที่มีมูลค่ามหาศาล มีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงกระท าผิด รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนที่มีความใกล้ชิดกับนักการเมืองก็จะเกิด
การมีผลประโยชน์ร่วมกันของภาคการเมืองและภาคธุรกิจ ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย 
จึงท าให้ภาคเอกชนขาดธรรมาภิบาลที่แอบอิงภาคการเมืองมีพฤติกรรมการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง 

 

9. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน จากการศึกษาวิจัยของ วันเพ็ญ สุรฤกษ์ และคณะ 
เรื่องยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน35 สมคิด เลิศไพฑูรย์  
และคณะวิจัย เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น36 และนวลน้อย ตรีรัตน์ 
เรื ่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 37 เป็นต้น 
พบว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนนั้นเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง เพราะชุมชนหรือประชาชน
ระดับรากหญ้าถือเป็นพ้ืนฐานของการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งการทุจริต
คอร์รัปชันมักเกิดขึ้นจ านวนมากในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต
ในการบริหารงานบุคคล เป็นต้น ขณะที่ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนยังอยู่ในระดับที่ต่ า อาจจะเกิด
จากการเกรงกลัวอิทธิพลของนักการเมืองท้องถ่ินและการขาดปัจจัยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
ชุมชนด้วย นอกจากนี้ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระดับ
ชุมชน ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน นักการเมืองท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีเป้าหมายในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรเป้าหมาย ซึ่งใช้กรอบแนวคิด 3 ด้าน คือ 1)  หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
เน้นการเคารพกฎระเบียบวินัยของครอบครัว สังคม/ชุมชน 2)  หลักการทรงงานของในหลวงเน้นหลักคิด
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) หลักสังคม/ชุมชนเข้มแข็งเน้นการมีอุดมการณ์ร่วมกันในการท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1)  ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงจะมี
แผนงานและโครงการละลายพฤติกรรมและการสร้างบุคลากรตัวแทนเครือข่ายชุมชน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการเป็น
คนดี มีจิตอาสา ร่วมช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต 2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐระดับชุมชน 
แผนงานและโครงการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือการจัดการปัญหาการทุจริตและสังคม/ชุมชนเข้มแข็ง  
  

                                                           
35 วันเพ็ญ  สุรฤกษ ์และคณะ, ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน, 2556 
36 ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  และคณะวิจยั,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2552 
37 รศ. ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์, การมีส่วนรว่มของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่น, 2546 
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5.2 การศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) 

ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ได้มีการศึกษายุทธศาสตร์และกระบวนการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากหน่วยงาน
ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. Corrupt Practices Investigation Bureau : CPIB38 ของประเทศสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานภายใต้
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่มีการท างานเป็นอิสระ มีอ านาจครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีโครงสร้างการท างาน
แบ่งออกเป็นภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจการขององค์กร (Corporate Affairs) ด้านการสืบสวนสอบสวน 
(Investigations) และด้านการปฏิบัติการ (Operations) 

2. Independent Commission Against Corruption : ICAC39 ของฮ่องกง เป็นองค์กรอิสระ 

ซึ่งขึ้นตรงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ มีอ านาจครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีโครงสร้างการท างานแบ่งออกเป็นภารกิจ 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ (ปราบปราม) (Operations Department) ด้านการป้องกันการทุจริต (Corruption 

Prevention Department) และด้านการประชาสัมพันธ์ (Community Relations Department) 

3.  Anti-corruption & Civil Rights Commission : ACRC40 ของประ เทศ เกาหลี ใ ต้  เ ป ็น
หน่วยงานรัฐท่ีขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี โดยมีโครงสร้างการท างานแบ่งออกเป็น ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่  ส านัก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman Bureau) ส านักการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Bureau) ส านัก 

การบริหาร (Administrative Appeals Bureau) และการพัฒนาสถาบัน (Institutional Improvement) 

เนื่องจากประเทศเหล่านี้เป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จในเชิงประจักษ์และได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างท่ีดีด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผลการจัดอันดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ในปี พ.ศ. 255841
 อยู่ในอันดับท่ี 8, 18 และ 37 ตามล าดับ รวมท้ัง

มีสภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทย ซึ่งสามารถน าวิธีการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และเท่าทันกับสถานการณ์
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ังนี้ มีข้อค้นพบจากการศึกษาท่ีสามารถก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
38 ที่มา https://www.cpib.gov.sg/ สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2559 
39 ที่มา http://www.icac.org.hk/mobile/en/home/index.html สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2559 
40 ที่มา http://www.acrc.go.kr/eng/index.do สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2559 
41 ที่มา http://www.transparency.org/cpi2015 สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2559 
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1. แนวทางการด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต
    1.1 การแก้ไขกฎหมายและการบังคับใช้ 

ของประเทศสิงคโปร์ มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ชัดเจนอยู่เสมอ
มีการออกกฎหมายเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรืออ านาจตีความของเจ้าหน้าที่รัฐ และเพิ่มบทลงโทษ ในกฎหมาย
ท้ัง ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศเกาหลีใต้ ต่างมีการก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ท่ีรับสินบน อาทิ 
ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ท่ีกระท าความผิดฐานรับสินบนจะต้องถูกลงโทษจ าคุก/ปรับ และชดใช้เงินเท่ากับจ านวนสินบน
ท่ีได้รับ ส่วนในฮ่องกง หากมีการรับสินบนหรือเรียกรับสินบนจะต้องถูกก าหนดฐานความผิดเพิ่มเติมทุกกรณี 
โดยไม่ต้องพิสูจน์เจตนาและแรงจูงใจในการรับของตอบแทน ส่วนผู้ท่ีให้สินบนนั้น กฎหมายของฮ่องกง และประเทศ
เกาหลีใต้ จะก าหนดให้ครอบคลุมการกระท าท้ังของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วย ประเทศไทยจึงควรมีการ
ตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย เท่าทันการทุจริตในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้
กระท าการทุจริตได้ยากขึ้น หรือการก าหนดบทลงโทษท่ีท าให้ผู้ท่ีจะท าการทุจริตเกิดความเกรงกลัว และท่ีส าคัญ
ต้องมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และเกิดประสิทธิภาพ

    1.2 ระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
ของประเทศสิงคโปร์ และ ของฮ่องกง มีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็ว 

โดยให้ความส าคัญกับคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีขนาดเล็กหรือคดีขนาดใหญ่ และให้ความส าคัญกับการรักษา
ความลับของผู้ร้องเรียน โดยฮ่องกง มีระบบรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง และมีทีมสืบสวนสอบสวน
ท่ีเตรียมพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา ( ) โดยเจ้าหน้าท่ีจะเชิญผู้แจ้งเบาะแสมาให้ข้อมูลภายใน 48 ช่ัวโมง
หลังได้รับเรื่องร้องเรียน และด าเนินการติดตามสอบสวนแล้วรายงานผลให้ประชาชนทราบ ส่วนประเทศสิงคโปร์
หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไรภายใน 14 วัน ในขณะท่ี ของประเทศ
เกาหลีใต้ มีแผนกรับเรื่องร้องเรียนซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทของเรื่องร้องเรียนเป็นการเฉพาะ และมีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน แบบ ซึ่งเป็นระบบ ให้บริการ ภาษา จากตัวแบบของ
ท้ัง ประเทศท าให้ประชาชนไว้วางใจและร่วมมือในการแจ้งเบาะแสท่ีเป็นประโยชน์ ส่งผลให้การปราบปราม
การทุจริตรวดเร็วและเห็นผล ซึ่งระบบรับเรื่องร้องเรียนและปฏิบัติงานเชิงรุกในรูปแบบดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย จึงควรน าแนวทางเหล่านี้มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมส าหรับรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้ระบบ
รับเรื่องร้องเรียนของประเทศไทยมีความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้น

     การสืบสวนสอบสวน 
ของประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินคดีให้แล้วเสร็จ ส่วน 

ของฮ่องกง มี เพื่อพิจารณาส าหรับคดีการทุจริตขนาดเล็ก ๆ และไม่ยุ่งยาก ท้ัง ประเทศ
มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการประสานงานกับต่างประเทศเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลและพยานหลักฐานหรือแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะฮ่องกง จะมีการใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยสืบราชการลับ ( ) อีกด้วย ซึ่งแนวคิดและการด าเนินการ
เหล่านี้ควรน ามาปรับใช้กับการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย ด้วยการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินคดี
ซึ่งจ าแนกตามประเภทของคดี พัฒนากลไกพิเศษ ( ) ด้านการบริหารงานคดีเพื่อความรวดเร็วในการ
ด าเนินคดี และพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการประสานงานและบูรณาการการข่าวและข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน้ำ ๓๖

................................................................................................................................................................................................................................................
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การศึกษาคู่เทียบ (

ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔
ได้มีการศึกษายุทธศาสตร์และกระบวนการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากหน่วยงาน
ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย 3 หน่วยงาน ได้แก่

1. ของประเทศสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานภายใต้
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่มีการท างานเป็นอิสระ มีอ านาจครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีโครงสร้างการท างาน
แบ่งออกเป็นภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจการขององค์กร ( ด้านการสืบสวนสอบสวน 

และด้านการปฏิบัติการ (
2.  ของฮ่องกง เป็นองค์กรอิสระ

ซึ่งขึ้นตรงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ มีอ านาจครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีโครงสร้างการท างานแบ่งออกเป็นภารกิจ 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ (ปราบปราม) ( ด้านการป้องกันการทุจริต (

และด้านการประชาสัมพันธ์ (
3.         ของประ เทศ เกาหลี ใ ต้  เ ป ็น

หน่วยงานรัฐท่ีขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี โดยมีโครงสร้างการท างานแบ่งออกเป็น ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ส านัก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ( ส านักการต่อต้านการทุจริต ( ส านัก
การบริหาร ( และการพัฒนาสถาบัน (

เนื่องจากประเทศเหล่านี้เป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จในเชิงประจักษ์และได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างท่ีดีด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผลการจัดอันดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต

ในปี พ.ศ. 2558 อยู่ในอันดับท่ี 8 18 และ 37 ตามล าดับ รวมท้ัง
มีสภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทย ซึ่งสามารถน าวิธีการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และเท่าทันกับสถานการณ์
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ังนี้ มีข้อค้นพบจากการศึกษาท่ีสามารถก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ดังนี้

                                                             
ที่มา สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2559
ที่มา สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2559
ที่มา สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2559
ที่มา 2015 สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2559
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1. แนวทางการด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
    1.1 การแก้ไขกฎหมายและการบังคับใช้ 
 CPIB ของประเทศสิงคโปร์ มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ชัดเจนอยู่เสมอ 

มีการออกกฎหมายเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจหรืออ านาจตีความของเจ้าหน้าที่รัฐ และเพิ่มบทลงโทษ  ในกฎหมาย 
ท้ัง 3 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง  และประเทศเกาหลีใต้ ต่างมีการก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ท่ีรับสินบน อาทิ 
ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ท่ีกระท าความผิดฐานรับสินบนจะต้องถูกลงโทษจ าคุก/ปรับ และชดใช้เงินเท่ากับจ านวนสินบน 
ท่ีได้รับ ส่วนในฮ่องกง หากมีการรับสินบนหรือเรียกรับสินบนจะต้องถูกก าหนดฐานความผิดเพิ่มเติมทุกกรณี  
โดยไม่ต้องพิสูจน์เจตนาและแรงจูงใจในการรับของตอบแทน ส่วนผู้ท่ีให้สินบนนั้น กฎหมายของฮ่องกง และประเทศ 
เกาหลีใต้ จะก าหนดให้ครอบคลุมการกระท าท้ังของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วย ประเทศไทยจึงควรมีการ 
ตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย เท่าทันการทุจริตในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้
กระท าการทุจริตได้ยากขึ้น หรือการก าหนดบทลงโทษท่ีท าให้ผู้ท่ีจะท าการทุจริตเกิดความเกรงกลัว และท่ีส าคัญ
ต้องมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และเกิดประสิทธิภาพ 

    1.2 ระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

 CPIB ของประเทศสิงคโปร์ และ ICAC ของฮ่องกง มีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็ว 
โดยให้ความส าคัญกับคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีขนาดเล็กหรือคดีขนาดใหญ่ และให้ความส าคัญกับการรักษา
ความลับของผู้ร้องเรียน โดยฮ่องกง มีระบบรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง และมีทีมสืบสวนสอบสวน 
ท่ีเตรียมพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา (Standby) โดยเจ้าหน้าท่ีจะเชิญผู้แจ้งเบาะแสมาให้ข้อมูลภายใน 48 ช่ัวโมง
หลังได้รับเรื่องร้องเรียน และด าเนินการติดตามสอบสวนแล้วรายงานผลให้ประชาชนทราบ ส่วนประเทศสิงคโปร์
หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไรภายใน 14 วัน ในขณะท่ี ACRC ของประเทศ
เกาหลีใต้ มีแผนกรับเรื่องร้องเรียนซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทของเรื่องร้องเรียนเป็นการเฉพาะ และมีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน แบบ one-stop services ซึ่งเป็นระบบ online portal system ให้บริการ 12 ภาษา จากตัวแบบของ 
ท้ัง 3 ประเทศท าให้ประชาชนไว้วางใจและร่วมมือในการแจ้งเบาะแสท่ีเป็นประโยชน์ ส่งผลให้การปราบปราม  
การทุจริตรวดเร็วและเห็นผล ซึ่งระบบรับเรื่องร้องเรียนและปฏิบัติงานเชิงรุกในรูปแบบดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น  
ในประเทศไทย จึงควรน าแนวทางเหล่านี้มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมส าหรับรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้ระบบ
รับเรื่องร้องเรียนของประเทศไทยมีความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้น 

    1.3 การสืบสวนสอบสวน 
 CPIB ของประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินคดีให้แล้วเสร็จ ส่วน ICAC 

ของฮ่องกง มี Quick Response Team เพ่ือพิจารณาส าหรับคดีการทุจริตขนาดเล็ก ๆ และไม่ยุ่งยาก ท้ัง 2 ประเทศ 
มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการประสานงานกับต่างประเทศเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลและพยานหลักฐานหรือแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะฮ่องกง จะมีการใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยสืบราชการลับ ( Intelligence Agency) อีกด้วย ซึ่งแนวคิดและการด าเนินการ
เหล่านี้ควรน ามาปรับใช้กับการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย ด้วยการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินคดี 
ซึ่งจ าแนกตามประเภทของคดี พัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ด้านการบริหารงานคดีเพื่อความรวดเร็วในการ
ด าเนินคดี และพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการประสานงานและบูรณาการการข่าวและข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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    1.4 การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 

 ทุกประเทศมีมาตรการคุ้มครองพยาน แต่ ACRC ของประเทศเกาหลีใต้ มีแผนกตรวจสอบ 
การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยเฉพาะ ซึ่งเน้นการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด 
และมีมาตรการรับประกันให้ ผู้แจ้งเบาะแสท่ีได้ รับผลกระทบสามารถกลับเข้าท างานในต าแหน่งเดิมได้   
โดยการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสนั้น ACRC จะประสานงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส รวมไปถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสด้วยหากผู้นั้นเรียกร้อง นอกจากนี้ ยังมีการให้รางวัลกับผู้แจ้ง
เบาะแส สูงสุดถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากน าไปสู่การติดตามทรัพย์สินคืนแผ่นดินได้ เป็นต้น ดังนั้น ประเทศไทย
แม้ว่าจะมีกฎหมายการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสอยู่แล้ว แต่ควรมีการก าหนดให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
และอาจจัดต้ังเป็นหน่วยงานเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตโดยตรง 

    1.5 การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

 CPIB ของประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีรัฐทุกคนต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน แล้วเปิดเผยต่อสาธารณชนทุกปี รวมไปถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ท้ังนี้ เพื่อความโปร่งใส 
และลดโอกาสในการกระท าการทุจริต ส าหรับประเทศไทยมีการก าหนดให้มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เฉพาะนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงเท่านั้น จึงอาจน าแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับประเทศไทยหรือาจพัฒนา
เป็นนวัตกรรมเพื่อการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 

2. แนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 

    2.1 การปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชน 
 ICAC ของฮ่องกง และ ACRC ของประเทศเกาหลีใต้ มีการปลูกฝังแนวความคิดเรื่องผลประโยชน์

สาธารณะและทัศนคติต่อปัญหาการทุจริต ผ่านการจัดท าส่ือหร ือ เครื ่องมือการเร ียนการสอนสมัยใหม่ 
เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชน โดยการน าเอาคดีการทุจริต ท่ีเกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นละครโทรทัศน์ 
หรือน าคดีท่ีพิจารณาช้ีมูลความผิดแล้วมาจัดท าเป็นส่ือในรูปแบบต่าง  ๆ อาทิ ภาพกราฟิก ( Infographics) 
แอพพลิเคช่ัน (App on Smartphone) ภาพยนตร์ส้ัน (Clip Video) เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชน  
ประเทศไทยจึงควรน าเทคนิคหรือแบบอย่างของประเทศเหล่านี้มาพัฒนาหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยใน 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
     2.2 ด้านการศึกษา 

 ACRC ของประเทศเกาหลีใต้ มีการจัดท าหลักสูตรว่าด้วยศีลธรรมจรรยาเพ่ือปลูกฝังเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ผ่านสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ซึ่งจะคล้ายกับ ICAC ของฮ่องกงท่ีมีหลักสูตรการจัดการ
อบรม/ให้การศึกษาซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม (Tailor-made Programs) เช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวิชาชีพ 
กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มเด็ก/วัยรุ่น เป็นต้น ดังนั้น ประเทศไทยควรน าแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาเป็นหลักสูตร  
การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบรรจุอยู่ในทุกระดับช้ันและเนื้อหาหลักสูตรต้องพัฒนาให้เหมาะสม
กับแต่ละช่วงวัยด้วย 
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    2.3 การให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ
ของประเทศสิงคโปร์ และ ของฮ่องกง มีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐในกรณีท่ีขั้นตอนการก าหนดนโยบายหรือขั้นการท างานบางประการอาจจะน ามาสู่
การทุจริตได้ ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตต้ังแต่จุดเริ่มต้น แต่ในส่วนของประเทศไทยนั้นเป็นเพียงการให้ข้อเสนอแนะ
หลังจากท่ีมีการด าเนินนโยบายออกมาแล้ว ดังนั้น ควรพัฒนาให้มีแนวทาง การป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนของ
นโยบายสาธารณะ (

    2.4 การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของประเทศเกาหลีใต้ มีการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน

ภาครัฐ ( ) โดยส ารวจจากประชาชนผู้เข้ารับบริการและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูล
มาปรับปรงุระบบการท างานของภาครัฐ รวมไปถึงการประเมินความโปร่งใสของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงอีกด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยได้น าแนวทางการประเมินความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐมาปรับประยุกต์ใช้กับระบบ
การประเมินของประเทศไทย โดยใช้ช่ือว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (

3. แนวทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)
    3.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection  

ของประเทศสิงคโปร์ มีการน าระบบคุณธรรมมาใช้ในการคัดสรรบุคลากร โดยได้ออกแบบ
ระบบการคัดเลือกบุคลากร ( ) เช่น การทดสอบด้านจิตใจ ทัศนคติ 
การทดสอบให้วิเคราะห์คดีเพื่อดูทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น ส่วน ของฮ่องกง จะคัดเลือกบุคลากร
ด้านการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความเช่ียวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย ผู้เช่ียวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์ ผู้เช่ียวชาญด้านการสืบสวน นิติบัญชี ( เป็นต้น เพื่อให้รู้เท่าทันการทุจริต
และตรวจสอบ ได้ในทุกช่องทาง ดังนั้น ควรพัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยให้มี
ทักษะรอบด้าน หรืออาจบูรณาการการท างานร่วมกับผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    3.2 การพัฒนาบุคลากร (Development
ของประเทศสิงคโปร์ ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

( ) ด้วยการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผนคดี การสอบพยาน
การออกงานภาคสนาม และฝึกอบรมให้กับบุคลากรท้ังภายในและต่างประเทศ ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยจึงควรมีแนวทางการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นกับการด าเนินงานโดยอาจ
ประสานงานกับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ท้ังนี้ เพื่อให้บุคลากร
มีขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ 

4. เจตจ านงของผู้น า 
ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง มีผู้น าทางการเมืองท่ีมีจิตส านึกท่ีดี ไม่กระท าการคอร์รัปชัน รวมท้ังมีความ

ต้ังใจและกระท าจริงในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศ ( แม้ว่าในฮ่องกงจะมีการทุจริต

                                                             
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง.  ( ).  บทความปัญหาการคอร์รัปชันของไทย กรณีศึกษาสิงคโปร์และฮ่องกง
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     การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
ทุกประเทศมีมาตรการคุ้มครองพยาน แต่ ของประเทศเกาหลีใต้ มีแผนกตรวจสอบ

การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยเฉพาะ ซึ่งเน้นการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด
และมีมาตรการรับประกันให้ ผู้แจ้งเบาะแสท่ีได้ รับผลกระทบสามารถกลับเข้าท างานในต าแหน่งเดิมได้
โดยการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสนั้น จะประสานงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส รวมไปถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสด้วยหากผู้นั้นเรียกร้อง นอกจากนี้ ยังมีการให้รางวัลกับผู้แจ้ง
เบาะแส สูงสุดถึง ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากน าไปสู่การติดตามทรัพย์สินคืนแผ่นดินได้ เป็นต้น ดังนั้น ประเทศไทย
แม้ว่าจะมีกฎหมายการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสอยู่แล้ว แต่ควรมีการก าหนดให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
และอาจจัดต้ังเป็นหน่วยงานเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตโดยตรง

     การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีรัฐทุกคนต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและ

หนี้สิน แล้วเปิดเผยต่อสาธารณชนทุกปี รวมไปถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ท้ังนี้ เพื่อความโปร่งใส
และลดโอกาสในการกระท าการทุจริต ส าหรับประเทศไทยมีการก าหนดให้มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เฉพาะนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงเท่านั้น จึงอาจน าแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับประเทศไทยหรือาจพัฒนา
เป็นนวัตกรรมเพื่อการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ

2. แนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต
    2.1 การปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชน 

ของฮ่องกง และ ของประเทศเกาหลีใต้ มีการปลูกฝังแนวความคิดเรื่องผลประโยชน์
สาธารณะและทัศนคติต่อปัญหาการทุจริต ผ่านการจัดท าส่ือหร ือ เครื ่องมือการเร ียนการสอนสมัยใหม่
เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชน โดยการน าเอาคดีการทุจริต ท่ีเกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นละครโทรทัศน์ 
หรือน าคดีท่ีพิจารณาช้ีมูลความผิดแล้วมาจัดท าเป็นส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ภาพกราฟิก (
แอพพลิเคช่ัน ( ภาพยนตร์ส้ัน ( ) เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชน
ประเทศไทยจึงควรน าเทคนิคหรือแบบอย่างของประเทศเหล่านี้มาพัฒนาหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน

    2.2 ด้านการศึกษา 
ของประเทศเกาหลีใต้ มีการจัดท าหลักสูตรว่าด้วยศีลธรรมจรรยาเพ่ือปลูกฝังเรื่องความ

ซื่อสัตย์สุจริต ผ่านสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ซึ่งจะคล้ายกับ ของฮ่องกงท่ีมีหลักสูตรการจัดการ
อบรม/ให้การศึกษาซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ( ) เช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวิชาชีพ 
กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มเด็ก/วัยรุ่น เป็นต้น ดังนั้น ประเทศไทยควรน าแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาเป็นหลักสูตร
การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบรรจุอยู่ในทุกระดับช้ันและเนื้อหาหลักสูตรต้องพัฒนาให้เหมาะสม
กับแต่ละช่วงวัยด้วย
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    2.3 การให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ 

CPIB ของประเทศสิงคโปร์ และ ICAC ของฮ่องกง มีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐในกรณีท่ีขั้นตอนการก าหนดนโยบายหรือขั้นการท างานบางประการอาจจะน ามาสู่
การทุจริตได้ ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตต้ังแต่จุดเริ่มต้น แต่ในส่วนของประเทศไทยนั้นเป็นเพียงการให้ข้อเสนอแนะ
หลังจากท่ีมีการด าเนินนโยบายออกมาแล้ว ดังนั้น ควรพัฒนาให้มีแนวทาง การป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนของ
นโยบายสาธารณะ (Policy Cycle) 

    2.4 การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ 
 ACRC ของประเทศเกาหลีใต้ มีการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity Assessment) โดยส ารวจจากประชาชนผู้เข้ารับบริการและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน เพ่ือน าข้อมูล
มาปรับปรุงระบบการท างานของภาครัฐ รวมไปถึงการประเมินความโปร่งใสของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงอีกด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยได้น าแนวทางการประเมินความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐมาปรับประยุกต์ใช้กับระบบ  
การประเมินของประเทศไทย โดยใช้ช่ือว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 

3. แนวทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) 
    3.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection) 
 CPIB ของประเทศสิงคโปร์ มีการน าระบบคุณธรรมมาใช้ในการคัดสรรบุคลากร โดยได้ออกแบบ

ระบบการคัดเลือกบุคลากร (System of Recruitment Investigation) เช่น การทดสอบด้านจิตใจ ทัศนคติ  
การทดสอบให้วิเคราะห์คดีเพื่อดูทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น ส่วน  ICAC ของฮ่องกง จะคัดเลือกบุคลากร 
ด้านการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความเช่ียวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย ผู้เช่ียวชาญ 
ด้านคอมพิวเตอร์ ผู้เช่ียวชาญด้านการสืบสวน นิติบัญชี (Forensic Accountant) เป็นต้น เพื่อให้รู้เท่าทันการทุจริต 
และตรวจสอบ ได้ในทุกช่องทาง ดังนั้น ควรพัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยให้มี
ทักษะรอบด้าน หรืออาจบูรณาการการท างานร่วมกับผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    3.2 การพัฒนาบุคลากร (Development) 
CPIB ของประเทศสิงคโปร์ ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

(Professional) ด้วยการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผนคดี การสอบพยาน 
การออกงานภาคสนาม และฝึกอบรมให้กับบุคลากรท้ังภายในและต่างประเทศ ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยจึงควรมีแนวทางการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นกับการด าเนินงานโดยอาจ
ประสานงานกับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ท้ังนี้  เพื่อให้บุคลากร
มีขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ 

4. เจตจ านงของผู้น า 
    ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง มีผู้น าทางการเมืองท่ีมีจิตส านึกท่ีดี ไม่กระท าการคอร์รัปชัน รวมท้ังมีความ

ต้ังใจและกระท าจริงในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศ (Political Will)42 แม้ว่าในฮ่องกงจะมีการทุจริต

                                                             
42 ศิริวรรณ มนอัตระผดุง.  (2555).  บทความปัญหาการคอร์รัปชันของไทย กรณีศึกษาสิงคโปร์และฮ่องกง 

หน้ำ ๓๙



52

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๔๐ 

มากก็ตาม ผู้น าประเทศจึงมีส่วนส าคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีแนวทาง
ในการรักษาและขยายผลเจตจ านงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้คงอยู่ต่อไป 

 ดังนั้น การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
จะได้น าการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) ไปประยุกต์ใช้หรือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
แนวทาง/มาตรการ หรือกลไก เพื่อพัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนเกิดเป็นสังคมท่ีไม่ยอมรับและร่วมต้าน
การทุจริตเฉกเช่นนานาประเทศต่อไป 
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๖. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

๖.1 การด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔

ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท่ีมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (

) เพื่อกรองและพิจารณาตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ความส าเร็จในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ

การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นมีความส าคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการประเมิน
สภาพแวดล้อมเพื่อค้นหาจุดแข็งท่ีควรเสริมสร้างความเข้มแข็ง และจุดอ่อนท่ีควรต้องปรับปรุงเพื่อให้การด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ในบริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท่ีมีความเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของการด าเนินการ อีกท้ังเพื่อหายุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการรับมือกับสภาพแวดล้อมเชิงลบและแสวงหาโอกาส
จากสภาพแวดล้อมเชิงบวกเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลท่ีดีกว่า

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ได้น าหลักการ 
มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจ าแนกตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร
ออกเป็น กลุ่มตัวแปร ประกอบด้วย   

1. ตัวแปรด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการปฏิบัติ
2. ตัวแปรด้านโครงสร้างในการปฏิบัติ
3. ตัวแปรด้านรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ
4. ตัวแปรด้านระบบในการปฏิบัติ
5. ตัวแปรด้านบุคลากรในการปฏิบัติ
6. ตัวแปรด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติ
7. ตัวแปรเรื่องค่านิยมร่วมในการปฏิบัติ

ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ได้วิเคราะห์โดยน าหลักการ  
ซึ่งประกอบด้วย มิติ ดังนี้

มิติทางการเมือง เช่น ระบบการเมือง รูปแบบการปกครอง 
มิติทางเศรษฐกิจ เช่น การค้า การลงทุน การด าเนินธุรกิจ
สภาพเศรษฐกิจ

๖
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มากก็ตาม ผู้น าประเทศจึงมีส่วนส าคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีแนวทาง
ในการรักษาและขยายผลเจตจ านงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้คงอยู่ต่อไป 

ดังนั้น การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
จะได้น าการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) ไปประยุกต์ใช้หรือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
แนวทาง/มาตรการ หรือกลไก เพื่อพัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนเกิดเป็นสังคมท่ีไม่ยอมรับและร่วมต้าน
การทุจริตเฉกเช่นนานาประเทศต่อไป 
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๖. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
 

 ๖.1 การด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ท่ีมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (Strength, Weakness, Opportunity, 
and Threat Analysis : SWOT Analysis) เพื่อกรองและพิจารณาตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ความส าเร็จในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ  

 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นมีความส าคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการประเมิน
สภาพแวดล้อมเพื่อค้นหาจุดแข็งท่ีควรเสริมสร้างความเข้มแข็ง และจุดอ่อนท่ีควรต้องปรับปรุงเพื่อให้การด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ในบริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท่ีมีความเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของการด าเนินการ อีกท้ังเพื่อหายุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการรับมือกับสภาพแวดล้อมเชิงลบและแสวงหาโอกาส
จากสภาพแวดล้อมเชิงบวกเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลท่ีดีกว่า 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้น าหลักการ McKinsey’s 7S Model 
มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจ าแนกตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร
ออกเป็น 7 กลุ่มตัวแปร ประกอบด้วย    
 1. S - Strategy  ตัวแปรด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการปฏิบัติ 
 2. S – Structure ตัวแปรด้านโครงสร้างในการปฏิบัติ 
 3. S – Style ตัวแปรด้านรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ 

 4. S – System ตัวแปรด้านระบบในการปฏิบัติ 

 5. S – Staff ตัวแปรด้านบุคลากรในการปฏิบัติ 

 6. S – Skill ตัวแปรด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติ 
 7. S - Shared value ตัวแปรเรื่องค่านิยมร่วมในการปฏิบัติ 

ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ได้วิเคราะห์โดยน าหลักการ PEST + Model 
ซึ่งประกอบด้วย 7 มิติ ดังนี้ 
 1. P – Political   มิติทางการเมือง เช่น ระบบการเมือง รูปแบบการปกครอง  
 2. E – Economic  มิติทางเศรษฐกิจ เช่น การค้า การลงทุน การด าเนินธุรกิจ           

สภาพเศรษฐกิจ 

๖ 
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 3. S – Social  มิติทางสังคม เช่น วิถีชีวิต ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา 
 4. T – Technology   มิติทางเทคโนโลยี เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ  
 5. L – Legal  มิติทางกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 6. I – International  มิติทางด้านต่างประเทศ เช่น ข้อก าหนดของสากล ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ  
 7. G – Government มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ  
 
 ๖.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิด 
 ในการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ไ ด้มีการรวบรวมมาจากการทบทวน
เอกสารรายงานต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สามารถสรุปผลในภาพกว้างตามทฤษฎีท่ีใช้การวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็น “จุดแข็ง” ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 
 ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มียุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นเครื่องมือท่ีถูกน าไปใช้เป็นกรอบช้ีน าในการจัดท าแผนในระดับรอง  ส่งผลให้การปฏิบัติ
องคาพยพในทุกภาคส่วนมีเป้าหมายเพื่อการบรรลุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ด้านโครงสร้าง (Structure) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจหลายหน่วยงานมีการขยายโครงสร้างไปยัง
ส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ ท าให้การปฏิบัติภารกิจงานถูกกระจายไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ส่วนกลาง 
ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น 
 ด้านรูปแบบ (Style) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนอื่น ๆ 
ในรูปแบบของการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งผลให้การปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติฯ น าไปสู่การปฏิบัติ
ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  
 ด้านระบบ (System) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการป้องกัน ปราบปราม และป้องปรามการทุจริต
ท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกท้ังมีโครงสร้างท่ีรองรับภารกิจงานกระจายในระดับพ้ืนท่ี ส่งผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
 ด้านบุคลากร (Staff) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจหลายหน่วยงานมีอัตราก าลังจ านวนมากซึ่งคัดเลือก
จากความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มีความพร้อมในด้านจ านวนของบุคลากรมากยิ่งขึ้น  
 ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และมีทักษะท่ีเป็น 
สหวิชาชีพ ท าให้สามารถน าความรู้สหวิชาเหล่านั้นมาใช้เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ดียิ่งขึ้น  
 ด้านค่านิยม (Shared Value) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีค่านิยมความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญ
ร่วมกัน ส่งผลดีต่อการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ีมีร่วมกัน 
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สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็น จุดอ่อน ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) ยังขาดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ท่ีส าคัญหลายด้าน เช่น

ยุทธศาสตร์การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน เมื่อยุทธศาสตร์ไม่ชัดท าให้การท างานกับภาคส่วนอื่น ๆ เป็นไปด้วย
ความล าบาก ขาดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างกระแสสังคม “รังเกียจ” คนโกง ขาดยุทธศาสตร์ด้านการส่ือสารต่อสังคม
ให้เกิดการต่ืนตัวในสังคม ท าให้การปฏิบัติงานยังไม่ประสบความส าเร็จและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสังคมในวงกว้าง
เท่าท่ีควร  

ด้านโครงสร้าง (Structure) การขยายโครงสร้างของหน่วยงานปฏิบัติภารกิจไปยังภูมิภาคต่าง ๆ 
เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยังขาดแคลนทรัพยากรท่ีส าคัญ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้การด าเนินงานในระดับพ้ืนท่ีนั้นยังไม่สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการขยาย
โครงสร้างเท่าท่ีควร

ด้านรูปแบบ (Style) ภายในหน่วยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน
ท่ีชัดเจน มีการปรับเปล่ียนบ่อยครั้ง อีกท้ังหน่วยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดความชัดเจนในการด าเนินการร่วมกันและ
การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นั้น มีลักษณะเป็นการท าพอเป็นพิธี ยังไม่มี
จุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติอย่างแท้จริง อีกท้ังรูปแบบการท างานยังไม่มีความเท่าทัน
ต่อการทุจริตท่ีมีความเป็นพลวัต 

ด้านระบบ (System) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการท างานท่ีมีขั้นตอนท่ีสับสนและมีความซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบอนุกรรมการ ระบบคณะท างาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
อีกท้ังการบริหารงานยังมีการปรับเปล่ียนบ่อยครั้ง ขาดทิศทางท่ีชัดเจน จนเป็นอุปสรรคในการท างาน และยังขาด
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมท้ังยังขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และบทลงโทษ หากเกิดความล่าช้าในกระบวนการไต่สวน ส่งผลให้ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมา
ไม่ประสบความส าเร็จตามความคาดหวังของสังคมซึ่งส่งผลทางลบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

ด้านบุคลากร (Staff) อัตราก าลังขององค์กรอิสระและหน่วยงานปฏิบัติภารกิจบางหน่วยงานยังไม่มี
การกระจายไปยังส่วนภูมิภาคเท่าท่ีควร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ 

ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในเชิงลึกส าหรับการท าความเข้าใจกับรูปแบบการทุจริต
ท่ีเปล่ียนแปลงไป และในปัจจุบันยังขาดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อสนับสนุนทักษะในการท างาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งผลให้การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีมาจากสหวิชาการไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

ด้านค่านิยม (Shared Value) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจเน้นการด าเนินงานใน “เชิงรับ” มากกว่า 
“เชิงรุก” ส่งผลให้ผลการด าเนินงานไม่สามารถสร้างความเกรงกลัวให้ผู้กระท าทุจริ ต อีกท้ังไม่สามารถตามทัน
สถานการณ์การทุจริตท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างทันท่วงที  
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หน้า ๔๒

มิติทางสังคม เช่น วิถีชีวิต ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา 
มิติทางเทคโนโลยี เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ 
มิติทางกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
มิติทางด้านต่างประเทศ เช่น ข้อก าหนดของสากล ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล ระบบราชการ 

๖.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิด 
ในการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม ( ไ ด้มีการรวบรวมมาจากการทบทวน

เอกสารรายงานต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สามารถสรุปผลในภาพกว้างตามทฤษฎีท่ีใช้การวิเคราะห์ได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็น จุดแข็ง  ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มียุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นเครื่องมือท่ีถูกน าไปใช้เป็นกรอบช้ีน าในการจัดท าแผนในระดับรอง ส่งผลให้การปฏิบัติ
องคาพยพในทุกภาคส่วนมีเป้าหมายเพื่อการบรรลุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้านโครงสร้าง (Structure) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจหลายหน่วยงานมีการขยายโครงสร้างไปยัง
ส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ ท าให้การปฏิบัติภารกิจงานถูกกระจายไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ส่วนกลาง 
ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น

ด้านรูปแบบ (Style) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนอื่น ๆ
ในรูปแบบของการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( ส่งผลให้การปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติฯ น าไปสู่การปฏิบัติ
ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ด้านระบบ (System) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการป้องกัน ปราบปราม และป้องปรามการทุจริต
ท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกท้ังมีโครงสร้างท่ีรองรับภารกิจงานกระจายในระดับพ้ืนท่ี ส่งผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

ด้านบุคลากร (Staff) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจหลายหน่วยงานมีอัตราก าลังจ านวนมากซึ่งคัดเลือก
จากความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีความพร้อมในด้านจ านวนของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 

ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และมีทักษะท่ีเป็น
สหวิชาชีพ ท าให้สามารถน าความรู้สหวิชาเหล่านั้นมาใช้เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ดียิ่งขึ้น 

ด้านค่านิยม (Shared Value) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีค่านิยมความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญ
ร่วมกัน ส่งผลดีต่อการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ีมีร่วมกัน
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หน้า ๔๓ 

 สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็น “จุดอ่อน” ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 
 ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) ยังขาดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ท่ีส าคัญหลายด้าน เช่น
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน เมื่อยุทธศาสตร์ไม่ชัดท าให้การท างานกับภาคส่วนอื่น ๆ เป็นไปด้วย
ความล าบาก ขาดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างกระแสสังคม “รังเกียจ” คนโกง ขาดยุทธศาสตร์ด้านการส่ือสารต่อสังคม
ให้เกิดการต่ืนตัวในสังคม ท าให้การปฏิบัติงานยังไม่ประสบความส าเร็จและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสังคมในวงกว้าง
เท่าท่ีควร  
 ด้านโครงสร้าง (Structure) การขยายโครงสร้างของหน่วยงานปฏิบัติภารกิจไปยังภูมิภาคต่าง ๆ 
เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยังขาดแคลนทรัพยากรท่ีส าคัญ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้การด าเนินงานในระดับพ้ืนท่ีนั้นยังไม่สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการขยาย
โครงสร้างเท่าท่ีควร 

 ด้านรูปแบบ (Style) ภายในหน่วยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน
ท่ีชัดเจน มีการปรับเปล่ียนบ่อยครั้ง อีกท้ังหน่วยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดความชัดเจนในการด าเนินการร่วมกันและ
การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นั้น มีลักษณะเป็นการท าพอเป็นพิธี ยังไม่มี
จุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติอย่างแท้จริง อีกท้ังรูปแบบการท างานยังไม่มีความเท่าทัน
ต่อการทุจริตท่ีมีความเป็นพลวัต 
 ด้านระบบ (System) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการท างานท่ีมีขั้นตอนท่ีสับสนและมีความซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบอนุกรรมการ ระบบคณะท างาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

อีกท้ังการบริหารงานยังมีการปรับเปล่ียนบ่อยครั้ง ขาดทิศทางท่ีชัดเจน จนเป็นอุปสรรคในการท างาน และยังขาด
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมท้ังยังขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และบทลงโทษ หากเกิดความล่าช้าในกระบวนการไต่สวน ส่งผลให้ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมา
ไม่ประสบความส าเร็จตามความคาดหวังของสังคมซึ่งส่งผลทางลบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

 ด้านบุคลากร (Staff) อัตราก าลังขององค์กรอิสระและหน่วยงานปฏิบัติภารกิจบางหน่วยงานยังไม่มี
การกระจายไปยังส่วนภูมิภาคเท่าท่ีควร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ 
 ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในเชิงลึกส าหรับการท าความเข้าใจกับรูปแบบการทุจริต
ท่ีเปล่ียนแปลงไป และในปัจจุบันยังขาดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อสนับสนุนทักษะในการท างาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งผลให้การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีมาจากสหวิชาการไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 ด้านค่านิยม (Shared Value) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจเน้นการด าเนินงานใน “เชิงรับ” มากกว่า 
“เชิงรุก” ส่งผลให้ผลการด าเนินงานไม่สามารถสร้างความเกรงกลัวให้ผู้กระท าทุจริ ต อีกท้ังไม่สามารถตามทัน
สถานการณ์การทุจริตท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างทันท่วงที  
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 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น “โอกาส” ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 
 P – Political มิติทางการเมือง รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการใช้มาตรา ๔๔ และค าส่ัง คสช. ฉบับท่ี 

69/2557 เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในภาคธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ต่างให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญกับข้อมูลการจัดอันดับ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รวมท้ังดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
และการด าเนินการตามมาตรฐานสากลในรูปแบบต่าง ๆ อีกท้ังแนวโน้มของการลงทุนข้ามชาติจะเป็นทศวรรษแห่งเอเชีย 

จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และการแก้ไขปัญหาความล่าช้า (Red Tape) เป็นต้น  
 S – Social มิติทางสังคม มีการส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ให้ร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เช่น สังคม เด็ก และเยาวชน และกระแสของสังคมแสดงถึงความต้องการท่ีจะ
เห็นภาพของการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นหลักการส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 T – Technology มิติทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีช่วยพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ 

ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานของรัฐได้  และในปัจจุบัน
เทคโนโลยียังเป็นส่ิงส าคัญท่ีถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กระจายตัวออกไปยังสังคมในวงกว้าง 
 L – Legal มิติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญสามารถคานอ านาจทางการเมือง บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ 
ถือเป็นโอกาสท่ีส าคัญในการก าหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการคานอ านาจ
การเมืองให้ไม่สามารถแทรกแซงฝ่ายข้าราชการประจ าได้ อีกท้ังบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีการก าหนดให้
ประชาชนมีหน้าท่ีในการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และในปัจจุบันยังมีกระบวนการ  

ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และบังคับ
ใช้ได้จริง และใช้กลไกทางกฎหมายเป็นแนวทางในการปฏิรูปกลไกหลักด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

เช่น การเสนอจัดต้ังศาลช านัญพิเศษ และการเตรียมเสนอร่างการด าเนินการเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป็นต้น  
 I – International มิติทางด้านต่างประเทศ มีการด าเนินงานตามพันธสัญญาระหว่างประเทศ 

ท้ังในระดับโลก และระดับภูมิภาค สู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องในการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย การมีบทเรียนจากการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้ในการด าเนินงานภายในประเทศ เช่น กลไกการตรวจสอบ การคานอ านาจ 
กลไกการพัฒนาและมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมแบบ Collaborative ในประเทศท่ีประสบความส าเร็จและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้  
 G - Government มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ นโยบายของรัฐบาลมีความต้องการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและนอกประเทศ และให้
ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยอาศัยการปฏิรูปและบูรณาการการท างานในทุกภาคส่วน
ปฏิบัติมาตรการและกลไกการป้องกันการทุจริตท่ีมีการพัฒนารูปแบบให้มีความสอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหา
ของการทุจริตท่ีเกิดขึ้น 

 
  
  

หน้า ๔๕

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น อุปสรรค  ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
 P – Political มิติทางการเมือง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเข้าสู่อ านาจรัฐหรือการเลือกต้ัง
ยังขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง ส่งผลให้ได้นักการเมืองท่ีมุ่งเข้ามาหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
 E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นประเทศเปิดเสรีทางการค้า ท าให้เผชิญกับปัญหา
ท่ีตามมากับธุรกิจประเภทกิจการข้ามชาติ ซึ่งบางครั้งเข้ามาด้วยอิทธิพล ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตในส่วนต่าง ๆ
เกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เกิดการฟอกเงินตามมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นโยบายการด าเนินงานทางการค้าท่ี
ผูกขาดตลาดและกีดกันทางการค้า ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้ภาคธุรกิจเอกชน มีค่านิยมในการ
ให้สินบนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อมุ่งหวังให้อ านวยความสะดวกกับตนเอง และเกิดปัญหาอาชญากรรมปกขาว
ในภาคธุรกิจ เกิดการทุจริตใหญ่ ๆ และการให้เล็ก ๆ เช่น ส่วยรายวัน กลายเป็นเรื่องแลกเปล่ียนระหว่างผู้ให้กับผู้รับ  
 S – Social มิติทางสังคม บริบทสังคมท่ียังไม่เอื้อต่อการปฏิรูป พัฒนาและเปล่ียนแปลง กระบวนทัศน์
ในการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมยอมรับ ระบบอุปถัมภ์ 
รอมชอม และประชาชนยังขาดค่านิยมร่วมในการร่วมต้านทุจริต และยังเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
สาธารณะหรือประโยชน์ของชาติบ้านเมือง
 T – Technology  มิติทางเทคโนโลยี การด าเนินธุรกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันได้พัฒนาโดยน า
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ เป็นรูปแบบไซเบอร์ เกิดการบิดเบือนและใช้ช่องทางในการทุจริต เช่น ระบบ
และ เป็นต้น
 L – Legal มิติทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายท่ีมีขั้นตอนซ้ าซ้อนและมากเกินความจ าเป็น 
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินคดี และขาดการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด การท างาน
ยังคงยึดติดกับขั้นตอนทางกฎหมายท่ียากต่อการปฏิบัติ ส่วนการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ของการปราบปรามการทุจริต และการช้ีมูลร่ ารวยผิดปกติ ต่างยังคงให้ความส าคัญกับมาตรา ๓๒ ๓๔ ๔๑ และ 
๑๑๙ ท่ีมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปริมาณมากกว่าการตรวจสอบเชิงคุณภาพจนเป็นปัญหาในการด าเนินงานท่ีล่าช้า 
และสร้างปัญหาสะสม
 I – International มิติทางด้านต่างประเทศ ต่างประเทศไม่เช่ือถือต่อความโปร่งใส และการบริหารงาน
ภาครัฐไทย ซึ่งภาครัฐไทยขาดการด าเนินการตามพันธกรณีท่ีตกลงตามอนุสัญญา 
 G – Government มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ เกิดการทุจริตในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
จนประชาชนมีทัศนคติในแง่ลบกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
กับประชาชน อีกท้ังประชาชนยังมองว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาทุจริต เป็นเพียงแต่ท าตาม
ข้อตกลง ตัวช้ีวัด ท าแบบลูบหน้าปะจมูก ขาดความต่อเนื่อง และยังพบว่า บางหน่วยงานสร้างเอกสารหลักฐาน
ขึ้นมาเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดเท่านั้น

หน้ำ ๔๔

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๔๔ 

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น โอกาส  ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 
 P – Political มิติทางการเมือง รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการใช้มาตรา ๔๔ และค าส่ัง คสช ฉบับท่ี
69/2557 เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในภาคธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ต่างให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญกับข้อมูลการจัดอันดับ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รวมท้ังดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index : CPI) 
และการด าเนินการตามมาตรฐานสากลในรูปแบบต่าง ๆ อีกท้ังแนวโน้มของการลงทุนข้ามชาติจะเป็นทศวรรษแห่งเอเชีย
จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และการแก้ไขปัญหาความล่าช้า (Red Tape) เป็นต้น  
 S – Social มิติทางสังคม มีการส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ให้ร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เช่น สังคม เด็ก และเยาวชน และกระแสของสังคมแสดงถึงความต้องการท่ีจะ
เห็นภาพของการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักการส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 T – Technology มิติทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีช่วยพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ
ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานของรัฐได้ และในปัจจุบัน
เทคโนโลยียังเป็นส่ิงส าคัญท่ีถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กระจายตัวออกไปยังสังคมในวงกว้าง 
 L – Legal มิติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญสามารถคานอ านาจทางการเมือง บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ 
ถือเป็นโอกาสท่ีส าคัญในการก าหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการคานอ านาจ
การเมืองให้ไม่สามารถแทรกแซงฝ่ายข้าราชการประจ าได้ อีกท้ังบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีการก าหนดให้
ประชาชนมีหน้าท่ีในการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และในปัจจุบันยังมีกระบวนการ
ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และบังคับ
ใช้ได้จริง และใช้กลไกทางกฎหมายเป็นแนวทางในการปฏิรูปกลไกหลักด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เช่น การเสนอจัดต้ังศาลช านัญพิเศษ และการเตรียมเสนอร่างการด าเนินการเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป็นต้น  
 I – International มิติทางด้านต่างประเทศ มีการด าเนินงานตามพันธสัญญาระหว่างประเทศ
ท้ังในระดับโลก และระดับภูมิภาค สู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องในการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย การมีบทเรียนจากการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้ในการด าเนินงานภายในประเทศ เช่น กลไกการตรวจสอบ การคานอ านาจ 
กลไกการพัฒนาและมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมแบบ Collaborative ในประเทศท่ีประสบความส าเร็จและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้  
 G - Government มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ นโยบายของรัฐบาลมีความต้องการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและนอกประเทศ และให้
ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยอาศัยการปฏิรูปและบูรณาการการท างานในทุกภาคส่วน
ปฏิบัติมาตรการและกลไกการป้องกันการทุจริตท่ีมีการพัฒนารูปแบบให้มีความสอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหา
ของการทุจริตท่ีเกิดขึ้น 
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 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น “อุปสรรค” ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 
 P – Political มิติทางการเมือง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเข้าสู่อ านาจรัฐหรือการเลือกต้ัง
ยังขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง ส่งผลให้ได้นักการเมืองท่ีมุ่งเข้ามาหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
 E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นประเทศเปิดเสรีทางการค้า ท าให้เผชิญกับปัญหา
ท่ีตามมากับธุรกิจประเภทกิจการข้ามชาติ ซึ่งบางคร้ังเข้ามาด้วยอิทธิพล ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตในส่วนต่าง  ๆ 
เกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เกิดการฟอกเงินตามมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นโยบายการด าเนินงานทางการค้าท่ี
ผูกขาดตลาดและกีดกันทางการค้า ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้ภาคธุรกิจเอกชน มีค่านิยมในการ 
ให้สินบนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อมุ่งหวังให้อ านวยความสะดวกกับตนเอง  และเกิดปัญหาอาชญากรรมปกขาว
ในภาคธุรกิจ เกิดการทุจริตใหญ่ ๆ และการให้เล็ก ๆ เช่น ส่วยรายวัน กลายเป็นเรื่องแลกเปล่ียนระหว่างผู้ให้กับผู้รับ  
 S – Social มิติทางสังคม บริบทสังคมท่ียังไม่เอื้อต่อการปฏิรูป พัฒนาและเปล่ียนแปลง กระบวนทัศน์
ในการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมยอมรับ  ระบบอุปถัมภ์ 
รอมชอม และประชาชนยังขาดค่านิยมร่วมในการร่วมต้านทุจริต และยังเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
สาธารณะหรือประโยชน์ของชาติบ้านเมือง 
 T – Technology  มิติทางเทคโนโลยี การด าเนินธุรกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันได้พัฒนาโดยน า
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ เป็นรูปแบบไซเบอร์ เกิดการบิดเบือนและใช้ช่องทางในการทุจริต เช่น ระบบ e-bidding 
และ e-market เป็นต้น   
 L – Legal มิติทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายท่ีมีขั้นตอนซ้ าซ้อนและมากเกินความจ าเป็น 
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินคดี และขาดการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด การท างาน
ยังคงยึดติดกับขั้นตอนทางกฎหมายท่ียากต่อการปฏิบัติ ส่วนการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ของการปราบปรามการทุจริต และการช้ีมูลร่ ารวยผิดปกติ ต่างยังคงให้ความส าคัญกับมาตรา ๓๒, ๓๔, ๔๑ และ 
๑๑๙ ท่ีมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปริมาณมากกว่าการตรวจสอบเชิงคุณภาพจนเป็นปัญหาในการด าเนินงานท่ีล่าช้า 
และสร้างปัญหาสะสม 
 I – International มิติทางด้านต่างประเทศ ต่างประเทศไม่เช่ือถือต่อความโปร่งใส และการบริหารงาน
ภาครัฐไทย ซึ่งภาครัฐไทยขาดการด าเนินการตามพันธกรณีท่ีตกลงตามอนุสัญญา UNCAC  
 G – Government มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ เกิดการทุจริตในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
จนประชาชนมีทัศนคติในแง่ลบกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
กับประชาชน อีกท้ังประชาชนยังมองว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาทุจริต เป็นเพียงแต่ท าตาม
ข้อตกลง ตัวช้ีวัด ท าแบบลูบหน้าปะจมูก ขาดความต่อเนื่อง และยังพบว่า บางหน่วยงานสร้างเอกสารหลักฐาน
ขึ้นมาเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดเท่านั้น  
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๖.3 การจัดล าดบัความส าคัญของตัวแปรสภาพแวดล้อม 

เมื่อท าการวิเคราะห์รวบรวมตัวแปรสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนด จนทราบถึงตัวแปร
ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ัง 4 ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ก็น าตัวแปรดังกล่าวมาศึกษาทบทวนเชิงลึกแตกย่อยในรายละเอียดของแต่ละมิติให้ครบถ้วนเป็นตัวแปรย่อย
ภายใต้กรอบแนวคิด แล้วน าตัวแปรท่ีได้เหล่านั้น ไปจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ทราบถึงตัวแปรท่ีมีล าดับ
ความส าคัญสูง ซึ่งบ่งช้ีได้ว่าตัวแปรนั้นสามารถก่อให้เกิดผลกระทบท่ีหลากหลาย เพื่อน าข้อมูลตัวแปรท่ีจัดล าดับ
ความส าคัญแล้วไปใช้ในการประกอบการวิเคราะห์แนวโน้ม ตลอดจนค้นหาประเด็นช้ีน าเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 

โดยการจัดอันดับความส าคัญของตัวแปรสภาพแวดล้อมนั้น ได้น าตัวแปรสภาพแวดล้อมท้ัง 4 ด้าน
มาจัดล าดับตามเกณฑ์และเลือกใช้ตัวแปรท่ีมีความส าคัญสูงท่ีสุด (A) และตัวแปรท่ีมีความส าคัญสูง (B) เนื่องจาก
เป็นตัวแปรท่ีมีผลกระทบ (Impact) ในวงกว้าง โดยใช้กรอบแนวคิด Balanced Scorecard ซึ่งมีเกณฑ์ของการวิเคราะห์
ท่ีให้ความส าคัญของปัจจัย ๔ ประการ ประกอบกับการวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ปัจจัยท่ีส่งผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอีก ๑ เกณฑ์ ตามตาราง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6.1 เกณฑ์การวิเคราะหตั์วแปรสภาพแวดล้อม 5 ด้าน 
 

 เกณฑ์การวิเคราะห์ 
เกณฑ์ท่ี 1 เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อความคุ้มค่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เกณฑ์ท่ี 2 เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เกณฑ์ท่ี 3 เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตอบสนองสังคมและประชาชน 
เกณฑ์ท่ี 4 เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถ/สมรรถนะและการพัฒนานวัตกรรม  

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เกณฑ์ท่ี ๕ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ท้ังนี้ ผลการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของตัวแปรท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง (คัดเลือกเฉพาะตัวแปร
เกรด A และ B) แสดงตามตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง ที่มีอิทธิพลสูง
ล ำดับ ประเด็น เกรด

S1 ความเป็นอิสระในการด าเนินการตามกฎหมาย
S2 มีการกระจายโครงสร้างสูภู่มิภาค
S3 เจ้าหน้าท่ีมาจากสหวิทยาการ ท าให้มีความหลากหลายทางวิชาการ
S4 หน่วยงานมีการบรูณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ
S5 การแบ่งโครงสร้างการท างานภายในหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ
S6 มาตรการเสริม มาตรา และ และเครื่องมือเสรมิ เสรมิยุทธศาสตร์
S7 ผู้บริหารองค์กรมีศักยภาพเป็นท่ีประจักษ์ได้รับการยอมรับ
S8 มียุทธศาสตร์ชาตฯิ เป็นเครื่องมือก าหนดบทบาททิศทางการขับเคลือ่นท าให้เกิดการบูรณาการงบประมาณ

และการบริหาร
S9 ศูนย์ประมวลข้อมลูฯ เป็นกลไกการประสานและตดิตามการขับเคลื่อนฯ
S10 เจ้าหน้าท่ีมีทักษะความรู้เฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการปฏิบตังิาน
S11 การสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจรติไดร้ับความร่วมมือท่ีดจีากเด็กและเยาวชน
S12 มีการจัดท า กับหน่วยงานตา่ง ๆ ที่ครอบคลุมภารกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมือได้
S13 หน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
S14 เจ้าหน้าท่ีมีค่านยิมความซื่อสัตย์เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปฏิบัติงาน
S15 มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

ตารางที่ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน ( ที่มีอิทธิพลสูง
ล ำดับ ประเด็น เกรด
W1 การท างานยังเป็นรูปแบบในเชิงรบัมากกว่าเชิงรุก
W2 การท างานมีขั้นตอนที่เป็นทางการมากในระบบอนุกรรมการ
W3 การท า ไม่ได้น าไปปฏิบตัิ
W4 ขาดความชัดเจนในการบูรณาการร่วมกัน
W5 กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและไต่สวนมูลฟ้องมีความล่าช้า
W6 รูปแบบการบริหารยังเป็นแบบข้าราชการประจ า
W7 การขับเคลื่อนฯ ยังขาดการบริหารเชิงยุทธ์
W8 ขาดการประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระแสสงัคม
W9 ภารกิจสร้างจิตส านึกยังไม่มีประสทิธิภาพ
W10 ส่วนใหญ่เป็นการชี้มูลความผดิเจ้าหน้าท่ีระดับล่าง 
W11 ขาดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล
W12 แผนยุทธศาสตร์ชาตฯิ ใช้ภาษายากต่อการท าความเข้าใจ มีวิธีปฏิบตัิที่ไม่ชัดเจน
W13 ขาดการสร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริตทีเ่ป็นเอกภาพ
W14 ระบบสนบัสนุนข่าวและฐานข้อมลูขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

 W15 ช่องทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเบาะแสและพยานหลักฐานข้ามพรมแดนยังไม่เพยีงพอ
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๖.3 การจัดล าดบัความส าคัญของตัวแปรสภาพแวดล้อม 

เมื่อท าการวิเคราะห์รวบรวมตัวแปรสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนด จนทราบถึงตัวแปร
ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ัง 4 ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ก็น าตัวแปรดังกล่าวมาศึกษาทบทวนเชิงลึกแตกย่อยในรายละเอียดของแต่ละมิติให้ครบถ้วนเป็นตัวแปรย่อย
ภายใต้กรอบแนวคิด แล้วน าตัวแปรท่ีได้เหล่านั้น ไปจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ทราบถึงตัวแปรท่ีมีล าดับ
ความส าคัญสูง ซึ่งบ่งช้ีได้ว่าตัวแปรนั้นสามารถก่อให้เกิดผลกระทบท่ีหลากหลาย เพื่อน าข้อมูลตัวแปรท่ีจัดล าดับ
ความส าคัญแล้วไปใช้ในการประกอบการวิเคราะห์แนวโน้ม ตลอดจนค้นหาประเด็นช้ีน าเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ

โดยการจัดอันดับความส าคัญของตัวแปรสภาพแวดล้อมนั้น ได้น าตัวแปรสภาพแวดล้อมท้ัง 4 ด้าน
มาจัดล าดับตามเกณฑ์และเลือกใช้ตัวแปรท่ีมีความส าคัญสูงท่ีสุด ( และตัวแปรท่ีมีความส าคัญสูง ( เนื่องจาก
เป็นตัวแปรท่ีมีผลกระทบ ( ในวงกว้าง โดยใช้กรอบแนวคิด ซึ่งมีเกณฑ์ของการวิเคราะห์
ท่ีให้ความส าคัญของปัจจัย ๔ ประการ ประกอบกับการวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ปัจจัยท่ีส่งผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอีก ๑ เกณฑ์ ตามตาราง ดังนี้

ตารางท่ี เกณฑ์การวิเคราะหตั์วแปรสภาพแวดล้อม 5 ด้าน

 เกณฑ์การวิเคราะห์ 
เกณฑ์ท่ี  เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อความคุ้มค่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑ์ท่ี  เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑ์ท่ี  เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตอบสนองสังคมและประชาชน
เกณฑ์ท่ี  เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถ/สมรรถนะและการพัฒนานวัตกรรม

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑ์ท่ี ๕ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท้ังนี้ ผลการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของตัวแปรท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง (คัดเลือกเฉพาะตัวแปร
เกรด และ แสดงตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 6.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ที่มีอิทธิพลสูง 
ล ำดับ ประเด็น เกรด 

S1 ความเป็นอิสระในการด าเนินการตามกฎหมาย A 

S2 มีการกระจายโครงสร้างสูภู่มิภาค A 
S3 เจ้าหน้าท่ีมาจากสหวิทยาการ ท าให้มีความหลากหลายทางวิชาการ A 
S4 หน่วยงานมีการบรูณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ A 
S5 การแบ่งโครงสร้างการท างานภายในหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ A 
S6 มาตรการเสริม มาตรา 100 และ 103/7 และเครื่องมือเสรมิ ITA เสรมิยุทธศาสตร ์ B 
S7 ผู้บริหารองค์กรมีศักยภาพเป็นท่ีประจักษ์ได้รับการยอมรับ B 
S8 มียุทธศาสตร์ชาตฯิ เป็นเครื่องมือก าหนดบทบาททิศทางการขับเคลือ่นท าให้เกิดการบูรณาการงบประมาณ

และการบริหาร 
B 

S9 ศูนย์ประมวลข้อมลูฯ เป็นกลไกการประสานและตดิตามการขับเคลื่อนฯ B 
S10 เจ้าหน้าท่ีมีทักษะความรู้เฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการปฏิบตังิาน B 
S11 การสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจรติไดร้ับความร่วมมือท่ีดจีากเด็กและเยาวชน B 
S12 มีการจัดท า MOU กับหน่วยงานตา่ง ๆ ที่ครอบคลุมภารกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมือได ้ B 
S13 หน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ B 
S14 เจ้าหน้าท่ีมีค่านยิมความซื่อสัตย์เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปฏิบัติงาน B 
S15 มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย B 

  
 

ตารางที่ 6.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) ที่มีอิทธิพลสูง 

ล ำดับ ประเด็น เกรด 

W1 การท างานยังเป็นรูปแบบในเชิงรบัมากกว่าเชิงรุก A 
W2 การท างานมีขั้นตอนที่เป็นทางการมากในระบบอนุกรรมการ A 
W3 การท า MOU ไม่ได้น าไปปฏิบตั ิ A 
W4 ขาดความชัดเจนในการบูรณาการร่วมกัน A 
W5 กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและไต่สวนมูลฟ้องมีความล่าช้า A 
W6 รูปแบบการบริหารยังเป็นแบบข้าราชการประจ า B 
W7 การขับเคลื่อนฯ ยังขาดการบริหารเชิงยุทธ์ B 
W8 ขาดการประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระแสสงัคม B 
W9 ภารกิจสร้างจิตส านึกยังไม่มีประสทิธิภาพ B 
W10 ส่วนใหญ่เป็นการชี้มูลความผดิเจ้าหน้าท่ีระดับล่าง  B 
W11 ขาดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล B 
W12 แผนยุทธศาสตร์ชาตฯิ ใช้ภาษายากต่อการท าความเข้าใจ มีวิธีปฏิบตัิที่ไม่ชัดเจน B 
W13 ขาดการสร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริตทีเ่ป็นเอกภาพ B 
W14 ระบบสนบัสนุนข่าวและฐานข้อมลูขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน B 

 W15 ช่องทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเบาะแสและพยานหลักฐานข้ามพรมแดนยังไม่เพยีงพอ B 
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ตารางที่ 6.4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาส (Opportunities) ที่มีอิทธิพลสูง 

ล ำดับ ประเด็น เกรด 
O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู ส่งเสรมิการต่อตา้นการทุจริต A 
O2 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและด ี A 
O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการป้องกันและแกไ้ขการทุจริต A 
O4 มีสื่อออนไลน์ท่ีทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลไดร้วดเร็ว A 
O5 นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจรติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล A 
O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสร้างความโปร่งใส B 
O7 การค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ให้การส่งเสรมิหลักธรรมาภบิาลของหน่วยงานภาครัฐ B 
O8 สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปญัหาการทจุริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาในการด าเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น B 
O9 ค่า CPI ท าให้แต่ละภาคส่วนมีจุดประสานทิศทางร่วมกัน B 
O10 กฎหมายเกิดใหมม่ีความเฉพาะด้าน ลดระยะเวลาการตีความ B 
O11 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้แนวโน้มการทุจริตลดลงด้วย B 
O12 หลักค าสอนของศาสนาช้ีให้เห็นโทษของการทุจริต ช่วยสร้างการรับรูแ้ละแนวปฏิบตัิในฐานะศาสนิกชนท่ีดี B 
O13 ภาคธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุ่มกันปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบของเจ้าหนา้ที่รัฐ B 
O14 การน าเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง B 
O15 การสร้างภาคีเครือข่ายมคีวามเข้มแข็งในการร่วมต่อต้านการทุจรติ B 

   

ตารางที่ 6.5 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค (Threats) ที่มีอิทธิพลสูง 

ล ำดับ ประเด็น เกรด 

T1 ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง A 
T2 การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอ่ืนยังไม่มีประสิทธิภาพ A 
T3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการท าธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น เอื้อต่อการทุจริตการใช้งบด าเนินการ A 
T4 เกิดรูปแบบการทุจรติที่ซับซ้อนมากข้ึน จากการด าเนินธรุกิจของเอกชนและการทุจริตเชิงนโยบาย A 
T5 กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซ้อนมาก A 
T6 นโยบายต่อต้านการทุจริตกระจายไปสู่กระทรวงต่าง ๆ ซึ่งยังขาดความเป็นองค์รวม B 
T7 ประชาชนขาดค่านิยมในการมสี่วนร่วมสร้างธรรมาภิบาล B 
T8 ต่างประเทศและประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการสร้างความโปรง่ใสภาครัฐ B 
T9 นโยบายป้องกันการแทรกแซงภายในของรัฐท าให้การด าเนินการตาม UNCAC ล่าช้า B 
T10 โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ าสูง B 
T11 ทัศนคติในแง่ลบของสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้ด าเนินการส่งเสริมความร่วมมือได้ยาก B 
T12 ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจรติเป็นเรื่องปกติธรรมดา เกดิเป็นภาวะจ ายอมและเพิกเฉย B 
T13 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือท่ีท าให้เกิดการทุจรติรูปแบบใหม่ ๆ B 
T14 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพื่ออ านวยความสะดวก B 
T15 ผู้แจ้งเบาะแสไม่มั่นใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผู้กระท าความผดิ B 

 

 

 
  
  

หน้า ๔๙

๖.4 สรุปผลการจัดล าดับความส าคัญของตัวแปรสภาพแวดล้อม
จากกระบวนการตรวจสอบและทบทวนสภาพแวดล้อมของภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตด้วยการใช้เทคนิค นั้น ข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลของสภาพแวดล้อมในขณะท่ีท ายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ) ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีส่วนส าคัญ
ซึ่งช่วยช้ีน าทิศทางของยุทธศาสตร์ว่าควรก าหนดยุทธศาสตร์ไปในทิศทางใด มีจุดแข็งหรือโอกาสอันใดบ้างท่ีควร
จะน ามาเป็นปัจจัยเสริมพลังในยุทธศาสตร์ มีจุดอ่อนหรืออุปสรรคใดบ้างที่ยุทธศาสตร์ควรเข้าไปจัดการแก้ไข
เพื่อป้องกันการด าเนินยุทธศาสตร์อย่างไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการจัดล าดับประเด็นจุดแ ข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคดังท่ีกล่าวแล้วข้างต้น พบว่าประเด็นท่ีเป็นจุดร่วมของตัวแปร ท่ีส าคัญคือ 
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริต เนื่องจากในตัวแปร 

พบว่าภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ได้มีแค่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภาครัฐบาล
ท าหน้าท่ีนี้เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชน ประชาชน ที่มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งผลสะท้อนความร่วมมือดังกล่าวได้ออกมาเป็นผลการวิเคราะห์ 
ท่ีช้ีว่าภาคส่วนต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือกันด าเนินภารกิจนี้แค่ไหนอย่างไร ดังนั้น การที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. ) ได้ตระหนักถึงผลสะท้อนความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะช่วยช้ีน าทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ให้สามารถตอบสนองต่อทุกจุดตัวแปร ได้ และอาจเกิดเป็นทิศทางหรือแนวโน้มในการสร้าง
วัฒนธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นส่ิงท่ีควรมุ่งหวังสูงสุดในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
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ตารางที่ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาส ( ที่มีอิทธิพลสูง
ล ำดับ ประเด็น เกรด
O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู ส่งเสรมิการต่อตา้นการทุจริต
O2 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและดี
O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการป้องกันและแกไ้ขการทุจริต
O4 มีสื่อออนไลน์ท่ีทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลไดร้วดเร็ว
O5 นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจรติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสร้างความโปร่งใส
O7 การค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ให้การส่งเสรมิหลักธรรมาภบิาลของหน่วยงานภาครัฐ
O8 สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปญัหาการทจุริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาในการด าเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น
O9 ค่า ท าให้แต่ละภาคส่วนมีจุดประสานทิศทางร่วมกัน
O10 กฎหมายเกิดใหมม่ีความเฉพาะด้าน ลดระยะเวลาการตีความ
O11 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้แนวโน้มการทุจริตลดลงด้วย
O12 หลักค าสอนของศาสนาช้ีให้เห็นโทษของการทุจริต ช่วยสร้างการรับรูแ้ละแนวปฏิบตัิในฐานะศาสนิกชนท่ีดี
O13 ภาคธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุ่มกันปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบของเจ้าหนา้ที่รัฐ
O14 การน าเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง
O15 การสร้างภาคีเครือข่ายมคีวามเข้มแข็งในการร่วมต่อต้านการทุจรติ

ตารางที่ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค ( ที่มีอิทธิพลสูง
ล ำดับ ประเด็น เกรด
T1 ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง
T2 การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอ่ืนยังไม่มีประสิทธิภาพ
T3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการท าธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น เอื้อต่อการทุจริตการใช้งบด าเนินการ
T4 เกิดรูปแบบการทุจรติที่ซับซ้อนมากข้ึน จากการด าเนินธรุกิจของเอกชนและการทุจริตเชิงนโยบาย
T5 กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซ้อนมาก
T6 นโยบายต่อต้านการทุจริตกระจายไปสู่กระทรวงต่าง ๆ ซึ่งยังขาดความเป็นองค์รวม
T7 ประชาชนขาดค่านิยมในการมสี่วนร่วมสร้างธรรมาภิบาล
T8 ต่างประเทศและประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการสร้างความโปรง่ใสภาครัฐ
T9 นโยบายป้องกันการแทรกแซงภายในของรัฐท าให้การด าเนินการตาม ล่าช้า
T10 โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ าสูง
T11 ทัศนคติในแง่ลบของสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้ด าเนินการส่งเสริมความร่วมมือได้ยาก
T12 ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจรติเป็นเรื่องปกติธรรมดา เกดิเป็นภาวะจ ายอมและเพิกเฉย
T13 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือท่ีท าให้เกิดการทุจรติรูปแบบใหม่ ๆ
T14 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพื่ออ านวยความสะดวก
T15 ผู้แจ้งเบาะแสไม่มั่นใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผู้กระท าความผดิ
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๖.4 สรุปผลการจัดล าดับความส าคัญของตัวแปรสภาพแวดล้อม 

 จากกระบวนการตรวจสอบและทบทวนสภาพแวดล้อมของภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis นั้น ข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลของสภาพแวดล้อมในขณะท่ีท ายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.  2560 - 2564) ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีส่วนส าคัญ
ซึ่งช่วยช้ีน าทิศทางของยุทธศาสตร์ว่าควรก าหนดยุทธศาสตร์ไปในทิศทางใด มีจุดแข็งหรือโอกาสอันใดบ้างท่ีควร 

จะน ามาเป็นปัจจัยเสริมพลังในยุทธศาสตร์ มีจุดอ่อนหรืออุปสรรคใดบ้างที่ยุทธศาสตร์ควรเข้าไปจัดการแก้ไข
เพ่ือป้องกันการด าเนินยุทธศาสตร์อย่างไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการจัดล าดับประเด็นจุดแ ข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคดังท่ีกล่าวแล้วข้างต้น พบว่าประเด็นท่ีเป็นจุดร่วมของตัวแปร SWOT ท่ีส าคัญคือ 
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริต เนื่องจากในตัวแปร 
SWOT พบว่าภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ได้มีแค่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภาครัฐบาล 

ท าหน้าท่ีนี้เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชน ประชาชน ที่มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งผลสะท้อนความร่วมมือดังกล่าวได้ออกมาเป็นผลการวิเคราะห์ SWOT 
ท่ีช้ีว่าภาคส่วนต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือกันด าเนินภารกิจนี้แค่ไหนอย่างไร ดังนั้น การที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ตระหนักถึงผลสะท้อนความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะช่วยช้ีน าทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ให้สามารถตอบสนองต่อทุกจุดตัวแปร SWOT ได้ และอาจเกิดเป็นทิศทางหรือแนวโน้มในการสร้าง
วัฒนธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นส่ิงท่ีควรมุ่งหวังสูงสุดในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย 
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๗. การฉายภาพอนาคต 
๗.1 วงล้ออนาคต 

วงล้ออนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์แนวโน้ม 
ทิศทางหรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2560 2564
โดยผลการวิเคราะห์พบว่ามีแนวโน้มสถานการณ์หลักท้ังหมด ๖ ด้าน และในแต่ละด้านมีแนวโน้มผลสืบเนื่อง
ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

แผนภาพที่ 7.1 วงล้ออนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย  
ในปี พ.ศ. 2560 2564 
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การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ในประเทศไทย
(พ.ศ. 2560  2564

เจตจ านงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต
ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง

กลไกและกระบวนการ
ป้องกันการทุจริต

มีความเข้มแข็งและ
เท่าทันต่อสถานการณ์

การทุจริต

คดีทุจริตได้รับ                
การด าเนินคดีอย่างรวดเร็ว 
และมีปริมาณลดน้อยลง 

ประเทศไทยได้รับ           
การยอมรับจากนานาประเทศ

ในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ประเทศไทย
มีความน่าเช่ือถือ

ในการท าธุรกิจและ
ลงทุนของภาคเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศดีข้ึน

สังคมเกิดสภาวะ
การลงโทษทางสังคม
กดดันและไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต 

ประชาชนทุกช่วงวัย
เกิดความละอายใจ
ในการท าการทุจริต
และไม่ยอมให้ผู้อ่ืน
กระท าการทุจริต 

ประชาชนทุกช่วงวัย
มีฐานความคดิในการ

แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้

รัฐบาลมีเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านทุจริต

ตามเจตจ านงทางการเมือง
ของประชาชน 

รัฐบาลน าเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตไปสู่          
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรฐั
กระท าได้ยากและถูกยับย้ัง

ได้อย่างเท่าทัน 

กลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการ

ทุจริต มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและ

ทรงพลัง
 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย
มีแนวโน้มทีด่ีขึ้น

ประชาชนและสังคม
ตื่นตัวและไมท่นต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ

หน่วยงานภาครฐั
มีการด าเนินงาน

ตามภารกิจอย่างโปร่งใส 

ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การทุจริต 

ผู้กระท าความผิด
ได้รับการลงโทษ
อย่างเป็นรูปธรรม

ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐ
เกรงกลัวต่อ                  

การกระท าการทุจริต

กระบวนการนโยบาย 
มีความโปร่งใส เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
และเกิดผลประโยชน์

ต่อประชาชน

การทุจริตเชิงนโยบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง 

นโยบายของรัฐน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลประโยชน์ของประชาชน
อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค ์
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๗. การฉายภาพอนาคต 
 

 ๗.1 วงล้ออนาคต 
  วงล้ออนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์แนวโน้ม 
ทิศทางหรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่ามีแนวโน้มสถานการณ์หลักท้ังหมด ๖ ด้าน และในแต่ละด้านมีแนวโน้มผลสืบเนื่อง
ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

แผนภาพที่ 7.1 วงล้ออนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย  
ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 
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การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ในประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

เจตจ านงทางการเมือง 
(Political Will)  

ในการต่อต้านการทุจริต
ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง 

กลไกและกระบวนการ
ป้องกันการทุจริต 

มีความเข้มแข็งและ
เท่าทันต่อสถานการณ์

การทุจริต 

คดทุีจริตไดร้บั                
การด าเนินคดีอย่างรวดเร็ว 
และมีปริมาณลดน้อยลง  

ประเทศไทยได้รับ           
การยอมรับจากนานาประเทศ     

ในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ประเทศไทย             

มีความน่าเช่ือถือ           

ในการท าธุรกิจและ
ลงทุนของภาคเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศดีข้ึน 

สังคมเกิดสภาวะ 

การลงโทษทางสังคม
กดดันและไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต 

ประชาชนทุกช่วงวัย
เกิดความละอายใจ 

ในการท าการทุจริต
และไม่ยอมให้ผู้อ่ืน
กระท าการทุจริต 

ประชาชนทุกช่วงวัย
มีฐานความคดิในการ

แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 

รัฐบาลมีเจตจ านงทางการเมือง 
ในการต่อต้านทุจริต 

ตามเจตจ านงทางการเมือง 
ของประชาชน 

รัฐบาลน าเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตไปสู่          
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรฐั
กระท าได้ยากและถูกยับย้ัง

ได้อย่างเท่าทัน 

กลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการ

ทุจริต มีความรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพและ
ทรงพลัง 

 

 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต       

ของประเทศไทย 

มีแนวโน้มทีด่ีขึ้น 

 

ประชาชนและสังคม
ตื่นตัวและไมท่นต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ 

หน่วยงานภาครฐั          

มีการด าเนินงาน 

ตามภารกิจอย่างโปร่งใส 

ประชาชนและทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การทุจริต 

ผู้กระท าความผิด
ได้รับการลงโทษ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐ
เกรงกลัวต่อ                  

การกระท าการทุจริต 

กระบวนการนโยบาย 
มีความโปร่งใส เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
และเกิดผลประโยชน์

ต่อประชาชน 

การทุจริตเชิงนโยบาย 

มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง 

 

 

นโยบายของรัฐน าไปสู่การปฏิบัติ        
ให้เกิดผลประโยชน์ของประชาชน
อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค ์
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๗.2 การฉายภาพอนาคต 
การฉายภาพอนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เป็นการประเมิน

ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ใหเ้ห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ซึ่งมีรายละเอียดผลการฉายภาพอนาคต เป็นดังนี้ 
1. ภาพอนาคตของประชาชนและสังคม : ในอนาคตประชาชนและสังคมจะมีการตื่นตัว

ต่อการทุจริตมากขึ้น ให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศมากขึ้น มีการแสดงออก
ซึ่งการต่อต้านการทุจริตท้ังในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านส่ือสาธารณะและส่ือสังคมออนไลน์ต่าง  ๆ 

ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมท่ีนอกจากจะ  

ผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม 
ประชาชนเริ่มเรียนรู้ ท่ีจะปรับเปล่ียนฐานความคิดท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนในสังคม นอกจากตนเองจะไม่กระท า  

การทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคมแล้ว ยังท าให้ไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคม  

ต่อการกระท าการทุจริตต่าง ๆ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุ่งเน้นการปลูกฝังประชาชนในการต่อต้านการทุจริต กระตุ้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของประชาชนในทุกช่วงวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
และส่งเสริมการสร้างสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความละอายต่อการกระท า
การทุจริต และเกิดเป็นวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตของประเทศอย่างยั่งยืน 

2. ภาพอนาคตของเจตจ านงทางการเมือง (Political Will) ในการต่อต้านการทุจริต :              
ในอนาคตเจตจ านงทางการเมืองซึ่งมีอยู่ในประชาชนคนไทยทุกคนในการต่อต้านการทุจริต จะต้องถูกส่งให้แก่
ตัวแทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อ านาจ
ของตัวแทนของประชาชนนั่นคือรัฐบาลและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่าง  ๆ ท้ังในระดับชาติและในระดับ
ท้องถิ่น รวมไปถึงรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนอย่างหนึ่งนั้นได้แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีเจตจ านงมุ่งให้ประเทศไทยมีความโปร่งใสและไร้การทุจริต รัฐบาลในฐานะผู้รับมอบเจตจ านงทาง
การเมืองของประชาชนท้ังประเทศ จึงจะต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตตามรัฐธรรมนูญไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรมและขยายผลกลับไปสู่ประชาชน ในขณะเดียวกันกับสภาวะทางสังคมท่ีประชาชนให้ความสนใจในการ
ตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น ท าให้รัฐบาลเกิดแรงกดดัน 

ท่ีจะต้องมีการบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุ่งเน้นการก าหนดมาตรการให้รัฐบาลและนักการเมืองจะต้อง
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงส่งเสริม  

ให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองของรัฐบาล เพื่อให้เจตจ านงทางการเมืองของ
ประชาชนได้รับการปฏิบัติจากรัฐบาลและยังคงด ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง 
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3. ภาพอนาคตของกระบวนการนโยบายของรัฐ : กระบวนการนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเป็น
กระบวนการท่ีนักการเมืองใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน
กระท าการทุจริตในระดับนโยบายของรัฐ ซึ่งถือเป็นการทุจริตท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลในปัจจุบันนั้น 
ในอนาคตการทุจริตเชิงนโยบายดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักการเมืองจะใช้อ านาจ
ในการแทรกแซงกระบวนการก าหนดนโยบายและแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบในขั้นตอนต่าง ๆ แต่ใน
ขณะเดียวกันการทุจริตในระดับนโยบายก็จะเกิดขึ้นได้ยากมากขึ้นด้วย เนื่องจากสภาวะทางสังคมที่ประชาชน
ให้ความสนใจและจับตามองการทุจริตในระดับนโยบายมากยิ่งขึ้น มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐ
ที่เข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก็ควรท่ีจะมุ่งเน้นการวางมาตรการเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งไม่ให้เกิดการทุจริตในระดับ
นโยบายของรัฐ และมุ่งส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบจากภาคประชาชนและสังคมในกระบวนการก าหนดนโยบาย
ของรัฐ เพื่อให้การออกนโยบายของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งให้เกิดผลประโยชน์
ต่อประชาชนสูงท่ีสุด 

4. ภาพอนาคตของการป้องกันการทุจริต : ในอนาคตการทุจริตต่าง ๆ นั้นจะทวีความรุนแรง
ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ของสังคมโลก และพลวัตของการทุจริตท่ีผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตท่ียากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น 
การทุจริตต่าง ๆ นั้นมักเป็นผลมาจากหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานท่ีไม่โปร่งใสหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐกระท าการทุจริต
ต่อหน้าท่ีรวมไปถึงช่องโหว่ต่าง ๆ ทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสภาวะทางสังคมจะให้ความสนใจในการต่อต้าน
การทุจริตมากยิ่งขึ้นและท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมมากยิ่งขึ้น กระบวนการป้องกันการทุจริต
ก็ยังคงมีความส าคัญอย่างมาก โดยมีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับย้ังการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ควรมุ่งเน้น
การพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส
รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่กระท าการทุจริต  

5. ภาพอนาคตของการปราบปรามการทุจริต : ในปัจจุบันคดีการทุจริตในความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อต้านการทุจริตนั้นมีปริมาณมาก และกระบวนการขั้นตอนในการปราบปรามการทุจริตนั้น
มีระยะเวลาค่อนข้างนาน ท าให้ในอนาคตนั้นจะยังคงมีคดีการทุจริต ค้างสะสมในกระบวนการอยู่จ านวนมาก 
รวมท้ังยังมีคดีการทุจริตใหม่เพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั้นท าให้
การแสวงหาข้อเท็จจริงท าได้อย่างล่าช้าและยากล าบากมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตก็จะมีการปรับปรุงให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมาย
และด าเนินคดีการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ มีอัตราการช้ีมูลความผิด
และพิพากษาคดีถึงท่ีสุดสูงขึ้น ท าให้คดีการทุจริตมีปริมาณลดลงตามไปด้วย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุง
กระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
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๗.2 การฉายภาพอนาคต 
การฉายภาพอนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เป็นการประเมิน

ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ใหเ้ห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งมีรายละเอียดผลการฉายภาพอนาคต เป็นดังนี้ 

1. ภาพอนาคตของประชาชนและสังคม : ในอนาคตประชาชนและสังคมจะมีการตื่นตัว
ต่อการทุจริตมากขึ้น ให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศมากขึ้น มีการแสดงออก
ซึ่งการต่อต้านการทุจริตท้ังในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านส่ือสาธารณะและส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมท่ีนอกจากจะ
ผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม 
ประชาชนเริ่มเรียนรู้ ท่ีจะปรับเปล่ียนฐานความคิดท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนในสังคม นอกจากตนเองจะไม่กระท า
การทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคมแล้ว ยังท าให้ไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคม
ต่อการกระท าการทุจริตต่าง ๆ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุ่งเน้นการปลูกฝังประชาชนในการต่อต้านการทุจริต กระตุ้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของประชาชนในทุกช่วงวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
และส่งเสริมการสร้างสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความละอายต่อการกระท า
การทุจริต และเกิดเป็นวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตของประเทศอย่างยั่งยืน 

2. ภาพอนาคตของเจตจ านงทางการเมือง (Political Will) ในการต่อต้านการทุจริต :              
ในอนาคตเจตจ านงทางการเมืองซึ่งมีอยู่ในประชาชนคนไทยทุกคนในการต่อต้านการทุจริต จะต้องถูกส่งให้แก่
ตัวแทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อ านาจ
ของตัวแทนของประชาชนนั่นคือรัฐบาลและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่าง ๆ ท้ังในระดับชาติและในระดับ
ท้องถิ่น รวมไปถึงรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนอย่างหนึ่งนั้นได้แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีเจตจ านงมุ่งให้ประเทศไทยมีความโปร่งใสและไร้การทุจริต รัฐบาลในฐานะผู้รับมอบเจตจ านงทาง
การเมืองของประชาชนท้ังประเทศ จึงจะต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตตามรัฐธรรมนูญไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรมและขยายผลกลับไปสู่ประชาชน ในขณะเดียวกันกับสภาวะทางสังคมท่ีประชาชนให้ความสนใจในการ
ตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น ท าให้รัฐบาลเกิดแรงกดดัน
ท่ีจะต้องมีการบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุ่งเน้นการก าหนดมาตรการให้รัฐบาลและนักการเมืองจะต้อง
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงส่งเสริม
ให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองของรัฐบาล เพื่อให้เจตจ านงทางการเมืองของ
ประชาชนได้รับการปฏิบัติจากรัฐบาลและยังคงด ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง 
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3. ภาพอนาคตของกระบวนการนโยบายของรัฐ : กระบวนการนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเป็น
กระบวนการท่ีนักการเมืองใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน
กระท าการทุจริตในระดับนโยบายของรัฐ ซึ่งถือเป็นการทุจริตท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลในปัจจุบันนั้น 
ในอนาคตการทุจริตเชิงนโยบายดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักการเมืองจะใช้อ านาจ
ในการแทรกแซงกระบวนการก าหนดนโยบายและแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบในขั้นตอนต่าง  ๆ แต่ใน
ขณะเดียวกันการทุจริตในระดับนโยบายก็จะเกิดขึ้นได้ยากมากขึ้นด้วย เนื่องจากสภาวะทางสังคมที่ประชาชน
ให้ความสนใจและจับตามองการทุจริตในระดับนโยบายมากยิ่งขึ้น มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐ
ที่เข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก็ควรท่ีจะมุ่งเน้นการวางมาตรการเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งไม่ให้เกิดการทุจริตในระดับ
นโยบายของรัฐ และมุ่งส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบจากภาคประชาชนและสังคมในกระบวนการก าหนดนโยบาย
ของรัฐ เพื่อให้การออกนโยบายของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งให้เกิดผลประโยชน์
ต่อประชาชนสูงท่ีสุด 

4. ภาพอนาคตของการป้องกันการทุจริต : ในอนาคตการทุจริตต่าง ๆ นั้นจะทวีความรุนแรง 
ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ของสังคมโลก และพลวัตของการทุจริตท่ีผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตท่ียากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น 
การทุจริตต่าง ๆ นั้นมักเป็นผลมาจากหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานท่ีไม่โปร่งใสหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐกระท าการทุจริต
ต่อหน้าท่ีรวมไปถึงช่องโหว่ต่าง ๆ ทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสภาวะทางสังคมจะให้ความสนใจในการต่อต้าน
การทุจริตมากยิ่งขึ้นและท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมมากยิ่งขึ้น กระบวนการป้องกันการทุจริต
ก็ยังคงมีความส าคัญอย่างมาก โดยมีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ควรมุ่งเน้น
การพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส
รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่กระท าการทุจริต  

5. ภาพอนาคตของการปราบปรามการทุจริต : ในปัจจุบันคดีการทุจริตในความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อต้านการทุจริตนั้นมีปริมาณมาก และกระบวนการขั้นตอนในการปราบปรามการทุจริตนั้น
มีระยะเวลาค่อนข้างนาน ท าให้ในอนาคตนั้นจะยังคงมีคดีการทุจริต ค้างสะสมในกระบวนการอยู่จ านวนมาก 
รวมท้ังยังมีคดีการทุจริตใหม่เพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั้นท าให้  
การแสวงหาข้อเท็จจริงท าได้อย่างล่าช้าและยากล าบากมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตก็จะมีการปรับปรุงให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมาย
และด าเนินคดีการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ มีอัตราการช้ีมูลความผิด
และพิพากษาคดีถึงท่ีสุดสูงขึ้น ท าให้คดีการทุจริตมีปริมาณลดลงตามไปด้วย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุง
กระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
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มุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัว
ต่อการทุจริตด้วย 

6. ภาพอนาคตของดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย : ในอนาคตประเทศไทยจะมี
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต 
องค์กรต่อต้านการทุจริตมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐต่าง  ๆ ด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
อัตราการเกิดคดีการทุจริตมีแนวโน้มที่จะลดลง ประชาชนคนไทยมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับการทุจริต ทั้งหมดส่งผลให้
การรับรู้ของนานาประเทศเกี่ยวกับการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีผลการประเมินค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริตที่สูงขึ้น ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความน่าเชื่อถือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม อาจยังมี
บางประเด็นที่ยังไม่ได้ด าเนินการครบถ้วนตามประเด็นการประเมินขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ควรมุ่งเน้นที่จะ
ศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการให้ครบถ้วนตามประเด็นการประเมินการรับรู้การทุจริต และส่งเสริมให้การด าเนินการ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อการรับรู้ของนานาชาติ  

จากการวิเคราะห์วงล้ออนาคตและการฉายภาพอนาคตข้างต้น แม้ว่าจะแสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
แต่อย่างไรก็ตาม การทุจริตนั้นย่อมมีวิวัฒนาการที่มีความซับซ้อนและตรวจสอบได้ยากมากขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกและสังคมไทยก่อให้เกิดช่องทางในการทุจริตที่มากขึ้น ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุ่งเน้นการปฏิรูปและ
พัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านของพลวัตของการทุจริตในประเทศไทย ทั้งด้านประชาชนและสังคม ด้านเจตจ านง 
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้านนโยบายของรัฐบาล ด้านการป้องกันการทุจริต ด้านการปราบปราม  
การทุจริต และด้านยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย เพ่ือให้การทุจริตไม่สามารถเกิดขึ้นได้และ
มีปริมาณลดน้อยลงไป ท าให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการต่อต้านการทุจริต และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ 
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๘. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. ๐ -  

จากการวิ เคราะห์สถานการณ์การทุจริต การวิ เคราะห์ ดัชนีการรับรู้ การ ทุจริต 
ของประเทศไทย การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ ( การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์วงล้ออนาคต ( และการฉายภาพอนาคต (

ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในภาคส่วนต่าง ๆ สามารถน ามาประมวลผลเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๐ รายละเอียดดังนี้

8.1 วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
Zero Tolerance & Clean Thailand)  

 
ค าอธิบายวิสัยทัศน ์
ประเทศไทยในระยะ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 8.2 พันธกิจ
 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบรูณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล  

 
ค าอธิบายพันธกิจ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการ

ด าเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของประชาชนท่ีนอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป
ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านงทางการเมือง
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มุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัว
ต่อการทุจริตด้วย

ภาพอนาคตของดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  ในอนาคตประเทศไทยจะมี
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต 
องค์กรต่อต้านการทุจริตมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
อัตราการเกิดคดีการทุจริตมีแนวโน้มที่จะลดลง ประชาชนคนไทยมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับการทุจริต ทั้งหมดส่งผลให้
การรับรู้ของนานาประเทศเกี่ยวกับการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีผลการประเมินค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริตที่สูงขึ้น ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความน่าเชื่อถือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม อาจยังมี
บางประเด็นที่ยังไม่ได้ด าเนินการครบถ้วนตามประเด็นการประเมินขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ควรมุ่งเน้นที่จะ
ศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการให้ครบถ้วนตามประเด็นการประเมินการรับรู้การทุจริต และส่งเสริมให้การด าเนินการ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อการรับรู้ของนานาชาติ 

จากการวิเคราะห์วงล้ออนาคตและการฉายภาพอนาคตข้างต้น แม้ว่าจะแสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 2564 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตาม การทุจริตนั้นย่อมมีวิวัฒนาการที่มีความซับซ้อนและตรวจสอบได้ยากมากขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกและสังคมไทยก่อให้เกิดช่องทางในการทุจริตที่มากขึ้น ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) จึงควรมุ่งเน้นการปฏิรูปและ
พัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านของพลวัตของการทุจริตในประเทศไทย ทั้งด้านประชาชนและสังคม ด้านเจตจ านง 
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้านนโยบายของรัฐบาล ด้านการป้องกันการทุจริต ด้านการปราบปราม 
การทุจริต และด้านยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย เพ่ือให้การทุจริตไม่สามารถเกิดขึ้นได้และ
มีปริมาณลดน้อยลงไป ท าให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการต่อต้านการทุจริต และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
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๘. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 256๐ - 2564)  
  จากการวิ เคราะห์สถานการณ์การทุจริต การวิ เคราะห์ ดัชนีการรับรู้ การ ทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์วงล้ออนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future 
Scenario Analysis) ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในภาคส่วนต่าง ๆ สามารถน ามาประมวลผลเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) รายละเอียดดังนี้ 

 8.1 วิสัยทัศน์ 
 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
(Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

 
  ค าอธิบายวิสัยทัศน ์
  ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย 
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 8.2 พันธกิจ     
 

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบรูณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
 

  ค าอธิบายพันธกิจ 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ  5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการ
ด าเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของประชาชนท่ีนอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป 

ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านงทางการเมือง
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ของประชาชนท่ีต้องการสร้างชาติท่ีสะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่ายการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ การขับเคล่ือนนโยบายท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต้องเป็นท่ีได้รับความไว้วางใจ และความเช่ือมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ท้ังนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม 
คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติ ให้มีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖4 

8.3 เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์  
 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
 

8.4 วัตถุประสงค์หลัก   

๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  

๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  

๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน  

๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน 

ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

8.5 ตัวชี้วัด 

 1. ระดับความอายต่อการกระท าการทุจริต  

 2. ระดับการปรับเปล่ียนฐานความคิดของประชาชนในเร่ืองการทุจริต  

 ๓. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  
  หมายเหตุ การประเมินแบ่งระดับการมีส่วนร่วมเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

  ระดับที่ 1 ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมวางแผนในการต่อต้านการทุจริต 

  ระดับที่ 2 ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินการต่อต้านการทุจริต 

  ระดับที่ 3 ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านของทุนในการต่อต้านการทุจริต 

  ระดับที่ 4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินการต่อต้านการทุจริต 
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4. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( โดยมีเป้าหมายดังนี้

ปี พ.ศ. ร้อยละ ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
ปี พ.ศ. ร้อยละ ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
ปี พ.ศ. ร้อยละ ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
ปี พ.ศ. ร้อยละ ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
ปี พ.ศ. ร้อยละ ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน

ร้อยละของคดีการทุจริตค้างสะสมที่ได้รับการไต่สวนและแสวงหาข้อเท็จจริง โดยมีเป้าหมายดังนี้
ปี พ.ศ. ร้อยละ ของคดีการทุจริตค้างสะสม
ปี พ.ศ. ร้อยละ ของคดีการทุจริตค้างสะสม
ปี พ.ศ. ร้อยละ ของคดีการทุจริตค้างสะสม
ปี พ.ศ. ร้อยละ ของคดีการทุจริตค้างสะสม
ปี พ.ศ. ร้อยละ ของคดีการทุจริตค้างสะสม

การเพ่ิมข้ึนของค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต ( ) ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายดังนี้
ปี พ.ศ. ค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
ปี พ.ศ. ค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
ปี พ.ศ. ค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
ปี พ.ศ. ค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
ปี พ.ศ. ค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( ของประเทศไทย
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ของประชาชนท่ีต้องการสร้างชาติท่ีสะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่ายการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ การขับเคล่ือนนโยบายท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต้องเป็นท่ีได้รับความไว้วางใจ และความเช่ือมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ท้ังนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม 
คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติ ให้มีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖  

8.3 เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์  
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต สูงกว่าร้อยละ 50

8.4 วัตถุประสงค์หลัก
๑ สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒ เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓ การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล
๔ การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ

จากประชาชน
๕ ดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทยมีค่าคะแนน

ในระดับท่ีสูงขึ้น

8.5 ตัวชี้วัด
ระดับความอายต่อการกระท าการทุจริต
ระดับการปรับเปล่ียนฐานความคิดของประชาชนในเร่ืองการทุจริต

๓. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
หมายเหตุ การประเมินแบ่งระดับการมีส่วนร่วมเป็น ระดับ ดังน้ี

ระดับที่ ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมวางแผนในการต่อต้านการทุจริต
ระดับที่ ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินการต่อต้านการทุจริต
ระดับที่ ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านของทุนในการต่อต้านการทุจริต
ระดับที่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินการต่อต้านการทุจริต
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 4. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมีเป้าหมายดังนี้ 

  ปี พ.ศ. 2560  ร้อยละ 60 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 
  ปี พ.ศ. 2561  ร้อยละ 65 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 
  ปี พ.ศ. 2562  ร้อยละ 70 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 
  ปี พ.ศ. 2563  ร้อยละ 75 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 
  ปี พ.ศ. 2564  ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 

5. ร้อยละของคดีการทุจริตค้างสะสมที่ได้รับการไต่สวนและแสวงหาข้อเท็จจริง โดยมีเป้าหมายดังนี้ 
  ปี พ.ศ. 2560  ร้อยละ 20 ของคดีการทุจริตค้างสะสม 
  ปี พ.ศ. 2561  ร้อยละ 40 ของคดีการทุจริตค้างสะสม 
  ปี พ.ศ. 2562  ร้อยละ 60 ของคดีการทุจริตค้างสะสม 
  ปี พ.ศ. 2563  ร้อยละ 80 ของคดีการทุจริตค้างสะสม 
  ปี พ.ศ. 2564  ร้อยละ 100 ของคดีการทุจริตค้างสะสม 
 6. การเพ่ิมข้ึนของค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายดังนี้ 
  ปี พ.ศ. 2560  ค่าคะแนนเป็นร้อยละ 40  
  ปี พ.ศ. 2561  ค่าคะแนนเป็นร้อยละ 42 
  ปี พ.ศ. 2562  ค่าคะแนนเป็นร้อยละ 44 
  ปี พ.ศ. 2563  ค่าคะแนนเป็นร้อยละ 47 
  ปี พ.ศ. 2564  ค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 
 

8.6 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
๒. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
๔. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
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8.6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 
ค าอธิบาย 

ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้
อันจะน ามาสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของส่ือมวลชน กลุ่มทางสังคม 
และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใส ด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง
แนวทางท่ีได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจาก
ประเทศต่าง ๆ ท่ีประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน
ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย 
ควบคู่กับการด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางท่ีมีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและ ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 

2. บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 

เป้าประสงค์
สังคมไทยไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ  
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8.6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

“สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
 
ค าอธิบาย 

ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ 
อันจะน ามาสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของส่ือมวลชน  กลุ่มทางสังคม 
และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใส ด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง
แนวทางท่ีได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจาก
ประเทศต่าง ๆ ท่ีประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน
ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย 
ควบคู่กับการด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางท่ีมีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและ ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 
2. บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

 
เป้าประสงค์ 
 สังคมไทยไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ  
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................................................................................................................................................................................................................................................



72

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๕๙ 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ระดับความส าเร็จของ กระบวนการปรับกระบวนคิด 
2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 

กลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ทุกภาคส่วนส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
2. การผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยม

ร่วมต้านทุจริต 
 

แผนภาพท่ี 8.2 ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
“สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
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กลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
 

ค าอธิบาย  
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Conflict of Interest  

เป็นสถานการณ์หรือการกระท าท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร
มีผลประโยชน์ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ เป็นการกระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
จึงอาจถือได้ว่าเป็นเหตุพื้นฐานของการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย  

ดังนั้น ในการท่ีจะพัฒนาประเทศให้มีความโปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่น
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ในการท่ีจะต้องให้พลเมืองของรัฐไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานะใดก็ตาม มีความตระหนักและให้ความส าคัญในการด ารงตนให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตมิให้เกิดข้ึนต่อไป 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ร้อยละของโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีสาระการเรียนรู้ด้านการแยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ระดับความตระหนักในการด ารงตนให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม  
ร้อยละขององค์กรวิชาชีพท่ีมีการก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑. พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ

และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ 

 

 

- การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการถ่ายทอด
ประยุกต์แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการต่อต้านการทุจริต 

- มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิด
ในการด าร ง ตนให้ สามาร ถแยกแยะร ะห ว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ล้างระบบอุปถัมภ์ และสร้างนิยมร่วมต้านการทุจริต 

- สร้างกลไกการกล่อมเกลาทางสังคม โดยเน้นแนวคิด

หน้ำ ๕๙
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ระดับความส าเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด 
2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 

กลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
1. ทุกภาคส่วนส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
2. การผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยม

ร่วมต้านทุจริต 
 

แผนภาพท่ี 8.2 ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

วัยท างาน

ผู้สูงอายุ

เด็กเยาวชน

วัยรุ่น

สถาบัน
ครอบครัว

สถาบัน
การศึกษา

สถาบัน
ศาสนา

สถาบัน
วิชาชีพ

บุคคล

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

สื่อ สังคม
ออนไลน์

สื่อมวลชนสังคม

ภาคี
เครือข่าย

 

 

สังคม
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กลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ค าอธิบาย   
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict of Interest) 

เป็นสถานการณ์หรือการกระท าท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร  
มีผลประโยชน์ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ เป็นการกระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
จึงอาจถือได้ว่าเป็นเหตุพื้นฐานของการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย  

ดังนั้น ในการท่ีจะพัฒนาประเทศให้มีความโปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่น
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ในการท่ีจะต้องให้พลเมืองของรัฐไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานะใดก็ตาม มีความตระหนักและให้ความส าคัญในการด ารงตนให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตมิให้เกิดข้ึนต่อไป 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ร้อยละของโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีสาระการเรียนรู้ด้านการแยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ระดับความตระหนักในการด ารงตนให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม  
3. ร้อยละขององค์กรวิชาชีพท่ีมีการก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 

และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ 

 

 

 

- การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการถ่ายทอด
ประยุกต์แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการต่อต้านการทุจริต 

- มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิด
ในการด าร ง ตนให้ สามาร ถแยกแยะร ะห ว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ล้างระบบอุปถัมภ์ และสร้างนิยมร่วมต้านการทุจริต 

- สร้างกลไกการกล่อมเกลาทางสังคม โดยเน้นแนวคิด 

หน้ำ ๖๐
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แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

- สร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะและด าเนินเนินชีวิตตามแนวคิด แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 

๒. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม          
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

- สร้ า ง ค วา ม เ ข้ มแ ข็ ง ใ นก า รก า กั บ ตร ว จส อ บ          
การด าเนินการตามจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
ค าอธิบาย 

ในหลายประเทศท่ีมีความโปร่งใสสูง ล้วนแต่มีปัจจัยหนุนเสริมหรือองค์ประกอบส าคัญนั่นคือ “การสร้าง
คนในชาติ ผ่านการขัดเกลาในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ” เพื่อให้พร้อมด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม 
เป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะ มีส านึกในความเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินสาธารณะและปกป้อง
ผลประโยชน์แผ่นดิน ซึ่งความเป็นพลเมืองท่ีดีนั้น จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความผูกพัน (Obligation) ตอบสนอง 
(Responsibility) และความรับผิดชอบ (Accountability) ในทุกระดับต่อประเทศชาติ ผ่านสถาบันหลักของสังคม
ท่ีส าคัญ ได้แก่ สถาบันครอบครัว องค์กรวิชาชีพ และสถาบันศาสนา ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อน ามาสู่การปรับพฤติกรรมของคนในสังคม
ผ่านการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีส่ือมวลชนและกลไกการส่ือสารสาธารณะเป็นแกนหลัก
ในการปลุกกระแสสังคมให้ไม่ทนต่อการทุจริต ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

การน ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับฐานความคิดในทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการ 
ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคม อาทิ43 

 ครอบครัว เป็นตัวแทนส าคัญที่สุดในการท าหน้าที่กล่อมเกลาทางสังคม เพราะเป็น
สถาบันแรกท่ีเด็กจะได้รับการอบรมส่ังสอนและจะมีความผูกพันทางสายโลหิตอย่างลึกซึ้ง 
ซึ่งจะมีผลทางอารมณ์ ความประพฤติ เจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพของบุคคลมากที่สุด 
เช่น พ่อแม่ส่ังสอนให้ลูกเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น  

 

                                                             
43

  ประยุกต์จาก ผศ.วิชยั ภู่โยธิน และคณะ.หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวติในสังคม  
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 กลุ ่มเพื่อน เป็นตัวแทนที่ท าหน้าที่กล่อมเกลาทางสังคมอีกหน่วยหนึ่ง เนื ่องจาก
กลุ่มแต่ละกลุ่มย่อมมีระเบียบความเช่ือและค่านิยมเฉพาะกลุ่มตนเอง ซึ่งอาจแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะกลุ่ม เช่น การประพฤติปฏิบัติของกลุ่ม การนิยมคนดี ฯลฯ   

 สถาบันการศึกษาในทุกระดับ เป็นตัวแทนสังคมท่ีท าหน้าท่ีโดยตรงในการขัดเกลา
สมาชิกต้ังแต่ในวัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างวัฒนธรรมสุจริต
ตลอดจนค่านิยมและทักษะอันจ าเป็นให้แก่สมาชิกในสังคม 

 ศาสนา เป็นตัวแทนในการขัดเกลาจิตใจของคนในสังคม ยึดมั่นในส่ิงท่ีดีงาม มีศีลธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และความประพฤติในทางท่ีถูกท่ีควร โดยศาสนาจะมีอิทธิพล
ทางจิตวิทยาต่อบุคคลในการหล่อหลอมและสร้างบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล 

 กลุ่มอาชีพ/วิชาชีพ อาชีพแต่ละประเภทจะมีการจัดระเบียบปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม หรือมี
มาตรฐานทางจริยธรรมเฉพาะ เช่น กลุ่มที่มีอาชีพค้าขายจะต้องมีความซื่อสัตย์
ไม่เอาเปรียบลูกค้า ผู้ท่ีเป็นวิศวกรต้องมีความซื่อสัตย์ในการออกแบบและควบคุมงาน
ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ข้าราชการต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของข้าราชการ
โดยผู้ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ก็ต้องเรียนรู้ประเพณีของกลุ่มอาชีพท่ีตนเป็น
สมาชิกอยู่ เป็นต้น 

 สื่อมวลชน มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของสมาชิกในสังคม มีส่วนในการกล่อมเกลา
ทางสังคม ในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านความคิด ความเช่ือ แบบแผนการประพฤติปฏิบัติ  

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ความส าเร็จในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมอย่าง

เป็นระบบในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และมีความ
ส านึกในความเป็นเจ้าของร่วมทรัพย์สินสาธารณะและปกป้องผลประโยชน์แผ่นดิน 

2. ร้อยละความส าเร็จขององค์กรวิชาชีพและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมและเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงของสังคม
ในการด าเนินการต่อต้านการทุจริต 

3. ร้อยละของแนวคิด/แนวทาง/มาตรการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติและเกิดผล 
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หน้า ๖๑

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม

- สร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะและด าเนินเนินชีวิตตามแนวคิด แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม          
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง

- สร้ า ง ค วา ม เ ข้ มแ ข็ ง ใ นก า รก า กั บ ตร ว จส อ บ          
การด าเนินการตามจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ที่   ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
ค าอธิบาย

ในหลายประเทศท่ีมีความโปร่งใสสูง ล้วนแต่มีปัจจัยหนุนเสริมหรือองค์ประกอบส าคัญนั่นคือ “การสร้าง
คนในชาติ ผ่านการขัดเกลาในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ” เพื่อให้พร้อมด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม 
เป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะ มีส านึกในความเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินสาธารณะและปกป้อง
ผลประโยชน์แผ่นดิน ซึ่งความเป็นพลเมืองท่ีดีนั้น จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความผูกพัน  ตอบสนอง 

และความรับผิดชอบ  ในทุกระดับต่อประเทศชาติ ผ่านสถาบันหลักของสังคม
ท่ีส าคัญ ได้แก่ สถาบันครอบครัว องค์กรวิชาชีพ และสถาบันศาสนา ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อน ามาสู่การปรับพฤติกรรมของคนในสังคม
ผ่านการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีส่ือมวลชนและกลไกการส่ือสารสาธารณะเป็นแกนหลัก
ในการปลุกกระแสสังคมให้ไม่ทนต่อการทุจริต ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

การน ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับฐานความคิดในทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการ 
ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคม อาทิ

 ครอบครัว เป็นตัวแทนส าคัญที่สุดในการท าหน้าที่กล่อมเกลาทางสังคม เพราะเป็น
สถาบันแรกท่ีเด็กจะได้รับการอบรมส่ังสอนและจะมีความผูกพันทางสายโลหิตอย่างลึกซึ้ง 
ซึ่งจะมีผลทางอารมณ์ ความประพฤติ เจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพของบุคคลมากที่สุด 
เช่น พ่อแม่ส่ังสอนให้ลูกเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น

                                                             
 ประยุกต์จาก ผศ.วิชยั ภู่โยธิน และคณะ.หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวติในสังคม
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หน้า ๖๒ 

 กลุ่มเพื่อน เป็นตัวแทนที่ท าหน้าที่กล่อมเกลาทางสังคมอีกหน่วยหนึ่ง เนื ่องจาก 
กลุ่มแต่ละกลุ่มย่อมมีระเบียบความเช่ือและค่านิยมเฉพาะกลุ่มตนเอง ซึ่งอาจแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะกลุ่ม เช่น การประพฤติปฏิบัติของกลุ่ม การนิยมคนดี ฯลฯ   

 สถาบันการศึกษาในทุกระดับ เป็นตัวแทนสังคมท่ีท าหน้าท่ีโดยตรงในการขัดเกลา
สมาชิกต้ังแต่ในวัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ตลอดจนค่านิยมและทักษะอันจ าเป็นให้แก่สมาชิกในสังคม 

 ศาสนา เป็นตัวแทนในการขัดเกลาจิตใจของคนในสังคม ยึดมั่นในส่ิงท่ีดีงาม มีศีลธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และความประพฤติในทางท่ีถูกท่ีควร โดยศาสนาจะมีอิทธิพล
ทางจิตวิทยาต่อบุคคลในการหล่อหลอมและสร้างบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล 

 กลุ่มอาชีพ/วิชาชีพ อาชีพแต่ละประเภทจะมีการจัดระเบียบปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม หรือมี
มาตรฐานทางจริยธรรมเฉพาะ เช่น กลุ่มที่มีอาชีพค้าขายจะต้องมีความซื่อสัตย์  
ไม่เอาเปรียบลูกค้า ผู้ท่ีเป็นวิศวกรต้องมีความซื่อสัตย์ในการออกแบบและควบคุมงาน  
ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ข้าราชการต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของข้าราชการ  
โดยผู้ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ก็ต้องเรียนรู้ประเพณีของกลุ่มอาชีพท่ีตนเป็น
สมาชิกอยู่ เป็นต้น 

 สื่อมวลชน มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของสมาชิกในสังคม มีส่วนในการกล่อมเกลา
ทางสังคม ในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านความคิด ความเช่ือ แบบแผนการประพฤติปฏิบัติ  

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ความส าเร็จในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมอย่าง  

เป็นระบบในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และมีความ
ส านึกในความเป็นเจ้าของร่วมทรัพย์สินสาธารณะและปกป้องผลประโยชน์แผ่นดิน 

2. ร้อยละความส าเร็จขององค์กรวิชาชีพและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมและเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงของสังคม 
ในการด าเนินการต่อต้านการทุจริต 

3. ร้อยละของแนวคิด/แนวทาง/มาตรการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพ่ือสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติและเกิดผล 
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หน้า ๖๓

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  เพื่อสร้าง

พลเมืองที่ดี 
สร้างกลไกการกล่อมเกลาทางสังคม (ทางตรง) : การกล่อมเกลา
ทางสังคมทางตรง เป็นการขัดเกลาผ่านการอบรมสั่งสอน ท้ังในระดับ
ครอบครัว ระดับการศึกษา ซึ่งกรณีน้ีผู้สอนและผู้รับจะรู้สึกตัว
ในกระบวนการอบรมสั่งสอนโดยตรง แบ่งเป็น 
     (1) กลไกทางสังคมที่เป็นทางการ (Formal Sector) 

- สร้างหลักสูตรต่อต้านการทุจริต เข้าไปในแบบเรียน 
ของนักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับชั้น ท้ังในระบบ
และนอกระบบการศึกษา เป็นภาคบังคับ 

- บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณ
ด้วยหลักคิดคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
ร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

     (2) กลไกทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ (Informal Sector) 
- ใช้กลไกทางศาสนาเป็นกลไกในการขัดเกลา 
- การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  

เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเร ียนรู ้ส าหรับทุกช่วงวัย  

ต้ังแต่ปฐมวัย 
- สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต บนพ้ืนฐาน

ของเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัล 
- กา รป รั บ เ น้ื อ ห า  (Content)  ให้ เ ห ม าะ สม กั บ

กลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยต่าง ๆ  
๓. พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ - การส่ง เสริ มให้ เ กิดกระแสการพัฒนาจิตส า นึก

สาธารณะ 
๔. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
สร้างกลไกการกล่อมเกลาทางสังคม (ทางอ้อม) :  
เป็นการขัดเกลาผ่านกลไกการสื่อสารต่าง ในสังคม เช่น การอ่าน
หนังสือพิมพ์ การฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ การดูภาพยนตร์           
การรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทาง Line Application หรือ Social 
Media ต่าง ๆ ท้ังน้ี ผู้รับจะเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว โดยสิ่งที่เรียนรู้
จะค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปในจิตใต้ส านึกว่าสิ่งน้ันสิ่งน้ีเป็นสิ่งที่สังคม
ยอมรับ และหากเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ จะท าให้การกระท าน้ัน
เป็นสิ่งที่แปลกแยกออกไป44

 การกล่อมเกลาทางสังคมทางอ้อม 
ได้แก ่

- สร้างระบบการสื่อสาร และการสร้างประเด็นทาง
สังคม (Public Issue) การส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะ 
ผ่านสื่อสาธารณะใน ทุกรูปแบบ  

- ใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือจูงใจในการดึงดูด
ให้หน่วยงานเอกชนเข้าร่วมรับโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในการต่อต้านการทุจริต 
 

                                                             
44 ประยุกต์จาก ผศ.วิชัย ภู่โยธิน และคณะ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  
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แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๕. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชน

และองค์กรวิชาชีพ 
- ส่ง เสริมบทบาทขององค์กร วิชาชีพและองค์กร

สื่อมวลชนในการให้การศึกษาและความรู้แก่สมาชิก
และประชาชนให้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริต 

- ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพต่างๆ เป็นกระบอกเสียงและ
เป็นตัวแทนปฏิบัติเจตจ านงต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ประกอบ
วิชาชีพ ในการป้องกันและตรวจสอบเจตจ านงแห่งรัฐ 
ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

- ส่งเสริมบทบาทของสื่อมวลชนให้มีสิทธิ เสรีภาพ      
ในการแสวงหาข่าวสารและข้อเท็จจริง เปิดโปงการกระท า
การทุจริตและการตรวจสอบการท างานของข้าราชการ 
นักการ เมื อง  และภาค เอกชน ตลอดจนสร้ า ง
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และส่งเสริม
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 

- สนับสนุนการสร้างบรรษัทภิบาล ในองค์กรวิชาชีพ
ภาคเอกชน โดยใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือจูงใจ 

- การสร้างความเข้มแข็งของข้าราชการในทุกระดับ 
ผ่านสหภาพข้าราชการไทย เพ่ือเสริมสร้างและ
ตรวจสอบจรรยาบรรณข้าราชการ 

๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม 

- การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลบันทึกพฤติกรรม (Integrity Log Books) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบันทึกประวัติบุคคลในการ
ประกอบการพิจารณาเข้าท างาน รับราชการ และ
ศึกษาต่อ 

๖๓
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หน้า ๖๓

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง

พลเมืองที่ดี
สร้างกลไกการกล่อมเกลาทางสังคม (ทางตรง) : การกล่อมเกลา
ทางสังคมทางตรง เป็นการขัดเกลาผ่านการอบรมสั่งสอน ท้ังในระดับ
ครอบครัว ระดับการศึกษา ซึ่งกรณีน้ีผู้สอนและผู้รับจะรู้สึกตัว
ในกระบวนการอบรมสั่งสอนโดยตรง แบ่งเป็น 

) กลไกทางสังคมที่เป็นทางการ (
- สร้างหลักสูตรต่อต้านการทุจริต เข้าไปในแบบเรียน 

ของนักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับชั้น ท้ังในระบบ
และนอกระบบการศึกษา เป็นภาคบังคับ

- บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณ
ด้วยหลักคิดคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
ร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

) กลไกทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ (
- ใช้กลไกทางศาสนาเป็นกลไกในการขัดเกลา
- การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเร ียนรู ้ส าหรับทุกช่วงวัย

ต้ังแต่ปฐมวัย
- สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต บนพ้ืนฐาน

ของเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัล
- กา รป รั บ เ น้ื อ ห า ให้ เ ห ม าะ สม กั บ

กลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยต่าง ๆ 
๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ - การส่ง เสริ มให้ เ กิดกระแสการพัฒนาจิตส า นึก

สาธารณะ
๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม
สร้างกลไกการกล่อมเกลาทางสังคม (ทางอ้อม) :  
เป็นการขัดเกลาผ่านกลไกการสื่อสารต่าง ในสังคม เช่น การอ่าน
หนังสือพิมพ์ การฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ การดูภาพยนตร์           
การรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทาง หรือ 

ต่าง ๆ ท้ังน้ี ผู้รับจะเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว โดยสิ่งที่เรียนรู้
จะค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปในจิตใต้ส านึกว่าสิ่งน้ันสิ่งน้ีเป็นสิ่งที่สังคม
ยอมรับ และหากเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ จะท าให้การกระท าน้ัน
เป็นสิ่งที่แปลกแยกออกไป การกล่อมเกลาทางสังคมทางอ้อม 
ได้แก ่

- สร้างระบบการสื่อสาร และการสร้างประเด็นทาง
สังคม การส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะ 
ผ่านสื่อสาธารณะใน ทุกรูปแบบ 

- ใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือจูงใจในการดึงดูด
ให้หน่วยงานเอกชนเข้าร่วมรับโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในการต่อต้านการทุจริต

                                                             
ประยุกต์จาก ผศ.วิชัย ภู่โยธิน และคณะ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๖๔ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๕. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชน

และองค์กรวิชาชีพ 
- ส่ง เสริมบทบาทขององค์กร วิชาชีพและองค์กร

สื่อมวลชนในการให้การศึกษาและความรู้แก่สมาชิก
และประชาชนให้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริต 

- ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพต่างๆ เป็นกระบอกเสียงและ
เป็นตัวแทนปฏิบัติเจตจ านงต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ประกอบ
วิชาชีพ ในการป้องกันและตรวจสอบเจตจ านงแห่งรัฐ 
ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

- ส่งเสริมบทบาทของสื่อมวลชนให้มีสิทธิ เสรีภาพ      
ในการแสวงหาข่าวสารและข้อเท็จจริง เปิดโปงการกระท า
การทุจริตและการตรวจสอบการท างานของข้าราชการ 
นักการ เมื อง  และภาค เอกชน ตลอดจนสร้ า ง
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และส่งเสริม
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 

- สนับสนุนการสร้างบรรษัทภิบาล ในองค์กรวิชาชีพ
ภาคเอกชน โดยใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือจูงใจ 

- การสร้างความเข้มแข็งของข้าราชการในทุกระดับ 
ผ่านสหภาพข้าราชการไทย เพ่ือเสริมสร้างและ
ตรวจสอบจรรยาบรรณข้าราชการ 

๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม 

- การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลบันทึกพฤติกรรม (Integrity Log Books) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบันทึกประวัติบุคคลในการ
ประกอบการพิจารณาเข้าท างาน รับราชการ และ
ศึกษาต่อ 

หน้ำ ๖๔

................................................................................................................................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้านทุจริต 
ค าอธิบาย 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เพื่อพัฒนาบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางที่เหมาะสม
กับก าลังและศักยภาพ มีเหตุมีผล ไม่มีความโลภ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถประยุกต์สู่การใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้าน
การทุจริตได้ในทุกระดับ กลยุทธ์นี้จึงมุ่งประยุกต์องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต้านทุจริต ตลอดจนพัฒนาการส่ือสารเพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
1. ร้อยละของโรงเรียน สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการต้านทุจริต 
2. ร้อยละของหน่วยงานของรัฐท่ีมีการส่ือสารองค์กรและการพัฒนารูปแบบโครงการและ/หรือแผนงานให้มี

ความเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือพัฒนา/
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตที่ประยุกต์และพัฒนาจากแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเพื่อให้เกิดผลท่ีชัดเจนในทางปฏิบัติของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสังคม
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ 

กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 

- มุ่ ง เ น้นการปลูกฝั งจิ ตส า นึกภายในบุคคลให้ มี             

ความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักการเรียนรู้ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- สร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะและด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สร้างกลไกการกล่อมเกลาทางสังคม โดยน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเครื่องมือ 

๒. พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 

- การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการถ่ายทอด
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ต่อต้านการทุจริต 

๓. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าและ
ประมวลองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การสร้างบทเรียนการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์       
ในการเป็นแม่แบบการสอน (ครู ก อิเล็กทรอนิกส์) 
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๖๖ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 

ค าอธิบาย   
การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน Community) นับเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะเปิดโอกาสให้ชุมชน

และพลเมืองได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เกิดการระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ 
และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือต่อต้านการทุจริต มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ บนพื้นฐานของ
การมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของพลเมือง/ชุมชน ในด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
การจัดการและรู้เท่าทันปัญหาของการทุจริต โดยพลเมืองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีอิสระ ในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน และพลังของกลุ่มพลเมือง
จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การต่อต้านการทุจริตเกิดความส าเร็จและผลักดันไปสู่การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
ต่อไป
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ความต่ืนตัวของสังคม ชุมชน ในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคม เกิดการลงโทษ

ทางสังคม (Social Sanction) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล  
๒. ร้อยละความส าเร็จของการบูรณาการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ

๑. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต - พัฒนา ขยายผล และต่อยอดเครือข่าย รูปแบบ
ความสัมพันธ์ ในการรวมกันต่อต้านการทุจริต 

- ส่งเสริมความรู้ ข้อมูล ข่าวสารส าคัญ ส าหรับชุมชน
ในการต่อต้านการทุจริต  

๒. สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคม
ที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิด
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย 
บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 

- ส่งเสริมการจัดต้ังองค์กรภาคประชาชนในการท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริต
ในสังคม  

- สร้างพ้ืนที่ให้ผู้ที่มีจิตส านึกซื่อสัตย์สุจริตรวมกลุ่มกัน
เกิดเป็นเครือข่าย ท้ังในระดับโรงเรียน ส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือปฏิบัติขยายผลทางสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต 

- ส่งเสริมมาตรการการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) ผ่านการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตบนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

หน้ำ ๖๕

................................................................................................................................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๖๕ 

กลยุทธ์ที่  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้านทุจริต 
ค าอธิบาย 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เพื่อพัฒนาบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางที่เหมาะสม
กับก าลังและศักยภาพ มีเหตุมีผล ไม่มีความโลภ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถประยุกต์สู่การใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้าน
การทุจริตได้ในทุกระดับ กลยุทธ์นี้จึงมุ่งประยุกต์องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต้านทุจริต ตลอดจนพัฒนาการส่ือสารเพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
1. ร้อยละของโรงเรียน สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการต้านทุจริต 
2. ร้อยละของหน่วยงานของรัฐท่ีมีการส่ือสารองค์กรและการพัฒนารูปแบบโครงการและ/หรือแผนงานให้มี

ความเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือพัฒนา/
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตที่ประยุกต์และพัฒนาจากแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเพื่อให้เกิดผลท่ีชัดเจนในทางปฏิบัติของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสังคม
อย่างมีนัยส าคัญ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ

กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
- มุ่ ง เ น้นการปลูกฝั งจิ ตส า นึกภายในบุคคลให้ มี

ความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักการเรียนรู้ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- สร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะและด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สร้างกลไกการกล่อมเกลาทางสังคม โดยน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเครื่องมือ

๒. พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ

- การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการถ่ายทอด
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ต่อต้านการทุจริต

๓. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าและ
ประมวลองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การสร้างบทเรียนการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการเป็นแม่แบบการสอน (ครู ก อิเล็กทรอนิกส์) 
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๖๖ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 

ค าอธิบาย   
การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) นับเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะเปิดโอกาสให้ชุมชน

และพลเมืองได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เกิดการระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ 
และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือต่อต้านการทุจริต มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ  บนพ้ืนฐานของ
การมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของพลเมือง/ชุมชน ในด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
การจัดการและรู้เท่าทันปัญหาของการทุจริต โดยพลเมืองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีอิสระ ในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน  และพลังของกลุ่มพลเมือง
จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การต่อต้านการทุจริตเกิดความส าเร็จและผลักดันไปสู่การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
ต่อไป 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ความต่ืนตัวของสังคม ชุมชน ในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคม เกิดการลงโทษ

ทางสังคม (Social Sanction) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล  
๒. ร้อยละความส าเร็จของการบูรณาการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 

๑. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต - พัฒนา ขยายผล และต่อยอดเครือข่าย รูปแบบ
ความสัมพันธ์ ในการรวมกันต่อต้านการทุจริต 

- ส่งเสริมความรู้ ข้อมูล ข่าวสารส าคัญ ส าหรับชุมชน
ในการต่อต้านการทุจริต   

๒. สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคม         

ที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิด
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย 
บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล  

- ส่งเสริมการจัดต้ังองค์กรภาคประชาชนในการท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริต
ในสังคม  

- สร้างพ้ืนที่ให้ผู้ที่มีจิตส านึกซื่อสัตย์สุจริตรวมกลุ่มกัน
เกิดเป็นเครือข่าย ท้ังในระดับโรงเรียน ส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือปฏิบัติขยายผลทางสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต 

- ส่งเสริมมาตรการการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) ผ่านการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตบนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

หน้ำ ๖๖
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หน้า ๖๗ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
- การสร้างสังคมเสมือนจริงบนโลกออนไลน์  ผ่าน

Social Media และระบบดิจิ ทั ล  เ พ่ือสร้ า งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารของพลเมืองในสังคม 

- ร่วมมือกับสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ (Online 
Media) ที่มีผู ้ติดตามจ านวนมากและมีอิทธิพล
ต่อสังคม เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสร้างกระแสสังคม
ในการไม่ยอมรับผู้กระท าการทุจริต ตีแผ่พฤติการณ์
ทุจริตต่อสาธารณชน 

๓. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต - ส่งเสริมแนวทางการบูรณาการและความร่วมมือ
ในการต่อต้านการทุจริตระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- การระดมทรัพยากรและปฏิบั ติงานร่วมกัน และ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผลให้มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม 

- บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ 

 

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๖๘ 

8.6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

 

ค าอธิบาย 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา เมื่อพิจารณาจาก

ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีมีต่อทุกรัฐบาลท่ีผ่านมา
จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริต
ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้ง
ท้ังมวลของสังคมไทยในห้วงระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา และการแสดงออกซึ่ง เจตจ านงทางการเมือง
ของประชาชน ทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของ
ประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏท้ังในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการ
จัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครอง ท่ีน าไปสู่การสร้างสังคมท่ีโปร่งใสปราศจากการทุจริต
ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไทยท่ีผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรง
กฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน 
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ ผู้บริหารท่ีปราศจากคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน
ท่ีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็น
การสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล
มีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วน
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นหนึ่งดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้
มุ่งสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายท่ีสุด 

หน้ำ ๖๗
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หน้า ๖๗ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
- การสร้างสังคมเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ ผ่าน

Social Media และระบบดิจิ ทั ล เ พ่ือสร้ า งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารของพลเมืองในสังคม 

- ร่วมมือกับสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ (Online 
Media) ที่มีผู ้ติดตามจ านวนมากและมีอิทธิพล
ต่อสังคม เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสร้างกระแสสังคม
ในการไม่ยอมรับผู้กระท าการทุจริต ตีแผ่พฤติการณ์
ทุจริตต่อสาธารณชน

๓. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต - ส่งเสริมแนวทางการบูรณาการและความร่วมมือ
ในการต่อต้านการทุจริตระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- การระดมทรัพยากรและปฏิบั ติงานร่วมกัน และ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผลให้มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม 

- บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ

 

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๖๘ 

8.6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
“ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 

ค าอธิบาย 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา เมื่อพิจารณาจาก

ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีมีต่อทุกรัฐบาลท่ีผ่านมา  

จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริต
ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้ง 

ท้ังมวลของสังคมไทยในห้วงระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา และการแสดงออกซึ่ง เจตจ านงทางการเมือง
ของประชาชน ทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็น 

รัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย 

ท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของ
ประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏท้ังในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง  ๆ อันเป็นการ
จัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครอง ท่ีน าไปสู่การสร้างสังคมท่ีโปร่งใสปราศจากการทุจริต 

ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไทยท่ีผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรง
กฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน 
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ ผู้บริหารท่ีปราศจากคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน 

ท่ีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็น 

การสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  

มีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วน
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นหนึ่งดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้ 
มุ่งสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายท่ีสุด 

หน้ำ ๖๘
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วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรม 
๒. เพ่ือรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล

ในแต่ละช่วง 

เป้าประสงค์ 
๑. เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการปฏิบัติ 
๒. เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการขยายผลไปยังประชาชน  
๓. การด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเจตจ านงทางการเมือง

ของประชาชนและมีความต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. มีการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองต่อสาธารณชน 
2. ร้อยละท่ีลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม  
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน  
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงาน

ตามเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณชน 

กลยุทธ์  
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ต่อสาธารณชน 
2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การ

สนับสนุนทุนตั้งต้น 
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมือง

ที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

 
  

 

หน้า ๗๐

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ความตระหนักในความส าคัญของการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐมนตรี 
สมาชิกรัฐสภา และประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงเครือข่าย จัดท าแนวทางการจัดสรร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งรัดหรือกดดันให้คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเร่งด่วน
รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
ที่รัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น

หน้ำ ๖๙
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วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรม
๒ เพ่ือรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล

ในแต่ละช่วง

เป้าประสงค์
๑ เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการปฏิบัติ
๒ เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการขยายผลไปยังประชาชน 
๓ การด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเจตจ านงทางการเมือง

ของประชาชนและมีความต่อเนื่อง

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์
มีการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองต่อสาธารณชน
ร้อยละท่ีลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม
สัดส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 
มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงาน
ตามเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณชน

กลยุทธ์ 
พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน
เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต
พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนตั้งต้น
ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมือง
ที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ

 
  
  

หน้า ๗๐

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความตระหนักในความส าคัญของการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐมนตรี 
สมาชิกรัฐสภา และประชาชน 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงเครือข่าย จัดท าแนวทางการจัดสรร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งรัดหรือกดดันให้คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเร่งด่วน 

4. รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
ที่รัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

 

หน้ำ ๗๐

................................................................................................................................................................................................................................................
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๗๑ 

แผนภาพท่ี 8.3 ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
“ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

 

 

 

นักการเมือง/
พรรคการเมือง 

กระบวนการ
เลือกต้ัง 

ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

ลงสมัครรับเลือกต้ัง 

ได้รับเลือกให้เข้า
สู่อ านาจ 

กระบวนการเข้าสู่อ านาจของ
นักการเมือง 

(สส. / สว. / สท. / สจ. / อบต.) 

หาเสียงโดยใช้
นโยบายพรรค 

บริหารประเทศตาม
เจตจ านงทางการเมือง

ของประชาชน 

ต้องแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต 

ก ากับติดตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมของ

นักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์

และมาตรการในการ
ต่อต้านการทุจริต 

พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

จัดตั้งกองทุน
ต่อต้านการทุจริต
ส าหรับภาคเอกชน

และประชาชน 

ประชาชน 

(มีเจตจ านงทางการเมือง
ของแต่ละบุคคล) 

มอบอ านาจผ่าน
ตวัแทน 

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๗๒ 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ต่อสาธารณชน

ค าอธิบาย
การแสดงเจตจ านงทางการเมืองของนักการเมืองต่อสาธารณชนเสมือนการให้สัญญาประชาคม

ต่อประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และจะน าปปสู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ร้อยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองมีการก าหนดแนวทางการแสดงเจตจ านงทางการเมืองปว้ใน

กระบวนการก่อนการเลือกตั้งและระหว่างด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๒. ร้อยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองเผยแพร่เอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน

การทุจริตแก่สาธารณชน 
 3. ร้อยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองปม่มีการทุจริตในระหว่างวาระการด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกต้ังหรือ
ก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง

- ด าเนินการแก้ปข 
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการปด้มาซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 พ.ร.บ. การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่
ให้แก่ประชาชน

- ด าเนินการแก้ปข 
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

ค าอธิบาย
เนื่องจากในภาคการเมืองและหน่วยงานภาครัฐปด้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานทางจริยธรรม

ครอบคลุมทุกภาคส่วน ดังนั้น การด าเนินยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
จึงมุ่งเน้นในการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกระดับให้ประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานต้นสังกัด  

 

หน้ำ ๗๑

................................................................................................................................................................................................................................................
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๗๑ 

แผนภาพท่ี 8.3 ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

 

นักการเมือง/
พรรคการเมือง

กระบวนการ
เลือกต้ัง

ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง

ลงสมัครรับเลือกต้ัง

ได้รับเลือกให้เข้า
สู่อ านาจ

กระบวนการเข้าสู่อ านาจของ
นักการเมือง

(สส. / สว. / สท. / สจ. / อบต.)

หาเสียงโดยใช้
นโยบายพรรค

บริหารประเทศตาม
เจตจ านงทางการเมือง

ของประชาชน

ต้องแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต

ก ากับติดตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมของ

นักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ

ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์

และมาตรการในการ
ต่อต้านการทุจริต

พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

จัดตั้งกองทุน
ต่อต้านการทุจริต
ส าหรับภาคเอกชน

และประชาชน

ประชาชน
(มีเจตจ านงทางการเมือง

ของแต่ละบุคคล)

มอบอ านาจผ่าน
ตวัแทน

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๗๒ 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ต่อสาธารณชน 

ค าอธิบาย 

 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองของนักการเมืองต่อสาธารณชนเสมือนการให้สัญญาประชาคม
ต่อประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และจะน าปปสู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑. ร้อยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองมีการก าหนดแนวทางการแสดงเจตจ านงทางการเมืองปว้ใน
กระบวนการก่อนการเลือกตั้งและระหว่างด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ๒. ร้อยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองเผยแพร่เอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตแก่สาธารณชน 
 3. ร้อยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองปม่มีการทุจริตในระหว่างวาระการด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกต้ังหรือ
ก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

- ด าเนินการแก้ปข 
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการปด้มาซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 พ.ร.บ. การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่
ให้แก่ประชาชน 

- ด าเนินการแก้ปข 
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

ค าอธิบาย  

 เนื่องจากในภาคการเมืองและหน่วยงานภาครัฐปด้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานทางจริยธรรม
ครอบคลุมทุกภาคส่วน ดังนั้น การด าเนินยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
จึงมุ่งเน้นในการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกระดับให้ประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานต้นสังกัด  
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
 ๑. จ านวนของผู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ (Scroll Bar) 

 ๒. ผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ข้ันตอนการก ากับติดตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดท าข้อเสนอ 

- ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

๒. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 

- ส่งเสริมให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเรื่องการละเมิดจริยธรรม 

๓. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

- พัฒนาและยกระดับ เครื่องมือการประเมิน  ITA          

ในการประเมินจริยธรรมและคุณธรรม 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

ค าอธิบาย  

 การก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็น
รูปธรรมท่ีปฏิบัติได้ เป็นการวางรากฐานแนวทางการด าเนินงานของภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมตามเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตท่ีประกาศไว้ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
 ๑. ความส าเร็จในการขยายผลการศึกษาวิจัยแนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านง 
ในการต่อต้านการทุจริตในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

 ๒. มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง  ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับ
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และ

มาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต ท้ังในระดับชาติและท้องถ่ิน 

 

- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดท าข้อเสนอ 

๒. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ในการก าหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

 

- จัดต้ังคณะกรรมการร่วมเพ่ือเป็นกลไกกลางประสาน
ความร่วมมือ 
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แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน - สร้างความรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจ ให้กับ       

ภาคประชาชนในการเล็งเห็นถึงความส าคัญของเจตจ านง
ทางการเมื องที่ ตนมีภายใต้ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

- พัฒนารูปแบบ แนวทาง การส่งเสริมเจตจ านง          
ในการต่อต้านการทุจริตของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีมี่สัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา

ค าอธิบาย
ความจริงจังของเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของภาคการเมืองสะท้อนได้จากการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากภาคการเมืองในรัฐสภา ในอดีตหน่วยงาน
ภาครัฐและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตที่ประสบปัญหาในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตเนื่องจากได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น ปัจจัยประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต คือ การได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีม่ีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
๒. สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รวมถึงเครือข่าย ได้รับการจัดสรรที่เหมาะสม

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑ ศึกษาวิ เคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร

งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่เพียงพอและเหมาะสม

- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดท าข้อเสนอ

๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้าน          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ เพียงพอและ
เหมาะสม

- จัดท าแผนและขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอรัฐสภา
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. จ านวนของผู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ

นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ
๒. ผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ข้ันตอนการก ากับติดตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดท าข้อเสนอ
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ

๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน

- ส่งเสริมให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเรื่องการละเมิดจริยธรรม

๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ

- พัฒนาและยกระดับ เครื่องมือการประเมิน
ในการประเมินจริยธรรมและคุณธรรม

 
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

ค าอธิบาย
การก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็น

รูปธรรมท่ีปฏิบัติได้ เป็นการวางรากฐานแนวทางการด าเนินงานของภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมตามเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตท่ีประกาศไว้

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ความส าเร็จในการขยายผลการศึกษาวิจัยแนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านง

ในการต่อต้านการทุจริตในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
๒. มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับ

เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และ

มาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต ท้ังในระดับชาติและท้องถ่ิน

- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดท าข้อเสนอ 

๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

- จัดต้ังคณะกรรมการร่วมเพ่ือเป็นกลไกกลางประสาน
ความร่วมมือ
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แนวทางตามกลยุทธ ์ วิธีการ 
๓. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน - สร้างความรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจ ให้กับ       

ภาคประชาชนในการเล็งเห็นถึงความส าคัญของเจตจ านง
ทางการเมื องที่ ตนมีภายใต้ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

- พัฒนารูปแบบ แนวทาง การส่งเสริมเจตจ านง          
ในการต่อต้านการทุจริตของประชาชน 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีมี่สัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

ค าอธิบาย   
 ความจริงจังของเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของภาคการเมืองสะท้อนได้จากการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากภาคการเมืองในรัฐสภา ในอดีตหน่วยงาน
ภาครัฐและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตที่ประสบปัญหาในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตเนื่องจากได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น ปัจจัยประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต คือ การได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีม่ีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์   
 ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 
 ๒. สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมถึงเครือข่าย ได้รับการจัดสรรที่เหมาะสม 
 

แนวทางตามกลยุทธ ์ วิธีการ 
๑. ศึกษาวิ เคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร

งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่เพียงพอและเหมาะสม 

- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดท าข้อเสนอ 

๒. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้าน          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ เพียงพอและ
เหมาะสม 

- จัดท าแผนและขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอรัฐสภา 
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หน้า ๗๕ 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนต้ังต้น 

ค าอธิบาย 
 กองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคลส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นกลไกในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่มุ ่ง เน้นให้มีการบูรณาการการด าเนินนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ และเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณประจ าปีมีความสอดคล้อง 

กับสถานการณ์การทุจริตในแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
 ระดับความส าเร็จในการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริต      

ในรูปแบบนิติบุคคล 
 

- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดท าข้อเสนอ 

๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน 

- การจัดท าตัวแบบและขอรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอรัฐสภา 

กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ค าอธิบาย 
 ปัจจุบันพรรคการเมืองมีการแข่งขันสูงในการก าหนดนโยบายเพื่อดึงดูดให้ประชาชนลงคะแนนเสียง
เลือกพรรคของตน แต่นโยบายท่ีหาเสียงไว้มักไม่มีการอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการด าเนินนโยบายและแนวทาง 
การใช้งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริตสูง พรรคการเมืองจึงควรมี
การศึกษาและก าหนดแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต หากต้องด าเนินโครงการนั้น ๆ ด้วย โดยต้องน าเสนอ
ต่อประชาชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ังในช่วงก่อนการเลือกต้ัง เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ประชาชน
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งและเป็นฐานข้อมูลในการก ากับติดตามการด าเนินนโยบายของรัฐบาลหรือ
การด าเนินงานของนักการเมือง ท้ังนี้ หากเป็นการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ท่ีใช้งบประมาณสูงและครอบคลุม 
หลายพื้นท่ี ควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อใหป้ระชาชนสามารถรายงานข้อมูล ส่งต่อ หรือเผยแพร่ข้อมูล
ในการด าเนินงานของรัฐบาลและนักการเมืองไปยังรัฐบาล พรรคการเมือง และองค์กรก ากับดูแลการใช้อ านาจรัฐ
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตจ านงทางการเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อประชาชน 

 

 

 
  

 

หน้า ๗๖

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
๑. ร้อยละของพรรคการเมืองมีการศึกษาและก าหนดแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละ

โครงการที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน
2. ระดับความส าเร็จของระบบฐานข้อมูล แนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในโครงการทั้งหลาย

ที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนิน

นโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่          
จะจัดให้มีการเลือกตั้ง

- ด าเนินการแกไ้ข พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกัน 
การทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับ
ประชาชน

- ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

หน้ำ ๗๕
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หน้า ๗๕ 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนต้ังต้น 

ค าอธิบาย 
กองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคลส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นกลไกในการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตที่มุ ่ง เน้นให้มีการบูรณาการการด าเนินนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ และเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณประจ าปีมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์การทุจริตในแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
ระดับความส าเร็จในการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑. การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริต      

ในรูปแบบนิติบุคคล 
- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดท าข้อเสนอ 

๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน

- การจัดท าตัวแบบและขอรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอรัฐสภา 

กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ค าอธิบาย 
ปัจจุบันพรรคการเมืองมีการแข่งขันสูงในการก าหนดนโยบายเพื่อดึงดูดให้ประชาชนลงคะแนนเสียง

เลือกพรรคของตน แต่นโยบายท่ีหาเสียงไว้มักไม่มีการอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการด าเนินนโยบายและแนวทาง 
การใช้งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริตสูง พรรคการเมืองจึงควรมี
การศึกษาและก าหนดแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต หากต้องด าเนินโครงการนั้น ๆ ด้วย โดยต้องน าเสนอ
ต่อประชาชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ังในช่วงก่อนการเลือกต้ัง เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ประชาชน
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งและเป็นฐานข้อมูลในการก ากับติดตามการด าเนินนโยบายของรัฐบาลหรือ
การด าเนินงานของนักการเมือง ท้ังนี้ หากเป็นการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ท่ีใช้งบประมาณสูงและครอบคลุม 
หลายพื้นท่ี ควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อใหป้ระชาชนสามารถรายงานข้อมูล ส่งต่อ หรือเผยแพร่ข้อมูล
ในการด าเนินงานของรัฐบาลและนักการเมืองไปยังรัฐบาล พรรคการเมือง และองค์กรก ากับดูแลการใช้อ านาจรัฐ
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตจ านงทางการเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อประชาชน 

 

 
  
  

หน้า ๗๖

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑. ร้อยละของพรรคการเมืองมีการศึกษาและก าหนดแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละ
โครงการที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
 2. ระดับความส าเร็จของระบบฐานข้อมูล แนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในโครงการทั้งหลาย
ที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

แนวทางตามกลยุทธ ์ วิธีการ 
๑. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนิน

นโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่          
จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 

- ด าเนินการแกไ้ข พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกัน 
การทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับ
ประชาชน 

- ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

หน้ำ ๗๖
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หน้า ๗๗ 

8.6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 
ค าอธิบาย 

 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือ การแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์ หรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหาร ในการเสนอ
โครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการด าเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้น
ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมา
พบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่
ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลการวิจัย 

ได้ช้ีให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริต 

เชิงนโยบายกม็ักจะเกิดข้ึนในขั้นการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรก 
ท่ีนโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ท่ีผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายาม
หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มี
อ านาจยับยั้งโครงการท่ีอาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบ
นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
ก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชน
อย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ 

เป้าประสงค์ 
1.  ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2.  ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 
  

 

หน้า ๗๘

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์
ร้อยละท่ีลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์
วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

ขั้นการก่อตัวนโยบาย (
ขั้นการก าหนดนโยบาย (
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (
ขั้นการประเมินนโยบาย (

การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (
การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
๑ ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย
๒ ภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบการด าเนินโครงการของรัฐ

หน้ำ ๗๗
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หน้า ๗๗ 

8.6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  

 
ค าอธิบาย
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือ การแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์ หรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหาร ในการเสนอ
โครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการด าเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้น
ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมา
พบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่
ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลการวิจัย
ได้ช้ีให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริต
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในขั้นการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรก 
ท่ีนโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ท่ีผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายาม
หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มี
อ านาจยับยั้งโครงการท่ีอาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบ
นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ

ก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชน
อย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ 

เป้าประสงค์
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 
  
  

หน้า ๗๘

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
ร้อยละท่ีลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ 
1.  วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) 
ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 

2.  การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) 
3.  การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
4.  ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย 
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบการด าเนินโครงการของรัฐ 
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แผนภาพท่ี 8.4 ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

 

 

  

แนวนโยบายของ
พรรคการเมือง 

ยกร่างแนวนโยบาย 

ได้รับเลือกให้เข้าสู่อ านาจ 

กระบวนการนโยบาย 

สภาพปัญหา/
สถานการณ์ 

กลุ่มผลประโยชน์ 

พิจารณาตัดสินใจ 

อนุมัตินโยบาย 

การแปรญัตติ 
และพ.ร.บ.งบประมาณ 

ทุกภาคส่วนน าไปสู่
การปฏิบัต ิ

ตรวจสอบ
ผลกระทบและ
ความคุ้มค่า 

พิจารณาทบทวนเพ่ือคง
สภาพ/ปรับปรงุ/ยกเลิก

นโยบาย 
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วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายแต่ละ

ในข้ันตอนของกระบวนการ
นโยบาย 

จัดต้ังศูนย์บูรณาการและ
ประมวลผลการด าเนินนโยบาย 

พัฒนานวัตกรรมให้ภาคเอกชน 
สื่อมวลชน และประชาชนมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบ 

ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  

แนวนโยบายของ
พรรคการเมือง 

ยกร่างแนวนโยบาย 

ได้รับเลือกให้เข้าสู่อ านาจ 

กระบวนการนโยบาย 

สภาพปัญหา/
สถานการณ์ กลุ่มผลประโยชน์ 

พิจารณาตัดสินใจ 

อนุมัตินโยบาย 

การแปรญัตติ 
และพ.ร.บ.งบประมาณ 

ทุกภาคส่วนน าไปสู่
การปฏิบัติ 

ตรวจสอบ
ผลกระทบและ
ความคุ้มค่า 

พิจารณาทบทวนเพ่ือ 
คงสภาพ/ปรับปรงุ/

ยกเลิกนโยบาย 

Po
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วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายในแต่ละ

ข้ันตอนของกระบวนการ
นโยบาย 

จัดต้ังศูนย์บูรณาการและ
ประมวลผลการด าเนินนโยบาย 

พัฒนานวัตกรรมให้ภาคเอกชน 
สื่อมวลชน และประชาชนม ี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
  
  

หน้า ๘๐

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

ค าอธิบาย  
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดบางประการท่ีจะน ามาปรับใช้กับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบาย การวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
จะเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายประสบผลมากยิ่งขึ้น โดยควรมีการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นของกระบวนการนโยบาย ดังนี้

o ขั้นการก่อตัวนโยบาย (
o ขั้นการก าหนดนโยบาย (
o ขั้นตัดสินใจนโยบาย (
o ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (
o ขั้นการประเมินนโยบาย (

ท้ังนี้ เพื่อท าให้กระบวนการนโยบายและการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารท้ังในระดับชาติ
และท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจในทุกขั้นของการด าเนินนโยบาย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ระดับความโปร่งใสของกระบวนการนโยบาย

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง - ก าหนดระเบียบ แนวทาง การตรวจสอบนโยบาย

ประชานิยมและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย 
( ) ของพรรคการเมือง

๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย การพัฒนากระบวนการสร้างฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ด้วยการยึดหลัก ดังน้ี

- เป็นความต้องการของคนทุกกลุ่ม (
- เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

- การหาข้อตกลงรวมกัน (
- ฟังความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบของ

นโยบายในทุกระดับ
๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐ
๔ พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล กรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 10 หลัก ได้แก่ 
๑ หลักการตอบสนอง  (
๒ หลักประสิทธิผล (
๓ หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า  (
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แผนภาพท่ี 8.4 ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

 

 

แนวนโยบายของ
พรรคการเมือง

ยกร่างแนวนโยบาย

ได้รับเลือกให้เข้าสู่อ านาจ

กระบวนการนโยบาย

สภาพปัญหา/
สถานการณ์

กลุ่มผลประโยชน์

พิจารณาตัดสินใจ

อนุมัตินโยบาย

การแปรญัตติ
และพ.ร.บ.งบประมาณ

ทุกภาคส่วนน าไปสู่
การปฏิบัติ

ตรวจสอบ
ผลกระทบและ
ความคุ้มค่า

พิจารณาทบทวนเพ่ือคง
สภาพ/ปรับปรงุ/ยกเลิก

นโยบาย

 

วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายแต่ละ

ในข้ันตอนของกระบวนการ
นโยบาย

จัดต้ังศูนย์บูรณาการและ
ประมวลผลการด าเนินนโยบาย

พัฒนานวัตกรรมให้ภาคเอกชน 
สื่อมวลชน และประชาชนมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบ

ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แนวนโยบายของ
พรรคการเมือง

ยกร่างแนวนโยบาย

ได้รับเลือกให้เข้าสู่อ านาจ

กระบวนการนโยบาย

สภาพปัญหา/
สถานการณ์ กลุ่มผลประโยชน์

พิจารณาตัดสินใจ

อนุมัตินโยบาย

การแปรญัตติ
และพ.ร.บ.งบประมาณ

ทุกภาคส่วนน าไปสู่
การปฏิบัติ

ตรวจสอบ
ผลกระทบและ
ความคุ้มค่า

พิจารณาทบทวนเพ่ือ
คงสภาพ/ปรับปรงุ/

ยกเลิกนโยบาย

วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายในแต่ละ

ข้ันตอนของกระบวนการ
นโยบาย

จัดต้ังศูนย์บูรณาการและ
ประมวลผลการด าเนินนโยบาย

พัฒนานวัตกรรมให้ภาคเอกชน 
สื่อมวลชน และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

หน้า ๘๐

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

ค าอธิบาย  
 เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดบางประการท่ีจะน ามาปรับใช้กับการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบาย การวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

จะเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายประสบผลมากยิ่งขึ้น โดยควรมีการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นของกระบวนการนโยบาย ดังนี้ 

o ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) 
o ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
o ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
o ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
o ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)  

 ท้ังนี้ เพื่อท าให้กระบวนการนโยบายและการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารท้ังในระดับชาติ
และท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจในทุกขั้นของการด าเนินนโยบาย 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
ระดับความโปร่งใสของกระบวนการนโยบาย 
 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  - ก าหนดระเบียบ แนวทาง การตรวจสอบนโยบาย

ประชานิยมและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย 
(Policy Feasibility) ของพรรคการเมือง 

๒. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย การพัฒนากระบวนการสร้างฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 

ด้วยการยึดหลัก ดังน้ี 

- เป็นความต้องการของคนทุกกลุ่ม (Inclusive) 
- เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(Participatory) 
- การหาข้อตกลงรวมกัน (Agreement seeking) 
- ฟังความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบของ

นโยบายในทุกระดับ 

๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐ 

๔. พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของ              
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 10 หลัก ได้แก่  
๑. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) 
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)   
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า  (Efficiency/Value for money)   

หน้ำ ๘๐

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๘๑

แนวทางตามกลยุทธ ์ วิธีการ 
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)   
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)   
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)   
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)   
๘. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)   
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๕. พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk 
Indicator (PRI) 

- พัฒนาเกณฑ์คะแนนวัดความเสี่ยงของนโยบาย 
Policy Risk Indicator (PRI) 

๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผดิพลาดและ
แสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ของนักการเมื อง เที ยบเคี ยง
มาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ก าหนดในจริยธรรม
ทางการเมือง เช่น ความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ผิดพลาด 

๗. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  
หมายเหตุ 
(เพื่อแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ 
เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ 
เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น            
มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่ เลือกตั้ง            
ของนักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการ
บริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในข้ันตอน
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด 
เป็นต้น) 

- กระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
- การตรวจสอบและเฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกัน

ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ      
เพื่อทุจริตโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

- ความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการ
ในหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ จัดสรรงบประมาณ
ให้ ส.ส. ในระบบงบประมาณของประเทศจัดสรร
ลงพื้นที่ของตน 

๘. เส ริ มส ร้ า งความโปร่ ง ใส ในกระบวนการ พิจารณา            
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- การตรวจสอบความชอบด้วยเนื้อหาของกฎหมาย 
- การพิจารณาและวิเคราะห์เนื้อหาของกฎหมาย

ว่าไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใด 
- การตรวจสอบหลักการที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและ

พวกพ้อง 
- การรายงานผลการวิเคราะหต์่อสาธารณะ 
- กระบวนการควบคุมจรยิธรรมของผู้บริหารระดับสูง 

(ในข้ันตอน/กระบวนการงบประมาณ) 
๙. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
- การวิเคราะห์มาตรการเช่ือมโยงกับบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญที่ว่าด้วย กระบวนการถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งหาก  

o คณะรัฐมนตรีด าเนินการขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย  

o รัฐมนตรีผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าการ
ทุจริต ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและ
เป็นเหตุของการถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๘๒ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑๐. การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือ   

เป็นความผิดในทางบริหาร 
การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรอืเป็น
ความผิดในทางบริหาร 
- ในกรณีที่มีการชี้มูลว่าเป็นการทุจริต ให้ถือเป็นกรณีของ

การกระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
- และในกรณีการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้

ด า เ นินการไต่สวนท้ัง เรื่ องการกระท าผิดจริยธรรม 
(ความผิดในทางบริหาร) และการกระท าผิดทางอาญา

๑๑. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
- การให้ความเห็น 
- การเสนอเรื่องประกอบ 
- การเสนอวาระ 
- การเสนอวาระจร 
ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ให้หรือเปิดเผยข้อมูล
การทุจริตหรือการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายแก่หน่วยงาน
ของรัฐเป็นการเฉพาะ รวมถึงมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองพยาน
อย่างจริงจัง

๑๒. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ

- ใช้เทคโนโลยีในการช่วยรายงานการปฏิบัตินโยบายแบบ 
real-time  

- บูรณาการข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายน้ัน 

- การส่งเสริมการด าเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม
๑๓. บูรณาการการติดตามและประเมินผลนโยบาย ๑. การติดตาม 

- พัฒนาการติดตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไก การ               
ตรวจราชการแบบบูรณาการ 

- พัฒนาระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ
ส าคัญของรัฐบาล (On going Monitoring) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการตอบสนอง ประโยชน์ 
Responsibility) และพัฒนากลไกการตรวจสอบการใช้
งบประมาณด้วยการตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบ
ย้อนกลับ (Fiscal Traceability) 

- พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมายให้มีสภาพบังคับใช้
ในเรื่องการติดตามตามนวัตกรรมเพ่ือสร้างความโปร่งใส 
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติให้ถือว่าเป็นการกระท าการทุจริต  

๒. การประเมินผล 
- การจัดต้ังศูนย์ประมวลข้อมูลการติดตามและประเมินผล

การน านโยบายไปปฏิบัติ  
- บูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบระบบ

การประเมินผลนโยบาย

 

หน้ำ ๘๑

................................................................................................................................................................................................................................................
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แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๔ หลักความเสมอภาค (
๕ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (
๖ หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (
๗ หลักเปิดเผย/โปร่งใส (
๘ หลักการกระจายอ านาจ (
๙ หลักการมีส่วนร่วม (
๑๐ หลักนิติธรรม (

๕ พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเสีย่งของนโยบาย - พัฒนาเกณฑ์คะแนนวัดความเสี่ยงของนโยบาย 

๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผดิพลาดและ
แสดงความรับผดิชอบต่อสังคม

- ก าหนดหลักเกณฑ์ของนักการเมื อง เที ยบเคี ยง
มาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ก าหนดในจริยธรรม
ทางการเมือง เช่น ความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ผิดพลาด

๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ 
หมายเหตุ
(เพื่อแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ 
เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ 
เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น            
มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่ เลือกตั้ง            
ของนักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการ
บริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในข้ันตอน
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด 
เป็นต้น

- กระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
- การตรวจสอบและเฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกัน

ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ      
เพื่อทุจริตโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ

- ความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการ
ในหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ จัดสรรงบประมาณ
ให้ ส.ส. ในระบบงบประมาณของประเทศจัดสรร
ลงพื้นที่ของตน

๘ เส ริมส ร้ า งความโป ร่ ง ใส ในกระบวนการ พิจารณา            
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- การตรวจสอบความชอบด้วยเนื้อหาของกฎหมาย
- การพิจารณาและวิเคราะห์เนื้อหาของกฎหมาย

ว่าไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใด
- การตรวจสอบหลักการที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและ

พวกพ้อง
- การรายงานผลการวิเคราะหต์่อสาธารณะ
- กระบวนการควบคุมจรยิธรรมของผู้บริหารระดับสูง 

(ในข้ันตอน กระบวนการงบประมาณ)
๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
- การวิเคราะห์มาตรการเช่ือมโยงกับบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญที่ว่าด้วย กระบวนการถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งหาก 

o คณะรัฐมนตรีด าเนินการขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย 

o รัฐมนตรีผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าการ
ทุจริต ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและ
เป็นเหตุของการถอดถอนออกจากต าแหน่ง
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หน้า ๘๒ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑๐. การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือ   

เป็นความผิดในทางบริหาร 
 

การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรอืเป็น
ความผิดในทางบริหาร 
- ในกรณีที่มีการชี้มูลว่าเป็นการทุจริต ให้ถือเป็นกรณีของ

การกระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
- และในกรณีการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้

ด า เ นินการไต่สวนท้ัง เรื่ องการกระท าผิดจริยธรรม 
(ความผิดในทางบริหาร) และการกระท าผิดทางอาญา 

๑๑. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
- การให้ความเห็น 
- การเสนอเรื่องประกอบ 
- การเสนอวาระ 
- การเสนอวาระจร 
ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ให้หรือเปิดเผยข้อมูล
การทุจริตหรือการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายแก่หน่วยงาน
ของรัฐเป็นการเฉพาะ รวมถึงมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองพยาน
อย่างจริงจัง 

๑๒. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

- ใช้เทคโนโลยีในการช่วยรายงานการปฏิบัตินโยบายแบบ 
real-time  

- บูรณาการข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายน้ัน 

- การส่งเสริมการด าเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม 

๑๓. บูรณาการการติดตามและประเมินผลนโยบาย ๑. การติดตาม 
- พัฒนาการติดตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไก การ               

ตรวจราชการแบบบูรณาการ 
- พัฒนาระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ

ส าคัญของรัฐบาล (On-going Monitoring) ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการตอบสนอง ประโยชน์ 
(Responsibility) และพัฒนากลไกการตรวจสอบการใช้
งบประมาณด้วยการตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบ
ย้อนกลับ (Fiscal Traceability) 

- พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมายให้มีสภาพบังคับใช้
ในเรื่องการติดตามตามนวัตกรรมเพ่ือสร้างความโปร่งใส 
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติให้ถือว่าเป็นการกระท าการทุจริต  

๒. การประเมินผล 
- การจัดต้ังศูนย์ประมวลข้อมูลการติดตามและประเมินผล

การน านโยบายไปปฏิบัติ  
- บูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบระบบ

การประเมินผลนโยบาย 

 

หน้ำ ๘๒
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หน้า ๘๓ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) 

ค าอธิบาย 
 กลยุทธ์การรายงานผลสะท้อนแห่งวงจรนโยบาย คือกลยุทธ์ท่ีมีขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลของการด าเนิน
นโยบายในทุกขั้นตอนให้ออกมาเป็นผลสะท้อนของนโยบายนั้น โดยข้อมูลอาจได้มาจากความคิดเห็นของประชาชน 
การประเมินนโยบายแบบ 360 องศา หรือวิธีการประเมินอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมและสังเคราะห์ออกมา
ให้สามารถให้ค าตอบแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายนั้น ๆ ว่านโยบายอะไรท่ีมีความเส่ียงหรือแนวโน้มในการทุจริต
เชิงนโยบาย ประสิทธิภาพหรือความคุ้มค่าในการด าเนินนโยบายท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต  หรือประเด็นอื่น ๆ 
ท่ีสามารถช่วยบ่งช้ีการตัดสินใจของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร เพื่อการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงนโยบายในทุกขั้นตอน
ของวงจรนโยบายให้มีความโปร่งใส ตลอดจนลดความเส่ียงหรือโอกาสการทุจริตในนโยบายนั้น ๆ ด้วย 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
ระดับความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมการรายงานผลสะท้อนแห่งวงจรนโยบาย 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย จัดต้ังหน่วยงานกลางที่มีหน้าท่ีในการบูรณาการและประมวลผล

ข้อมูลการด าเนินนโยบายสาธารณะจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง           
ในการด าเนินนโยบาย 

 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ค าอธิบาย 
 กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบผลกระทบจากการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เป็นกลยุทธ์ส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
นโยบายท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต โดยประยุกต์องค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
สร้างระบบการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ระบบการถ่ายทอดภาพ
และเสียงแบบสด (Live Streaming video) การใช้ระบบการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีประชาชนนิยม อาทิ 
เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ การให้มีรายงานผลการด าเนินนโยบายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ระบบแผนท่ี
ออนไลน์กับระบบการระบุพิกัดต าแหน่ง (GPS) ของโครงการท่ีมีความเส่ียงหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น ท้ังนี้ เพื่อเป็นการ
เสริมพลังให้กับภาคประชาชน (Empowerment) ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายในพื้นท่ีของตน รวมถึงโครงการระดับชาติต่าง ๆ ด้วย  
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หน้า ๘๔ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน และประชาชน 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน 
สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

น าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาปรับใช้ในการ
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ค าอธิบาย 
กลยุทธ์การส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดขึ้นเพื่อสร้างความโปร่งใสและลดโอกาสการทุจริตในการด าเนินนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อสร้างการตรวจสอบการด าเนินนโยบายให้มีความโปร่งใสและลดโอกาสการทุจริต
ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบ         
การทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนถ่ินและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและวิเคราะห์   
การด าเนินนโยบาย

2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและ
ไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- ก า ร จั ด สั ม ม น า ห รื อ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ผ่ า น สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเรื่องการด าเนินนโยบายอย่างไรให้โปร่งใส
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หน้า ๘๓ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback)

ค าอธิบาย 
 กลยุทธ์การรายงานผลสะท้อนแห่งวงจรนโยบาย คือกลยุทธ์ท่ีมีขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลของการด าเนิน
นโยบายในทุกขั้นตอนให้ออกมาเป็นผลสะท้อนของนโยบายนั้น โดยข้อมูลอาจได้มาจากความคิดเห็นของประชาชน 
การประเมินนโยบายแบบ 360 องศา หรือวิธีการประเมินอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมและสังเคราะห์ออกมา
ให้สามารถให้ค าตอบแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายนั้น ๆ ว่านโยบายอะไรท่ีมีความเส่ียงหรือแนวโน้มในการทุจริต
เชิงนโยบาย ประสิทธิภาพหรือความคุ้มค่าในการด าเนินนโยบายท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต  หรือประเด็นอื่น ๆ 
ท่ีสามารถช่วยบ่งช้ีการตัดสินใจของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร เพื่อการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงนโยบายในทุกขั้นตอน
ของวงจรนโยบายให้มีความโปร่งใส ตลอดจนลดความเส่ียงหรือโอกาสการทุจริตในนโยบายนั้น ๆ ด้วย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
ระดับความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมการรายงานผลสะท้อนแห่งวงจรนโยบาย 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย จัดต้ังหน่วยงานกลางที่มีหน้าท่ีในการบูรณาการและประมวลผล

ข้อมูลการด าเนินนโยบายสาธารณะจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง           
ในการด าเนินนโยบาย

 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ค าอธิบาย 
กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบผลกระทบจากการน านโยบายไปปฏิบัติ 

เป็นกลยุทธ์ส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
นโยบายท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต โดยประยุกต์องค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
สร้างระบบการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ระบบการถ่ายทอดภาพ
และเสียงแบบสด (Live Streaming video) การใช้ระบบการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีประชาชนนิยม อาทิ 
เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ การให้มีรายงานผลการด าเนินนโยบายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ระบบแผนท่ี
ออนไลน์กับระบบการระบุพิกัดต าแหน่ง (GPS) ของโครงการท่ีมีความเส่ียงหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น ท้ังนี้ เพื่อเป็นการ
เสริมพลังให้กับภาคประชาชน (Empowerment  ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายในพื้นท่ีของตน รวมถึงโครงการระดับชาติต่าง ๆ ด้วย 
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ระดับความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน และประชาชน 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน 
สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

น าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาปรับใช้ในการ
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ค าอธิบาย 
 กลยุทธ์การส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดขึ้นเพื่อสร้างความโปร่งใสและลดโอกาสการทุจริตในการด าเนินนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อสร้างการตรวจสอบการด าเนินนโยบายให้มีความโปร่งใสและลดโอกาสการทุจริต
ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบ         
การทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนถ่ินและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและวิเคราะห์   
การด าเนินนโยบาย 

2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและ
ไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- ก า ร จั ด สั ม ม น า ห รื อ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ผ่ า น สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเรื่องการด าเนินนโยบายอย่างไรให้โปร่งใส 
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8.6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

ค าอธิบาย 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการท างานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
๔. เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดข้ึนในอนาคต 

เป้าประสงค์ 
๑. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปล่ียนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก 

สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
๒. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
๓. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2. ร้อยละท่ีลดลงของคดีการทุจริต 
3. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
4. พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
5. การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

 
  
  

หน้า ๘๖

พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 (

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
กระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริต
ได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ
มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

แผนภาพท่ี ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

 

 

ประชาชน

รัฐบาล

หน่วยงานของรัฐ

แปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ

เกิดการทุจริต

ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน

เกิดการทุจริต

กระบวนการป้องกันการทุจริต

เอกชนองค์กรต่อต้าน
การทุจริต

สนับสนุนให้
ภาคเอกชนด าเนินการ
ตามหลักบรรษัทภิบาล

พัฒนาและบูรณาการระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต

พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์

เพื่อปรับพฤติกรรม

สร้างกลไกการป้องกัน
เพื่อยับย้ังการทุจริต

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อลดปัญหาการทุจริต

พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้

ของบุคลากรด้าน
ป้องกันการทุจริต

เร่งรัดและติดตามการ
ด าเนินงานตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการ

ต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. ๒๐๐๓ (
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8.6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

ค าอธิบาย 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการท างานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
๔. เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดข้ึนในอนาคต 

เป้าประสงค์ 
๑. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปล่ียนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก

สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
๓. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2. ร้อยละท่ีลดลงของคดีการทุจริต 
3. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
4. พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
5. การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

 
  
  

หน้า ๘๖

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 

ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. กระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริต

ได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ 

2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 

แผนภาพท่ี 8.5 ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

 
 

 

 
 

ประชาชน 

รัฐบาล 

หน่วยงานของรัฐ 

 

แปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ 

เกิดการทุจริต 

ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน 

เกิดการทุจริต 

กระบวนการป้องกันการทุจริต 

เอกชน องค์กรต่อต้าน
การทุจริต 

สนับสนุนให้
ภาคเอกชนด าเนินการ
ตามหลักบรรษัทภิบาล 

พัฒนาและบูรณาการระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต 

พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์

เพื่อปรับพฤติกรรม 

สร้างกลไกการป้องกัน 

เพื่อยับย้ังการทุจริต 
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อลดปัญหาการทุจริต 

พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้

ของบุคลากรด้าน
ป้องกันการทุจริต 

เร่งรัดและติดตามการ
ด าเนินงานตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการ

ต่อต้านการทุจริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) 

หน้ำ ๘๖

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๘๗ 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ค าอธิบาย 
การพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นการพัฒนาระบบการท างานป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง

และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการประสานการท างานและการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมท้ังการเปล่ียนแปลงการท างานป้องกันการทุจริตไปสู่การท างาน
เชิงรุก 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ร้อยละของคดีการทุจริตท่ีลดลง 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑.  พัฒนามาตรการเชิงรุกทีส่ามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ในแต่ละระดับ 
- รัฐบาล  หน่วยงานภาครั ฐ  องค์ กร อิสระ  และ

คณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมก าหนด
มาตรการเชิงรุกเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เท่าทัน           
ต่อพลวัตการทุจริต  

๒.  พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

- รัฐบาล ห น่วยงานภาครั ฐ องค์ กรอิ สระ  และ
คณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาและ
ยกระดับแนวทางการท างานแบบบูรณาการระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือผลักดัน
ให้เกิดระบบงานป้องกันการทุจริตในเชิงรุกซึ่งสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  

๓.  เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ
เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 

- เปิดโอกาสและพ้ืนที่ให้ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ด้วยรูปแบบ
แนวทางต่าง ๆ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริม 
จูงใจให้ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 

4.  ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต 

- ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผล             
การป้องกันการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพ ประเมินผล     
แ ต่ล ะระ ดับ เ พ่ือก าร ตัดสิน ใจ เชิ งบ ริหา รและ                  
การพัฒนาระบบงานป้องกัน 
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หน้า ๘๘ 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยบัยั้งการทุจริต 

ค าอธิบาย  
เนื่องจากการทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและภาพลักษณ์ 

จึงต้องสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตเพื่อยับยั้งความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตโดยอาศัยเครื่องมือของภาครัฐ
และลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยสร้างกลไกทางกฎหมายและ
ทางการบริหารในการป้องกันการทุจริต แบ่งประเภทตามลักษณะการทุจริตและตามกลุ่มเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีกระท าการทุจริต อันจะท าให้การป้องกันการทุจริตตรงกับสภาพปัญหาและสามารถป้องกันการทุจริต
ได้อย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ร้อยละของข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับย้ังการทุจริตท่ีได้รับการตอบสนอง 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
1. สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต - บูรณาการร่วมระหว่างองค์กรอิสระ และหน่วยงาน

ด้านการตรวจสอบ เพ่ือบูรณาการภารกิจส าหรับ               
การตรวจสอบการด าเนินงานหรือโครงการของรัฐ                
ท่ีส าคัญ และมีบทบาทในการยับย้ังการด าเนินงาน
หรือโครงการของรัฐหากเห็นว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวส่อไปในทางทุจริตหรือมีแนวโน้มจะเกิด 
ผลเสียอย่างร้ายแรง 

๒.  น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต     
สู่การปฏิบัติ 

- ส่ ง เ สริ ม ให้ ห น่วย งานภาค รั ฐน า ข้อ เสนอแนะ          
ไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 

๓ . ก าหนดกลไกการ ติดตามและประ เมิ นผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ

- มีการติดตามและประเมินผลส่วนราชการที่ได้น า
นโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้  
ในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการสร้างแรงกระตุ้น และส่งเสริม
ให้มีการน าเอาสิ่งต่าง ๆ  ข้างต้นไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
พร้อมทั้งมีการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ หรือ
ข้อเสนอแนะให้เหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนไป
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หน้า ๘๗ 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ค าอธิบาย 
การพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นการพัฒนาระบบการท างานป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง

และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการประสานการท างานและการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมท้ังการเปล่ียนแปลงการท างานป้องกันการทุจริตไปสู่การท างาน
เชิงรุก 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ร้อยละของคดีการทุจริตท่ีลดลง 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑.  พัฒนามาตรการเชิงรุกทีส่ามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต

ในแต่ละระดับ 
- รัฐบาล  หน่วยงานภาครั ฐ  องค์ กร อิสระ  และ

คณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมก าหนด
มาตรการเชิงรุกเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เท่าทัน           
ต่อพลวัตการทุจริต  

๒.  พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

- รัฐบาล ห น่วยงานภาครั ฐ องค์ กร อิสระ  และ
คณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาและ
ยกระดับแนวทางการท างานแบบบูรณาการระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือผลักดัน
ให้เกิดระบบงานป้องกันการทุจริตในเชิงรุกซึ่งสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  

๓.  เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ
เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 

- เปิดโอกาสและพ้ืนที่ให้ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ด้วยรูปแบบ
แนวทางต่าง ๆ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริม 
จูงใจให้ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 

4.  ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต 

- ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผล             
การป้องกันการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพ ประเมินผล     
แ ต่ล ะระ ดับ เ พ่ือก าร ตัดสิน ใจ เชิ งบ ริหา รและ                  
การพัฒนาระบบงานป้องกัน 

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๘๘ 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยบัยั้งการทุจริต 

ค าอธิบาย  
เนื่องจากการทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและภาพลักษณ์ 

จึงต้องสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตเพื่อยับยั้งความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตโดยอาศัยเครื่องมือของภาครัฐ
และลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยสร้างกลไกทางกฎหมายและ
ทางการบริหารในการป้องกันการทุจริต แบ่งประเภทตามลักษณะการทุจริตและตามกลุ่มเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีกระท าการทุจริต อันจะท าให้การป้องกันการทุจริตตรงกับสภาพปัญหาและสามารถป้องกันการทุจริต
ได้อย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ร้อยละของข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับย้ังการทุจริตท่ีได้รับการตอบสนอง 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
1. สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  - บูรณาการร่วมระหว่างองค์กรอิสระ และหน่วยงาน

ด้านการตรวจสอบ เพ่ือบูรณาการภารกิจส าหรับ               
การตรวจสอบการด าเนินงานหรือโครงการของรัฐ                
ท่ีส าคัญ และมีบทบาทในการยับย้ังการด าเนินงาน
หรือโครงการของรัฐหากเห็นว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวส่อไปในทางทุจริตหรือมีแนวโน้มจะเกิด 
ผลเสียอย่างร้ายแรง 

๒.  น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต     
สู่การปฏิบัติ 

- ส่ ง เ สริ ม ให้ ห น่วย งานภาค รั ฐน า ข้อ เสนอแนะ          
ไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 

๓ . ก าหนดกลไกการ ติดตามและประ เมิ นผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

- มีการติดตามและประเมินผลส่วนราชการที่ได้น า
นโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้  
ในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการสร้างแรงกระตุ้น และส่งเสริม
ให้มีการน าเอาสิ่งต่าง ๆ  ข้างต้นไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
พร้อมทั้งมีการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ หรือ
ข้อเสนอแนะให้เหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนไป 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ลดปัญหาการทุจริต 

ค าอธิบาย 
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาการทุจริตมีความสลับซับซ้อน และยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหา
การทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
ให้ประสบความส าเร็จ โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประชาชน มีความรู้เท่าทัน และร่วมเป็นเครือข่าย
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริตและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ

บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

- สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาให้เกิดการสร้างระบบ หรือ
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการป้องกัน            
การทุจริต และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

- พัฒนาให้เกิดความคิดต่อยอดเก่ียวกับการน าเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 ๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเก่ียวกับ   
การป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

- สนับสนุนการ พัฒนานวัตกรรมและเทค โนโล ยี
สารสนเทศส าหรับการเปิด โอกาสให้ประชาชน 
สามารถเข้ามาค้นข้อมูล ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เช่น การพัฒนา
ระบบ Application ส าหรับให้ความรู้ประชาชน               
ให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักรู้ ในเรื่องของ              
การป้องกันการทุจริต และหากประชาชนได้พบเห็น
ปัญหาการทุจริ ตสามารถไปร้อง เรี ยน รวม ถึง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน 
Application ที่ก าหนดได้ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
  
  

หน้า ๙๐

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ค าอธิบาย 
การพัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นการพัฒนานวัตกรรม

ในการส่ือสาร การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยกลไกในเชิงสร้างสรรค์ 
ที่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ข้อมูล   และช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ พร้อมท้ังใช้กระบวนการตลาดส าหรับการก าหนดกลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ระดับของทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑.  พัฒนาและยกระดับ รูปแบบการสื ่อสารสาธารณะ

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ยกระดับ ต่อยอด และพัฒนารูปแบบ วิธีการสื่อสาร 

เชิ งสร้างสรรค์ที่ เกี่ ยวกับการป้องกันการทุจริต         
ที่เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้กับการด าเนินชีวิต 
การปรับกระบวนคิด และการสร้างจิตส านึกสาธารณะ 

- กระตุ้น จูงใจ ให้ภาคเอกชน สื่อมวลชน พัฒนาสื่อ 
รูปแบบ แนวทาง การสื่อสารสาธารณะเพ่ือการต้าน
การทุจริต อาทิ การก าหนดมาตรการทางภาษี              
การเชิดชูเกียรติ 

๒. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (
 เพ่ือการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

- จัดท าแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (
  เชิงสร้างสรรค์ 

เพ่ือยกระดับการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ 
โดยใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารการตลาด  

   เพ่ือปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและทัศนคติของประชาชนให้มีค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต หรือมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมต่อต้าน
หรือไม่ยอมรับการทุจริต

                                                             
หมายเหตุ การติดต่อสื่อสารการตลาด (  คือ การใช้ทุกรูปแบบของการติดต่อส่ือสารที่เหมาะสม

กับผู้บริโภคกลุ่มน้ันหรือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเปิดรับ มีองค์ประกอบ ได้แก่
การโฆษณา  
การส่งเสริมการขาย (  
การประชาสัมพันธ์ (  
การขายโดยบุคคล  
การตลาดทางตรง

หน้ำ ๘๙
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ลดปัญหาการทุจริต 

ค าอธิบาย
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาการทุจริตมีความสลับซับซ้อน และยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหา
การทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
ให้ประสบความส าเร็จ โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประชาชน มีความรู้เท่าทัน และร่วมเป็นเครือข่าย
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริตและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ

บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

- สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาให้เกิดการสร้างระบบ หรือ
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการป้องกัน            
การทุจริต และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

- พัฒนาให้เกิดความคิดต่อยอดเก่ียวกับการน าเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

 ๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเก่ียวกับ   
การป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)

- สนับสนุนการ พัฒนานวัตกรรมและเทค โนโล ยี
สารสนเทศส าหรับการเปิด โอกาสให้ประชาชน 
สามารถเข้ามาค้นข้อมูล ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เช่น การพัฒนา
ระบบ  ส าหรับให้ความรู้ประชาชน               
ให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักรู้ ในเรื่องของ              
การป้องกันการทุจริต และหากประชาชนได้พบเห็น
ปัญหาการทุจริ ตสามารถไปร้อง เรี ยน รวม ถึง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน 

ที่ก าหนดได้ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 
  
  

หน้า ๙๐

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ค าอธิบาย 
การพัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นการพัฒนานวัตกรรม

ในการส่ือสาร การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยกลไกในเชิงสร้างสรรค์ 
ที่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ข้อมูล  (Creative) และช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ พร้อมท้ังใช้กระบวนการตลาดส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ระดับของทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑.  พัฒนาและยกระดับ รูปแบบการสื ่อสารสาธารณะ

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- ยกระดับ ต่อยอด และพัฒนารูปแบบ วิธีการสื่อสาร 

เชิ งสร้างสรรค์ที่ เกี่ ยวกับการป้องกันการทุจริต         
ที่เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้กับการด าเนินชีวิต 
การปรับกระบวนคิด และการสร้างจิตส านึกสาธารณะ  

- กระตุ้น จูงใจ ให้ภาคเอกชน สื่อมวลชน พัฒนาสื่อ 
รูปแบบ แนวทาง การสื่อสารสาธารณะเพ่ือการต้าน
การทุจริต อาทิ การก าหนดมาตรการทางภาษี              
การเชิดชูเกียรติ  

๒. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated 
Marketing Communication : IMC) 45 เพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

- จัดท าแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด ( Integrated 
Marketing Communication : IMC) เชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือยกระดับการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ 
โดยใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated 
Marketing Communication : IMC) เพ่ือปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและทัศนคติของประชาชนให้มีค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต หรือมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมต่อต้าน
หรือไม่ยอมรับการทุจริต 

                                                             
45 หมายเหตุ : การติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication: IMC) คือ การใช้ทุกรูปแบบของการติดต่อส่ือสารที่เหมาะสม
กับผู้บริโภคกลุ่มน้ันหรือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเปิดรับ มีองค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การโฆษณา (Advertising)  
2. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
3. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
4. การขายโดยบุคคล (Personal Selling) 
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

 

หน้ำ ๙๐
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104

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๙๑ 

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ค าอธิบาย 
ในปัจจุบันปัญหาการทุจริตได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนา 

พร้อมท้ังบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็น
เครื่องมือส าหรับเป็นตัวช้ีวัดถึงระดับคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล และการตรวจสอบ  

การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการป้องกันการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งจะเป็นการ 

แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นระบบและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  และยกระดับ
เครื่องมือไปสู่การเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
หน่วยงานมีค่าคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสูงขึ้น 
 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
- มีการพัฒนาเครื่องมือ หรือเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสม

กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือให้เท่าทันกับพลวัต
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของปัญหาการทุจริต 
ดังน้ัน จึงต้องพัฒนาเครื่องมือ หรือเกณฑ์มาตรฐาน 
ให้มีความเท่าทัน เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

- ยกระดับเครื่องมือไปสู่การเชื่อมโยงกับแนวทาง       
กา รยกร ะ ดับคะแนน ดัช นีก าร รับ รู้ ก าร ทุจ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

2. การบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                              
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

- มีการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และอ่ืนๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน และเกิดมาตรฐาน
ในการประเมินฯ ในทิศทางเดียวกัน 

 

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๙๒ 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

ค าอธิบาย 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต หากจะให้ประสบความส าเร็จ ภาคเอกชนจะต้องให้ความร่วมมือเข้ามาเป็น  

ส่วนหนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริต เนื่องจากภาคเอกชน จะมีบทบาทส าคัญในฐานะของ
ผู้ให้สินบนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจตนเอง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐมักจะอยู่ในฐานะของผู้รับสินบนเพื่อให้ประโยชน์
หรือสิทธิบางอย่างกับภาคเอกชน ซึ่งหากสามารถป้องกันหรือยับยั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะ
ผู้ใหห้รือผู้รับได้ ก็เช่ือได้ว่าปัญหาการทุจริตน่าจะลดน้อยลง อีกท้ังภาคเอกชนจะเป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นและ
ผลักดันให้ประชาชนในสังคมได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตได้อีกด้วย 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ร้อยละของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด าเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้เกิดการเรียนรู้ 

และเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดใหญ่
ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง เป็นส่วน
ส าคัญของการปฏิบัติระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
จะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น จริงใจ และจริงจัง
กับการปฏิ บั ติต ามหลัก ธร รมาภิบ าล  ซึ่ ง หาก
ด าเนินการส าเร็จก็จะเป็นตัวอย่างส าคัญในการ
เผยแพร่ และขยายผลให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการ
ผลักดันให้ภาคเอกชน ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
อาทิ มาตรการทางภาษี การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ให้เป็นตัวอย่างของภาคธุรกิจที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล 
เป็นต้น 

. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

- ส านักงาน ป.ป.ช. และส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย จะต้องให้ความส าคัญ มีความเด็ดขาด 
และรวดเร็วในการลงโทษภาคเอกชนที่เข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องกับการทุจริต การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ด้วยมาตรการเสริม 
ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 
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หน้า ๙๑ 

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ค าอธิบาย 
ในปัจจุบันปัญหาการทุจริตได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนา 

พร้อมท้ังบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็น
เครื่องมือส าหรับเป็นตัวช้ีวัดถึงระดับคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล และการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการป้องกันการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นระบบและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  และยกระดับ
เครื่องมือไปสู่การเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
หน่วยงานมีค่าคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสูงขึ้น 
 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
- มีการพัฒนาเครื่องมือ หรือเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสม

กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือให้เท่าทันกับพลวัต
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของปัญหาการทุจริต 
ดังน้ัน จึงต้องพัฒนาเครื่องมือ หรือเกณฑ์มาตรฐาน 
ให้มีความเท่าทัน เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

- ยกระดับเครื่องมือไปสู่การเชื่อมโยงกับแนวทาง       
กา รยกร ะ ดับคะแนน ดัช นีก าร รับ รู้ ก าร ทุจ ริ ต
Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

2. การบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                              
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

- มีการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และอ่ืนๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน และเกิดมาตรฐาน
ในการประเมินฯ ในทิศทางเดียวกัน 
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หน้า ๙๒ 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

ค าอธิบาย 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต หากจะให้ประสบความส าเร็จ ภาคเอกชนจะต้องให้ความร่วมมือเข้ามาเป็น  

ส่วนหนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริต เนื่องจากภาคเอกชน จะมีบทบาทส าคัญในฐานะของ
ผู้ให้สินบนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจตนเอง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐมักจะอยู่ในฐานะของผู้รับสินบนเพื่อให้ประโยชน์
หรือสิทธิบางอย่างกับภาคเอกชน ซึ่งหากสามารถป้องกันหรือยับยั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะ
ผู้ใหห้รือผู้รับได้ ก็เช่ือได้ว่าปัญหาการทุจริตน่าจะลดน้อยลง อีกท้ังภาคเอกชนจะเป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นและ
ผลักดันให้ประชาชนในสังคมได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตได้อีกด้วย 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ร้อยละของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด าเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้เกิดการเรียนรู้ 

และเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดใหญ่
ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง เป็นส่วน
ส าคัญของการปฏิบัติระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
จะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น จริงใจ และจริงจัง
กับการปฏิบั ติต ามหลัก ธร รมาภิบ าล  ซึ่ ง หาก
ด าเนินการส าเร็จก็จะเป็นตัวอย่างส าคัญในการ
เผยแพร่ และขยายผลให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการ
ผลักดันให้ภาคเอกชน ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
อาทิ มาตรการทางภาษี การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ให้เป็นตัวอย่างของภาคธุรกิจที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล 
เป็นต้น 

3. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

- ส านักงาน ป.ป.ช. และส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย จะต้องให้ความส าคัญ มีความเด็ดขาด 
และรวดเร็วในการลงโทษภาคเอกชนท่ีเข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องกับการทุจริต การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ด้วยมาตรการเสริม 
ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

 

หน้ำ ๙๒

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๙๓

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

ค าอธิบาย 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้อง

มุ่งเน้นให้มีความรู้เชิงสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการทุจริต
ได้มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และสลับซับซ้อน ท าให้เกิดผลเสียหายกับประเทศชาติในวงกว้าง  
ซึ่งจากเดิมจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
พัฒนาใหบุ้คลากรด้านการป้องกันการทุจริตสามารถเรียนรู้ เท่าทัน เข้าใจ และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อไป 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตเชิงสร้างสรรค์ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

- พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม ฐานคิด (Mindset) 
ท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันเชิงรุก 
ด้วยการบูรณาการเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ 
ตลอดจนการยกระดับการท างานและบุคลากร                
ให้ เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่า ด้วย              
การ ต่อต้านการ ทุจริ ต  ค .ศ .  ๒๐๐๓ :  UNCAC     
และการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 

2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน
การทุจริต 

- ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative) ส าหรับ
การป้องกันการทุจริตด้วยรูปแบบและนวัตกรรมต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา 

กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) 

ค าอธิบาย 
การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 

ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) เป็นการน าเงื่อนไขข้อตกลง
ของ UNCAC ท่ีเปรียบเสมือนค าแนะน าในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ท่ีได้ออกแบบไว้มาปรับใช้ในการป้องกันทุจริต ซึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพงานป้องกันการทุจริตตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) 
มีประเด็นท่ีต้องพัฒนาดังต่อไปนี้ 

 
  
  

หน้า ๙๔

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ผลส าเร็จในการด าเนินงานตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต - สร้างความร่วมมือในการปรับปรุงการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตกับองค์กรระหว่างประเทศและ
ระดับประเทศ

๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ
การป้องกันการทุจริต

- ปรับปรุง ประมวลจริยธรรม ข้อบังคับจรรยาบรรณ
ข้าราชการ เพ่ือให้ทันต่อรูปแบบของการทุจริต

- สร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังนักบริหารระดับสูง
๓ สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและ

การจัดการคลงัของรัฐ
- ปรับแก้กฎ ระเบียบ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทัน

ต่อรูปแบบของการทุจริต
- สร้างรูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพ่ือป้องกัน

การทุจริตในภาคเอกชน
๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับการทุจริต
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร

ระหว่างประเทศ
- พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการทุจริตในหน่วยงาน

ภาครัฐ

หน้ำ ๙๓

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๙๓

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

ค าอธิบาย
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้อง

มุ่งเน้นให้มีความรู้เชิงสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการทุจริต
ได้มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และสลับซับซ้อน ท าให้เกิดผลเสียหายกับประเทศชาติในวงกว้าง  
ซึ่งจากเดิมจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
พัฒนาใหบุ้คลากรด้านการป้องกันการทุจริตสามารถเรียนรู้ เท่าทัน เข้าใจ และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตเชิงสร้างสรรค์

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

- พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม ฐานคิด (
ท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันเชิงรุก 
ด้วยการบูรณาการเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ 
ตลอดจนการยกระดับการท างานและบุคลากร                
ให้ เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่า ด้วย              
การ ต่อต้านการ ทุจริ ต  ค .ศ .  ๒๐๐๓ :   
และการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (

2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน
การทุจริต

- ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
การป้องกันการทุจริตด้วยรูปแบบและนวัตกรรมต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา

กลยุทธ์ที่  การพฒันาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 

ค าอธิบาย
การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 

ค.ศ. 2003 ( ) เป็นการน าเงื่อนไขข้อตกลง
ของ  ท่ีเปรียบเสมือนค าแนะน าในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ท่ีได้ออกแบบไว้มาปรับใช้ในการป้องกันทุจริต ซึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพงานป้องกันการทุจริตตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (  :  
มีประเด็นท่ีต้องพัฒนาดังต่อไปนี้

 
  
  

หน้า ๙๔

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ผลส าเร็จในการด าเนินงานตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 

(United Nations Convention against Corruption : UNCAC) 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

- สร้างความร่วมมือในการปรับปรุงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตกับองค์กรระหว่างประเทศและ
ระดับประเทศ 

๒. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ
การป้องกันการทุจริต 

- ปรับปรุง ประมวลจริยธรรม ข้อบังคับจรรยาบรรณ
ข้าราชการ เพ่ือให้ทันต่อรูปแบบของการทุจริต 

- สร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังนักบริหารระดับสูง 
๓. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและ

การจัดการคลงัของรัฐ 
 

- ปรับแก้กฎ ระเบียบ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทัน
ต่อรูปแบบของการทุจริต 

- สร้างรูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในภาคเอกชน 

๔. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการทุจริต 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร
ระหว่างประเทศ 

- พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

หน้ำ ๙๔
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8.6.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ค าอธิบาย 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง  ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ ต้ังแต่การปรับปรุงระบบการรับเร่ืองร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไก
และกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีท่ีรวดเร็วมากขึ้น  
การวางแผนก าหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/
จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก 
การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน 

ท่ีล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดี ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้
การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงท่ีสุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคม 

เกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปราม
การทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations 
Convention against Corruption : UNCAC) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดังกล่าว จะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้
กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย
ในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริต
ได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว ท่ีจะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริต
มีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 

 
  

 

หน้า ๙๖

วัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เพ่ือตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ
เพ่ือบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งระบบ
เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์

เป้าประสงค์
๑ การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒ คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์
๑ ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีทุจริตจ าแนกตามขนาดและประเภทของคดี
๒ ร้อยละของคดีการทุจริตที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ าแนกตามขนาดและประเภทของคดี

กลยุทธ์
๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแส ( และ

เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘ การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริต

เมื่อคดีถึงที่สุด
๙ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ

หน้ำ ๙๕
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8.6.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

ค าอธิบาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ ต้ังแต่การปรับปรุงระบบการรับเร่ืองร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไก
และกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีท่ีรวดเร็วมากขึ้น 
การวางแผนก าหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/
จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก 
การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน
ท่ีล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดี ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้
การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงท่ีสุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคม
เกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปราม
การทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (

ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดังกล่าว จะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย ( การบังคับใช้
กฎหมาย ( และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด ( การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย
ในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริต
ได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว ท่ีจะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริต
มีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด

 
  
  

หน้า ๙๖

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
2. เพ่ือตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งระบบ 
4. เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์ 

เป้าประสงค์ 
๑. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๒. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีทุจริตจ าแนกตามขนาดและประเภทของคดี 
๒. ร้อยละของคดีการทุจริตที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ าแนกตามขนาดและประเภทของคดี 

กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ

เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริต

เมื่อคดีถึงที่สุด 
๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

หน้ำ ๙๖

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๙๗ 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในการปราบปราม

การทุจริตท้ังระบบ 
2. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางกฎหมายในการร่วมกัน

ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริต 
3. ประชาชนและสังคมให้ความส าคัญกับการปราบปรามการทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระท า

การทุจริต 
 

แผนภาพท่ี 8.6 ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 
“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เกิดการทุจริต 

องค์กรต่อต้านการทุจริต
แสวงหาข้อเท็จจริง 
สอบสวนไต่สวน 

กระบวนการการปราบปรามการทจุริต 

ผู้เสียหาย
ร้องเรียน 

หน่วยงาน
ตรวจสอบพบ

การทุจริต 

การชี้มูลความผิด 

 

อัยการสูงสุด 

ฟ้องคดี 

ศาลพิพากษา 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยานและผู้แจ้ง

เบาะแส (Whistleblower) 

และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปราม การทุจริต 

บูรณาการข้อมูลและ                 

ข่าวกรองในการปราบปราม
การทุจริต 

ปรับปรุงระบบรับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความถูกต้อง

ของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

 

ปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไกพิเศษ
ในการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ของ

เจ้าหน้าที่ปราบปราม
การทุจริต 

เปิดโปงผู้กระท า
ความผิดให้สาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของ
การกระท าการทุจริต 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพ   
ในการด าเนินคดีทุจริต

ระหว่างประเทศ 

ตรากฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้อง

กับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

 
  

 

หน้า ๙๘

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

ค าอธิบาย 
ระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปราบปรามการทุจริต กล่าวคือ

เมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้น ผู้เสียหายจะมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวน
ด าเนินคดีต่อไป หากระบบรับเรื่องร้องเรียนขาดประสิทธิภาพแล้ว การด าเนินการปราบปรามการทุจริตย่อมเกิด
ความล่าช้าตามไปด้วย ดังนั้น ระบบการรับเรื่องร้องเรียนจึงต้องมีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และมี
ความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
๑ ระบบรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการตอบสนองและแจ้งผลความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑. การปรับปรุงระบบการรับเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน

ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
- หน่วยงานต่อต้านการทุจริตทุกหน่วยงานร่วมปรับปรุง

พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานให้
สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว ผู้ร้องเรียน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนให้มีความทันสมัย

๒. การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน

- หน่วยงานต่อต้านการทุจริตทุกหน่วยงานจะต้องให้
ความส าคัญและมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน
อย่างรวดเร็ว และมีการแจ้งผลและติดตามความคืบหน้า
ของเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ร้องเรียน

                                                           
จาก 
จาก 

หน้ำ ๙๗
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หน้า ๙๗ 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในการปราบปราม

การทุจริตท้ังระบบ 
2. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางกฎหมายในการร่วมกัน

ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริต 
3. ประชาชนและสังคมให้ความส าคัญกับการปราบปรามการทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระท า

การทุจริต 
 

แผนภาพท่ี 8.6 ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เกิดการทุจริต

องค์กรต่อต้านการทุจริต
แสวงหาข้อเท็จจริง 
สอบสวนไต่สวน

กระบวนการการปราบปรามการทจุริต

ผู้เสียหาย
ร้องเรียน

หน่วยงาน
ตรวจสอบพบ

การทุจริต

การชี้มูลความผิด

อัยการสูงสุด
ฟ้องคดี

ศาลพิพากษา

การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยานและผู้แจ้ง

เบาะแส (
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

ปราบปราม การทุจริต

บูรณาการข้อมูลและ
ข่าวกรองในการปราบปราม

การทุจริต

ปรับปรุงระบบรับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความถูกต้อง

ของทรัพย์สินและหน้ีสินปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไกพิเศษ
ในการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ของ

เจ้าหน้าที่ปราบปราม
การทุจริต

เปิดโปงผู้กระท า
ความผิดให้สาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของ
การกระท าการทุจริต

การเพิ่มประสิทธิภาพ   
ในการด าเนินคดีทุจริต

ระหว่างประเทศ

ตรากฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้อง

กับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หน้า ๙๘

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

ค าอธิบาย  
ระบบการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการปราบปรามการทุจริต กล่าวคือ

เมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้น ผู้เสียหายจะมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวน
ด าเนินคดีต่อไป หากระบบรับเรื่องร้องเรียนขาดประสิทธิภาพแล้ว การด าเนินการปราบปรามการทุจริตย่อมเกิด
ความล่าช้าตามไปด้วย ดังนั้น ระบบการรับเรื่องร้องเรียนจึงต้องมีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และมี
ความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ระบบรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการตอบสนองและแจ้งผลความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน 

 
แนวทางตามกลยุทธ ์ วิธีการ 

๑. การปรับปรุงระบบการรับเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย46 

- หน่วยงานต่อต้านการทุจริตทุกหน่วยงานร่วมปรับปรุง
พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานให้
สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว ผู้ร้องเรียน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาช่องทาง          
การรับเรื่องร้องเรียนให้มีความทันสมัย 

๒. การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน47 

- หน่วยงานต่อต้านการทุจริตทุกหน่วยงานจะต้องให้
ความส าคัญและมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน
อย่างรวดเร็ว และมีการแจ้งผลและติดตามความคืบหน้า
ของเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ร้องเรียน 

 
 

                                                           
46 จาก Benchmarking 
47 จาก Benchmarking 

หน้ำ ๙๘
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หน้า ๙๙

กลยุทธ์ที ่๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

ค าอธิบาย  
การตรวจสอบความเคล่ือนไหวของทรัพย์สินและหนี้สินนั้น ถือเป็นขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตในเบื้องต้น

ท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นระบบการตรวจสอบทรัพย์สินจะต้องมีความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า รวมท้ัง
จะต้องตรวจสอบอย่างครอบคลุมถึงผู้ท่ีมีโอกาสท่ีจะก่อการทุจริตอีกด้วย 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ระยะเวลาเฉล่ียของกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการ

ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสินรวมไปถึง
ระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 

 
    (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
เก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินที่ทันสมัย 
(Smart Audit System) เ ท่าทันต่อการบิดเบือน
ทรัพย์สินและหน้ีสินรวมท้ังบูรณาการข้อมูลกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

๒. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หน้ีสินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต48 

    (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

- ศึกษาและทบทวนกลุ่มเปา้หมายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหน้ีสินให้ครอบคลุมการทุจริต โดยพิจารณาจาก
สถิติคดีการทุจริต/การชี้มูลความผิด 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ 

ค าอธิบาย 
การด าเนินการปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมานั้น ประสบปัญหาหลักเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินการ 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
โดยการปรับปรุงขั้นตอนการท างานและบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการการปราบปราม 
การทุจริตที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้น และการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการปราบปรามการทุจริต ให้ชัดเจน รวมถึงการพัฒนากลไกพิเศษ (Fast 
Track) ในการปราบปรามการทุจริตให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินการปราบปราม 
การทุจริตนั้นเกิดความรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีประจักษ์ของสังคม 

                                                             
48 จาก Benchmarking 

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๑๐๐ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ระยะเวลาเฉล่ียของการด าเนินคดีทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ

รวดเร็วย่ิงข้ึน49 

เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244

- ปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนการด าเนินการที่ล่าช้า
และซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็วและ
กระชับมากข้ึน เพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริต
ตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงท่ีสุดเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน

2. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต - การก าหนดกรอบระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้ชัดเจน 

- ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานทั้งด้านเวลา คุณภาพ 
และงบประมาณของกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ และควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปราม
การทุจริต

เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- พัฒนาและจัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจ โดยมีอ านาจเฉพาะ
และมีข้ันตอนการด าเนินการท่ีกระชับและรวดเร็ว 
Fast Track) 

4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด

- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตโดยเพ่ิม
บทบาทในการปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน
ภาครัฐแต่ละหน่วย โดยเฉพาะความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน
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50 จาก Benchmarking

หน้ำ ๙๙

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๙๙

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน

ค าอธิบาย 
การตรวจสอบความเคล่ือนไหวของทรัพย์สินและหนี้สินนั้น ถือเป็นขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตในเบื้องต้น

ท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นระบบการตรวจสอบทรัพย์สินจะต้องมีความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า รวมท้ัง
จะต้องตรวจสอบอย่างครอบคลุมถึงผู้ท่ีมีโอกาสท่ีจะก่อการทุจริตอีกด้วย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ระยะเวลาเฉล่ียของกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการ

ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสินรวมไปถึง
ระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต

เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
เก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินที่ทันสมัย 

เ ท่าทันต่อการบิดเบือน
ทรัพย์สินและหน้ีสินรวมท้ังบูรณาการข้อมูลกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน

๒. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หน้ีสินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต

เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244

- ศึกษาและทบทวนกลุ่มเปา้หมายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหน้ีสินให้ครอบคลุมการทุจริต โดยพิจารณาจาก
สถิติคดีการทุจริต/การชี้มูลความผิด

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ

ค าอธิบาย
การด าเนินการปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมานั้น ประสบปัญหาหลักเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินการ 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
โดยการปรับปรุงขั้นตอนการท างานและบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการการปราบปราม
การทุจริตที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้น และการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการปราบปรามการทุจริต ให้ชัดเจน รวมถึงการพัฒนากลไกพิเศษ (

ในการปราบปรามการทุจริตให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินการปราบปราม
การทุจริตนั้นเกิดความรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีประจักษ์ของสังคม

                                                             
จาก

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๑๐๐ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ระยะเวลาเฉล่ียของการด าเนินคดีทุจริต 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ

รวดเร็วย่ิงข้ึน49 

    (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

- ปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนการด าเนินการที่ล่าช้า
และซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็วและ
กระชับมากข้ึน เพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริต
ตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงท่ีสุดเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน 

2. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต - การก าหนดกรอบระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้ชัดเจน 

- ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานทั้งด้านเวลา คุณภาพ 
และงบประมาณของกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ และควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปราม
การทุจริต50

 

    (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

- พัฒนาและจัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจ โดยมีอ านาจเฉพาะ
และมีข้ันตอนการด าเนินการท่ีกระชับและรวดเร็ว 
(Fast Track) 

4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด 

- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตโดยเพ่ิม
บทบาทในการปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน
ภาครัฐแต่ละหน่วย โดยเฉพาะความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน 
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หน้ำ ๑๐๐
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หน้า ๑๐๑ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

ค าอธิบาย 
แม้ว่าปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตจะมีอยู่อย่างเพียงพอ แต่เนื่องจาก

การทุจริตนั้นมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ในการปราบปรามการทุจริตนั้นจึงจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทัน
ต่อการทุจริตด้วย โดยการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายท่ียังไม่ครอบคลุมหรือมีช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ 
รวมไปถึงกฎหมายท่ีเป็นข้อจ ากัดของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้สามารถด าเนินงานปราบปรามการทุจริต
ได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายนั้น ปัจจุบันคดีการทุจริตนั้นมีความหลากหลายอย่างมาก ท้ังในด้านระดับ
ความเสียหายของการทุจริต ด้านประเภทของการทุจริต ด้านพื้นท่ีของการทุจริต รวมไปถึงความเร่งด่วนของแต่ละคดี 

ดังนั้น จึงควรมีการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของการด าเนินการปราบปรามการทุจริตตามระดับ
ความเสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริตของคดีการทุจริตให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์การทุจริต 
เพ่ือให้การปราบปรามการทุจริตมีทิศทางในการด าเนินงานท่ีชัดเจนและเท่าทันต่อพลวัตของการปราบปราม 

การทุจริต นอกจากนี้ จะต้องส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเองจะต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการกระท าความผิดของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดอย่างจริงจังมากขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
๑. ร้อยละของการลดลงของคดีการทุจริต 
๒. ร้อยละจ านวนกฎหมายท่ีมีการปรับปรุงหรือตราข้ึนใหม่เทียบกับช่องโหว่ของกฎหมายท่ีจะต้องปรับปรุง

หรือตราข้ึนใหม่ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
1.  การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัต

ของการทุจริต 

- ศึกษาและวิเคราะห์ช่องโหว่ของกฎหมายที่เป็นบ่อเกิด
ของการทุจริตจากคดีการทุจริตเพ่ือเสนอในการตรา
กฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้มีความเท่าทันต่อ             

การทุจริต เช่น กฎหมายเก่ียวกับความผิดของตัวแทน
อ าพรางและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Nominee and 
Beneficial Ownership) กฎหมายเกี่ยวกับความผิด
ของผู้สมคบคิด (Conspiracy) กฎหมายเกี่ ยวกับ              

การลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ  ปรับปรุ ง
บทลงโทษทางกฎหมายให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน  

เป็นต้น 
 

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๑๐๒ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล

- ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อจ ากัดทางกฎหมายหรือ
ข้อจ ากัดในอ านาจหน้าที่ ในการด า เนินงานของ
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ข้อบทตามสนธิสัญญา
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย              
การ ต่อต้านการทุจริต ค .ศ .  3 เ พ่ือเสนอ                
ในการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนให้สามารถด าเนินงานปราบปรามการทุจริต
ให้ มี ป ร ะ สิ ท ธิภ าพ ย่ิ ง ข้ึ น  แล ะส อดคล้ อ ง กั บ
มาตรฐานสากล

การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพ่ือให้
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและ
กระบวนการปร าบปรามการ ทุจ ริ ต ใ ห้ เป็น ไปตาม
มาตรฐานสากล

- ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายไทยและการบังคับใช้
กฎหมายในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาท่ีมีผลผูกพัน
ประเทศไทย เช่น การประเมินติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ.2003 เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการ
เสนอแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และพัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เทคนิคในการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)

- การบั งคับใช้ กฎหมายและด าเนินคดี ให้ ตรงตาม
สถานการณ์การทุจริตโดยจัดล าดับตามฐานข้อมูลระดับ
ความเสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 

5. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนท่ี 
ของประเทศ 
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)

- การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีในระดับท้องถ่ิน
ตามลักษณะการทุจริตเฉพาะของแต่ละพ้ืนท่ีของ
ประเทศ

๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิด
เก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

- จัดท ามาตรการในการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐในการก าหนดบทบาทของหน่วยงาน
ตรวจสอบถ่วงดุลภายในก าหนดบทลงโทษและ
กระบวนการลงโทษที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ในการกระท าการทุจริตหรือกระท าการผิดวินัย และ
ให้หน่วยงานภาครัฐบังคับใช้อย่างจริงจัง

 

 

หน้ำ ๑๐๑

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๑๐๑ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล

ค าอธิบาย 
แม้ว่าปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตจะมีอยู่อย่างเพียงพอ แต่เนื่องจาก

การทุจริตนั้นมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ในการปราบปรามการทุจริตนั้นจึงจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทัน
ต่อการทุจริตด้วย โดยการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายท่ียังไม่ครอบคลุมหรือมีช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ 
รวมไปถึงกฎหมายท่ีเป็นข้อจ ากัดของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้สามารถด าเนินงานปราบปรามการทุจริต
ได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายนั้น ปัจจุบันคดีการทุจริตนั้นมีความหลากหลายอย่างมาก ท้ังในด้านระดับ
ความเสียหายของการทุจริต ด้านประเภทของการทุจริต ด้านพื้นท่ีของการทุจริต รวมไปถึงความเร่งด่วนของแต่ละคดี
ดังนั้น จึงควรมีการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของการด าเนินการปราบปรามการทุจริตตามระดับ
ความเสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริตของคดีการทุจริตให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์การทุจริต 
เพื่อให้การปราบปรามการทุจริตมีทิศทางในการด าเนินงานท่ีชัดเจนและเท่าทันต่อพลวัตของการปราบปราม
การทุจริต นอกจากนี้ จะต้องส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเองจะต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการกระท าความผิดของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดอย่างจริงจังมากขึ้น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
๑. ร้อยละของการลดลงของคดีการทุจริต 
๒. ร้อยละจ านวนกฎหมายท่ีมีการปรับปรุงหรือตราข้ึนใหม่เทียบกับช่องโหว่ของกฎหมายท่ีจะต้องปรับปรุง

หรือตราข้ึนใหม่ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต

- ศึกษาและวิเคราะห์ช่องโหว่ของกฎหมายที่เป็นบ่อเกิด
ของการทุจริตจากคดีการทุจริตเพ่ือเสนอในการตรา
กฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้มีความเท่าทันต่อ
การทุจริต เช่น กฎหมายเก่ียวกับความผิดของตัวแทน
อ าพรางและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Nominee and 
Beneficial Ownership) กฎหมายเกี่ยวกับความผิด
ของผู้สมคบคิด (Conspiracy) กฎหมายเกี่ ยวกับ
การลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ปรับปรุ ง
บทลงโทษทางกฎหมายให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน
เป็นต้น 

 
  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๑๐๒ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้

หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

- ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อจ ากัดทางกฎหมายหรือ
ข้อจ ากัดในอ านาจหน้าที่ ในการด า เนินงานของ
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ข้อบทตามสนธิสัญญา
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย              
การ ต่อต้านการทุจริต ค .ศ .  2003 เ พ่ือเสนอ                
ในการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนให้สามารถด าเนินงานปราบปรามการทุจริต
ให้ มี ป ร ะ สิ ท ธิภ าพ ย่ิ ง ข้ึ น  แล ะส อดคล้ อ ง กั บ
มาตรฐานสากล 

3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพ่ือให้
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและ
กระบวนการปร าบปรามการ ทุจ ริ ต ใ ห้ เป็น ไปตาม
มาตรฐานสากล 

- ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายไทยและการบังคับใช้
กฎหมายในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาท่ีมีผลผูกพัน
ประเทศไทย เช่น การประเมินติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ.2003 เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการ
เสนอแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และพัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เทคนิคในการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

4. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 

 (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 

- การบั งคับใช้ กฎหมายและด าเนินคดี ให้ ตรงตาม
สถานการณ์การทุจริตโดยจัดล าดับตามฐานข้อมูลระดับ
ความเสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 

5. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนท่ี 
ของประเทศ  

 (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 

- การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีในระดับท้องถ่ิน
ตามลักษณะการทุจริตเฉพาะของแต่ละพ้ืนท่ีของ
ประเทศ 

๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิด
เก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

- จัดท ามาตรการในการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐในการก าหนดบทบาทของหน่วยงาน
ตรวจสอบถ่วงดุลภายในก าหนดบทลงโทษและ
กระบวนการลงโทษที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ในการกระท าการทุจริตหรือกระท าการผิดวินัย และ
ให้หน่วยงานภาครัฐบังคับใช้อย่างจริงจัง 

 

 

หน้ำ ๑๐๒

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๑๐๓

กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 

ค าอธิบาย 
เนื่องจากหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีฐานข้อมูลที่แยกจากกันและไม่มีความเชื่อมโยงกัน 

จึงท าให้ในการส่งผ่านข้อมูลประกอบการด าเนินคดีในแต่ละขั้นตอนการปราบปรามการทุจริตเกิดความล่าช้าและ
ท าให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อน ดังนั้นจึงควรมีการบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและข่าวกรองที่เข้าถึงได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์  
๑. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการส่งต่อข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต 
๒. ร้อยละของการลดลงของส านวนที่มีการสอบสวนใหม่จากการส่งต่อข้อมูลของคดีท่ีไม่สมบูรณ์ 
๓. ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 

 
แนวทางตามกลยุทธ ์ วิธีการ 

๑.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต51 

     (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมู ล อิ เล็ กทรอนิกส์
ประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือลดความ
ล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูลและความซ้ าซ้อนในการ
สอบสวนและจัดท าส านวนคดี 

๒.  จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต52 
 

- จัดตั้งประชาคมที่เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมข่าวกรอง
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวกรอง
ในระดับลึกและเ ป็นความลับสู ง  ( Intelligence 
Agency) 

๓.  การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับ
ข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต53 

 

     (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 

- จัดท าความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน 
ในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลและข่าวกรองประกอบ 
การปราบปรามการทุจริต 

 
 

 

                                                           
51 จาก Benchmarking 
52 จาก Benchmarking 
53 จาก Benchmarking 

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๑๐๔ 

กลยุทธ์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน Witness) และผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) 
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ค าอธิบาย 
การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในส านวนคดี รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริตนั้น

มีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินคดี เพราะจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ระบบการคุ้มครองจะต้องมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในคดีมากท่ีสุด 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ระดับความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพยาน ผู้แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าท่ี

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน Witness) และผู้แจ้ง

เบาะแส (Whistleblower) ท่ีมีความน่าเชื่อถือและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้

- การบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
พยานและผู้แจ้งเบาะแสอย่างจริงจัง รวมถึงการรักษา
ความลับและการรับประกันผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพยานและผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้เก่ียวข้อง

๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

- การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เกิดความมั่นใจ
ในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

๓. การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี  - การก าหนดอัตรารางวัลหรือสิ่งจูงใจให้แก่ผู้แจ้ง
เบาะแสในการด าเนินคดีหากสามารถท าให้ด าเนินคดี
จนถึงที่สุดได้

                                                             
54 จาก Benchmarking 
55 ข้อมูลจาก Benchmarking 

หน้ำ ๑๐๓

................................................................................................................................................................................................................................................



117

 
  

 

หน้า ๑๐๓

กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต

ค าอธิบาย
เนื่องจากหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีฐานข้อมูลที่แยกจากกันและไม่มีความเชื่อมโยงกัน

จึงท าให้ในการส่งผ่านข้อมูลประกอบการด าเนินคดีในแต่ละขั้นตอนการปราบปรามการทุจริตเกิดความล่าช้าและ
ท าให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อน ดังนั้นจึงควรมีการบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและข่าวกรองที่เข้าถึงได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
๑ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการส่งต่อข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
๒ ร้อยละของการลดลงของส านวนที่มีการสอบสวนใหม่จากการส่งต่อข้อมูลของคดีท่ีไม่สมบูรณ์
๓ ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต

ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต

เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)

- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมู ล อิ เล็ กทรอนิกส์
ประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือลดความ
ล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูลและความซ้ าซ้อนในการ
สอบสวนและจัดท าส านวนคดี

๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต - จัดตั้งประชาคมที่เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมข่าวกรอง
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวกรอง
ในระดับลึกและเ ป็นความลับสู ง  (

๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับ
ข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต

เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- จัดท าความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน
ในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลและข่าวกรองประกอบ
การปราบปรามการทุจริต

                                                           
จาก 
จาก 
จาก 

 
  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๑๐๔ 

กลยุทธ์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) 
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ค าอธิบาย 
การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในส านวนคดี รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริตนั้น

มีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินคดี เพราะจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ระบบการคุ้มครองจะต้องมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในคดีมากท่ีสุด 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ระดับความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพยาน ผู้แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าท่ี 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑.  การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้ง

เบาะแส (Whistleblower) ท่ีมีความน่าเชื่อถือและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้54

 

- การบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
พยานและผู้แจ้งเบาะแสอย่างจริงจัง รวมถึงการรักษา
ความลับและการรับประกันผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพยานและผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้เก่ียวข้อง 

๒.  การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

- การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เกิดความมั่นใจ
ในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

๓.  การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี55 

 

- การก าหนดอัตรารางวัลหรือสิ่งจูงใจให้แก่ผู้แจ้ง
เบาะแสในการด าเนินคดีหากสามารถท าให้ด าเนินคดี
จนถึงที่สุดได้ 

                                                             
54 จาก Benchmarking 
55 ข้อมูลจาก Benchmarking 

หน้ำ ๑๐๔

................................................................................................................................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๑๐๕ 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

ค าอธิบาย 
ปัจจุบันการทุจริตได้เกิดขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบ อีกท้ังยังมีความซับซ้อนมากขึ้นตามสถานการณ์

ท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคม ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริตจึงจะต้องมีสมรรถนะและความรู้
ท่ีหลากหลายและเท่าทันต่อการทุจริต และมีองค์ความรู้ท่ีเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริตสามารถ
ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและเป็นมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ระดับความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถตามมาตรฐานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๒. มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 

 
แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 

๑.  การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง
ความรู้ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ี ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต (Non-Training) 

- จัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปราม
การทุจริต โดยประมวลจากค ดีการทุจริตและ
ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง  ๆ ในกระบวนการ
ปร า บป ร า มก า ร ทุ จ ริ ต  เ พ่ื อ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี ใ น
กระบวนการปราบปรามการทุจริ ตของแต่ละ
หน่วยงานได้ศึกษา และมีสมรรถนะและความรู้ที่เป็น
มาตรฐาน 

๒. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ ท่ีเป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training) 

- จัดท ามาตรฐานความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และจัดท าหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ปร าบปร ามการ ทุ จริ ต โดยมุ่ ง เ น้นค วามรู้ เ ชิ ง 

สหวิทยาการและเสริมสร้างทักษะมาตรฐานให้แก่
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

3.  การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

- จัดท าความร่วมมือในการแบ่งปันถ่ายทอดองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 

 

 
  
  

หน้า ๑๐๖

กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริต
เม่ือคดีถึงที่สุด

ค าอธิบาย  
เมื่อการด าเนินคดีการทุจริตได้ถึงท่ีสุดแล้ว การน าผลการพิพากษาหรือการชี้มูลความผิดมาเปิดเผย

ต่อสาธารณชนได้รับรู้จะท าให้เกิดความตระหนักและความเกรงกลัวต่อโทษของการกระท าการทุจริต และสามารถ
ยับยั้งการทุจริตได้ในท่ีสุด โดยใช้การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์และมีช่องทางการเผยแพร่เปิดโปงท่ีหลากหลาย  
เข้าถึงได้โดยง่าย และเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑ ระดับการรับรู้ของสาธารณชนจากการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริต
๒ ระดับความตระหนักและความเกรงกลัวต่อการกระท าการทุจริตของสาธารณชน

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ
เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง

สังเคราะห์ข้อมูลจากคดีการทุจริตที่มีการชี้มูลความผิดหรือ
พิพากษาคดีแล้ว เพ่ือเผยแพร่เปิดโปงการทุจริต รวมไปถึง              
การพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ที่ทันสมัยและสร้างกระแส
สังคมโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเผยแพร่และส่งต่อกันได้
อย่างรวดเร็ว

 
กลยุทธ์ที่ ๙ การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

ค าอธิบาย 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
  

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
คดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

เพ่ิมอัตราก าลังและพัฒนาเจ้าหน้าที่ในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้ำ ๑๐๕

................................................................................................................................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๑๐๕ 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต

ค าอธิบาย 
ปัจจุบันการทุจริตได้เกิดขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบ อีกท้ังยังมีความซับซ้อนมากขึ้นตามสถานการณ์

ท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคม ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริตจึงจะต้องมีสมรรถนะและความรู้
ท่ีหลากหลายและเท่าทันต่อการทุจริต และมีองค์ความรู้ท่ีเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริตสามารถ
ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและเป็นมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ระดับความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถตามมาตรฐานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๒. มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต

 
แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ

๑. การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง
ความรู้ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ี ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต (Non-Training)

- จัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปราม
การทุจริต โดยประมวลจากค ดีการทุจริตและ
ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปร า บป ร า มก า ร ทุ จ ริ ต  เ พ่ื อ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี ใ น
กระบวนการปราบปรามการทุจริ ตของแต่ละ
หน่วยงานได้ศึกษา และมีสมรรถนะและความรู้ที่เป็น
มาตรฐาน 

๒. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ ท่ีเป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต Training) 

- จัดท ามาตรฐานความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และจัดท าหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ปร าบปร ามการ ทุ จริ ต โดย มุ่ ง เ น้นค วามรู้ เ ชิ ง
สหวิทยาการและเสริมสร้างทักษะมาตรฐานให้แก่
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

- จัดท าความร่วมมือในการแบ่งปันถ่ายทอดองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 

 

 
  
  

หน้า ๑๐๖

กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริต
เม่ือคดีถึงที่สุด 

ค าอธิบาย  
เมื่อการด าเนินคดีการทุจริตได้ถึงท่ีสุดแล้ว การน าผลการพิพากษาหรือการชี้มูลความผิดมาเปิดเผย

ต่อสาธารณชนได้รับรู้จะท าให้เกิดความตระหนักและความเกรงกลัวต่อโทษของการกระท าการทุจริต และสามารถ
ยับยั้งการทุจริตได้ในท่ีสุด โดยใช้การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์และมีช่องทางการเผยแพร่เปิดโปงท่ีหลากหลาย  
เข้าถึงได้โดยง่าย และเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
๑. ระดับการรับรู้ของสาธารณชนจากการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริต 
๒. ระดับความตระหนักและความเกรงกลัวต่อการกระท าการทุจริตของสาธารณชน 

 
แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 

การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ
เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง 

สังเคราะห์ข้อมูลจากคดีการทุจริตที่มีการชี้มูลความผิดหรือ
พิพากษาคดีแล้ว เพ่ือเผยแพร่เปิดโปงการทุจริต รวมไปถึง              
การพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ที่ทันสมัยและสร้างกระแส
สังคมโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเผยแพร่และส่งต่อกันได้
อย่างรวดเร็ว 

 
กลยุทธ์ที่ ๙ การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

ค าอธิบาย  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
(United Nations Convention against Corruption : UNCAC)  

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
คดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

เพ่ิมอัตราก าลังและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน้ำ ๑๐๖

................................................................................................................................................................................................................................................
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๑๐๗ 

8.6.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย” 
ค าอธิบาย 

ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
มาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ให้มีระดับสูงกว่าร้อยละ 50  

เป้าประสงค์ 
1. ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ สูงกว่าร้อยละ 50  
2. นักลงทุนต่างชาติรับรู้แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมากขึ้น 

 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตามแหล่งส ารวจข้อมูล ๘ แหล่ง 

อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ ๕๐  

กลยุทธ์ 
1. ศึกษา ก ากับ และติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย 
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี

การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความร่วมมือของรัฐบาล กระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ 
3. การรับรู้ของนักลงทุนต่างชาติ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๑๐๘ 

แผนภาพท่ี 8.7 ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

 

 

ดัชนีการรับรู้
การทุจริต 
ของประเทศไทย

 

ศึกษาวิเคราะห์
ผลการประเมินและสรุป
แนวทางการปรับปรุง

เร่งรัด ก ากับ ติดตามการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต 

หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ต้องปรับปรุง
พัฒนาตามผล

การวิเคราะห์ 

ก ากับ ติดตาม

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับการ

ประเมิน 

จัดการการรับรู้

บูรณาการ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
เพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

หน้ำ ๑๐๗

................................................................................................................................................................................................................................................
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8.6.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย  
ค าอธิบาย

ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
มาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ให้มีระดับสูงกว่าร้อยละ 50 

เป้าประสงค์ 
1. ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ สูงกว่าร้อยละ 50  
2. นักลงทุนต่างชาติรับรู้แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมากขึ้น

 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตามแหล่งส ารวจข้อมูล ๘ แหล่ง

อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ ๕๐  

กลยุทธ์ 
1. ศึกษา ก ากับ และติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย 
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี

การรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
1. ความร่วมมือของรัฐบาล กระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ 
3. การรับรู้ของนักลงทุนต่างชาติ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๑๐๘ 

แผนภาพท่ี 8.7 ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 
“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 

 

 

 
  

ดัชนีการรับรู ้
การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทย  

 

Think Tank 

ศึกษาวิเคราะห์ 
ผลการประเมินและสรุป 
แนวทางการปรับปรุง 

 

เร่งรัด ก ากับ ติดตามการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI 

หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ต้องปรับปรุง
พัฒนาตามผล

การวิเคราะห์ CPI 

ก ากับ ติดตาม 

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับการ

ประเมิน CPI 

จัดการการรับรู้ 

บูรณาการ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
เพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต 

CPI 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

Direct Impact Indirect Impact 

หน้ำ ๑๐๘
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา ก ากับ และติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

ค าอธิบาย  
เป็นกลยุทธ์เพื่อก าหนดแนวทางวิธีการในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) โดยท าการศึกษาค้นคว้า วิเคราะหป์ระเด็นการประเมินของแหล่งข้อมูลท้ังหมดท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย และวิธีการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลเพื่อน ามาออกแบบแนว
ทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับแต่ละภาคส่วน และสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องให้แก่สังคม และนานาประเทศ 

โดยอาศัยการบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ร้อยละของหน่วยงานท่ีสามารถด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินการได้แล้วเสร็จในระยะเวลา 

ท่ีก าหนด 
 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ

ตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) 

- จัดต้ังหน่วยงานหรือกลุ่มภารกิจเพ่ือท าหน้าท่ีในการศึกษา
แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ในแต่ละแหล่ง ได้แก่ BF (BTI), IMD, 
ICRG, WEF, WJP, EIU, GI และ PERC ทั้งน้ีอาจรวมถึง
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี 

- ศึกษาและวิเคราะห์ว่าในแต่ละแหล่งข้อมูลน้ันมีการประเมิน
ในประเด็นใดบ้าง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 

- ศึกษาวิธีการส ารวจและการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละ
แหล่งข้อมูล 

2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศ 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น             

การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) เพ่ือร่วมกัน
ออกแบบแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ 

3. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศ 

- จัดต้ังหน่วยงานหรือกลุ่มภารกิจข้ึนเพ่ือท าหน้าที่เร่งรัด 
และก ากับ ติดตามให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง
การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้สูงข้ึน 

- หรือก าหนดเป็นมาตรการ/ข้อบังคับ ให้หน่วยงานที่มี
ส่วนเก่ียวข้องต้องเร่งด าเนินการ หากไม่ด าเนินการ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดนับว่าเป็นความผิด 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions - สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ (Creative 

Public Relation) เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
ได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้านการทุจริต 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือข้ันตอน 
การติดต่อประสานงานของภาครัฐในรูปแบบ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

- ผลักดันให้มีทูต CPI เพ่ือเผยแพร่หรือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการด าเนินงานและการติดต่อกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

- พัฒนาระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐไ ด้ง่าย สะดวก และข้อมูลมีการ Update     
ให้เท่าทันสถานการณ์ตลอดเวลา

 
กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ค าอธิบาย  
เป็นกลยุทธ์ท่ีมีขึ้นเพื่อให้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของแต่ละยุทธศาสตร์

ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 2560  2564) เพื่อให้รับทราบ
ถึงการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างการด าเนินการ ท้ังนี้ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ตอบสนองต่อการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศ  

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย 
 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
๑. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้อง กันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 – ยุทธศาสตร์ท่ี 5)
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ  

- จัดท า Strategy Map เพ่ือสะท้อนความเชื่อมโยง
เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ และแสดงให้เห็นว่า 
ในแต่ละเป้าหมายน้ันตอบสนองด้านใดในหลักการ 
BSC ของ Kaplan & Norton (ประสิทธิผล : การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ประสิทธิภาพ : การพัฒนา
บุคลากรและการเรียนรู้) รวมทั้งน ามาสู่การวิเคราะห์ว่า
เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์น้ันตอบสนองประเด็นใด
ในการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI  ของประเทศ

๒. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์

- ใช้วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   
ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ งรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลก่อนการปฏิบัติ ในระหว่างการปฏิบัติ และ
หลังการปฏิบัติ 

หน้ำ ๑๐๙
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา ก ากับ และติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย

ค าอธิบาย  
เป็นกลยุทธ์เพื่อก าหนดแนวทางวิธีการในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions 

Index : CPI โดยท าการศึกษาค้นคว้า วิเคราะหป์ระเด็นการประเมินของแหล่งข้อมูลท้ังหมดท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย และวิธีการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลเพื่อน ามาออกแบบแนว
ทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับแต่ละภาคส่วน และสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องให้แก่สังคม และนานาประเทศ
โดยอาศัยการบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
ร้อยละของหน่วยงานท่ีสามารถด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินการได้แล้วเสร็จในระยะเวลา

ท่ีก าหนด 
 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ

ตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI)

- จัดต้ังหน่วยงานหรือกลุ่มภารกิจเพ่ือท าหน้าท่ีในการศึกษา
แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต CPI) ในแต่ละแหล่ง ได้แก่ BF (BTI), IMD, 
ICRG, WEF, WJP, EIU, GI และ PERC ทั้งน้ีอาจรวมถึง
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี 

- ศึกษาและวิเคราะห์ว่าในแต่ละแหล่งข้อมูลน้ันมีการประเมิน
ในประเด็นใดบ้าง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 

- ศึกษาวิธีการส ารวจและการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละ
แหล่งข้อมูล

2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต CPI) ของประเทศ

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI เพ่ือร่วมกัน
ออกแบบแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ

3. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต CPI) ของประเทศ

- จัดต้ังหน่วยงานหรือกลุ่มภารกิจข้ึนเพ่ือท าหน้าที่เร่งรัด 
และก ากับ ติดตามให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง
การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้สูงข้ึน 

- หรือก าหนดเป็นมาตรการ/ข้อบังคับ ให้หน่วยงานที่มี
ส่วนเก่ียวข้องต้องเร่งด าเนินการ หากไม่ด าเนินการ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดนับว่าเป็นความผิด

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

หน้า ๑๑๐ 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions) - สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ (Creative 

Public Relation) เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
ได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้านการทุจริต 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือข้ันตอน 
การติดต่อประสานงานของภาครัฐในรูปแบบ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

- ผลักดันให้มีทูต CPI เพ่ือเผยแพร่หรือให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับการด าเนินงานและการติดต่อกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

- พัฒนาระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐไ ด้ง่าย สะดวก และข้อมูลมีการ Update     
ให้เท่าทันสถานการณ์ตลอดเวลา 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ค าอธิบาย  
เป็นกลยุทธ์ท่ีมีขึ้นเพื่อให้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของแต่ละยุทธศาสตร์

ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อให้รับทราบ
ถึงการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างการด าเนินการ ท้ังนี้ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ตอบสนองต่อการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศ  

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย 
 

แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ 
๑. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้อง กันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 – ยุทธศาสตร์ท่ี 5) 
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ  

- จัดท า Strategy Map เพ่ือสะท้อนความเชื่อมโยง
เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ และแสดงให้เห็นว่า 
ในแต่ละเป้าหมายน้ันตอบสนองด้านใดในหลักการ 
BSC ของ Kaplan & Norton (ประสิทธิผล : การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน, ประสิทธิภาพ : การพัฒนา
บุคลากรและการเรียนรู้) รวมทั้งน ามาสู่การวิเคราะห์ว่า
เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์น้ันตอบสนองประเด็นใด
ในการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 

๒. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 

- ใช้วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   
ในหลากหลายรูปแบบ ท้ังรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลก่อนการปฏิบัติ ในระหว่างการปฏิบัติ และ
หลังการปฏิบัติ 

หน้ำ ๑๑๐
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 8.7 ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุเป้าหมาย
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเส่ียงและภาวะคุกคามหลากหลาย ท่ีจะบั่นทอนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมถึง
ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ( ) เพื่อหาแนวทางจัดการความเส่ียง
ที่เหมาะสมหรือควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าความเส่ียงนั้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ดังตาราง 
การวิเคราะห์ ดังนี้

ตารางท่ี 8.1 ความเส่ียงและแนวทางจัดการความเส่ียง

ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและ
ภูมิภาค 

การเมืองโลกมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสู่
หลายข้ัวอ านาจ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องด าเนินนโยบาย
ด้วยความอ่อนตัวในการรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมหาอ านาจอีกท้ังการ
ขยายตัวของความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียนส่งผลให้เกิดการติดต่อกันอย่างเสรี และลดข้อจ ากัด
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในด้านการตลาดและปัจจัยการผลิต

สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รัฐสามารถอ้างเหตุผล
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเหตุผลอื่น ๆ 
ท่ีไม่อาจจะด าเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต 
นอกจากนี้ การเปิดประชาคมอาเซียนท าให้มีความเส่ียง
ในการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ  อันมี
ความหมายครอบคลุมถึงปัญหาการคอร์รัปชันและการให้
สินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีจะขยายเป็นวงกว้าง

ก าหนดกลไกการบูรณาการท้ังฝ่ายบริหาร 
องค์กรอิสระ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีความคล่องตัวสามารถ
รับมือกับความเปล่ียนแปลงท้ังในระดับโลก 
ระดับภูมิภาคได้อย่างเท่าทัน และเป็นช่องทาง
สร้างความเช่ือมั่นในเวทีโลก

 ความเสี่ยงจากปัญหาความเหลื่อมล  าและความ
ขัดแย้งทางความคิดในสังคม 

ความแตกต่างกันของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวย
และคนจนยังคงระดับสูง จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล 
อีกท้ังความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงบริการของรัฐ การเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ และความเหลื่อมล  า

สร้างความเช่ือมั่นให้สังคม และสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต โดยใช้การส่ือสาร 
ท่ีใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น 

                                                             
จากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
จากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558  

 ที่มา

หน้ำ ๑๑๑
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 8.7 ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
  

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุเป้าหมาย  
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเส่ียงและภาวะคุกคามหลากหลาย ท่ีจะบั่นทอนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมถึง
ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Risk Impact & Risk Likelihood) เพื่อหาแนวทางจัดการความเส่ียง
ที่เหมาะสมหรือควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าความเส่ียงนั้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ดังตาราง 
การวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 8.1 ความเส่ียงและแนวทางจัดการความเส่ียง 

ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและ
ภูมิภาค 
 การเมืองโลกมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสู่ 

หลายข้ัวอ านาจ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องด าเนินนโยบาย
ด้วยความอ่อนตัวในการรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมหาอ านาจอีกท้ังการ
ขยายตัวของความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียนส่งผลให้เกิดการติดต่อกันอย่างเสรี และลดข้อจ ากัด
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในด้านการตลาดและปัจจัยการผลิต56 
 สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รัฐสามารถอ้างเหตุผล
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเหตุผลอื่น ๆ 
ท่ีไม่อาจจะด าเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต 
นอกจากนี้ การเปิดประชาคมอาเซียนท าให้มีความเส่ียง
ในการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ57 อันมี
ความหมายครอบคลุมถึงปัญหาการคอร์รัปชันและการให้
สินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีจะขยายเป็นวงกว้าง58 

  
 
 ก าหนดกลไกการบูรณาการท้ังฝ่ายบริหาร 
องค์กรอิสระ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีความคล่องตัวสามารถ
รับมือกับความเปล่ียนแปลงท้ังในระดับโลก 
ระดับภูมิภาคได้อย่างเท่าทัน และเป็นช่องทาง
สร้างความเช่ือมั่นในเวทีโลก 

2. ความเสี่ยงจากปัญหาความเหลื่อมล  าและความ
ขัดแย้งทางความคิดในสังคม 
 ความแตกต่างกันของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวย
และคนจนยังคงระดับสูง จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล 
อีกท้ังความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงบริการของรัฐ การเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ และความเหลื่อมล  า

 
 

สร้างความเช่ือมั่นให้สังคม และสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต โดยใช้การส่ือสาร 
ท่ีใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น 

                                                             
56 จากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
57 จากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
58 ที่มา http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceXI/Download/Book/447-IPSR-Conference-A15-fulltext.pdf 
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ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง 
ด้านกระบวนการยุติธรรม ประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมขาดการบูรณาการ การที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ระยะเวลานาน 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการทุจริตและปัญหาอื่น ๆ59 

ความขัดแย้งที่ รุนแรงจากความแตกต่างของ
ความคิดทางการเมือง ประกอบกับปัญหาความเหลื่อมล้ า 
เป็นปัจจัยผลักดันให้ความแตกแยกทางความคิดรุนแรง
มากขึ้น60 ท าให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อการบริหารประเทศ 
ส่ งผลต่อความน่ า เชื่ อถือของงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การยอมรับการทุจริตที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์ และการเพิกเฉยของประชาชนในความร่วมมือ
เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริต 

สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์
(Application Software) และช่องทางการส่ือสาร
รูปแบบอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในอนาคต  

3. ความเส่ียงจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
และวิวัฒนาการของการทุจริต 
 พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความ
รวดเร็ว มีการขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 61 
สามารถถูกน ามาใช้ในการบิดเบือนข้อเท็จจริง ท าให้
การป้องกันการทุจริตยากยิ่งขึ้น62 ส่งผลต่อการร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และภาพลักษณ์
ของประเทศไทย 

วิวัฒนาการของการทุจริตมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 
เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน การร่วมมือ
ระหว่างภาคธุรกิจ นักการเมือง ข้าราชการในการกระท า
กา รทุ จ ริ ต  คว าม ไม่ โ ป ร่ ง ใส ในสถา บันศาสนา63 
สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การด าเนินงานเพ่ือต่อต้าน
การทุจริตเป็นไปได้โดยยากมากขึ้นทั้งในเรื่องของการหา
หลักฐานเพ่ือเอาผู้กระท าผิดมาลงโทษ รวมถึงการวาง
กลไกป้องกันการทุจริตที่ไม่เท่าทัน 

 
 

เสริมพลังการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ภ า ค ป ร ะ ช า ช น  สื่ อ ม ว ล ช น 
ข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุมการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจในระดับต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือธรรมเนียมปฏิบัติของ
ทางราชการ (State Practice) หรือใช้นวัตกรรมอ่ืน ๆ 
เพ่ือจ ากัดความเสี่ยงการทุจริตที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น 
 

                                                           
59 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
60 จากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 - 2564 
61 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
62 จากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 - 2564 
63 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง 
4. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ความเส่ียงในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่าง
ไม่เหมาะสม ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์อย่างถ่องแท้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่ให้ความร่วมมือและบูรณาการอย่างจริงจัง  
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารละเลยเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต การถูกแทรกแซงโดย
ผู้มีอิทธิพล การไม่สามารถปรับเปล่ียนการด าเนินการให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ได้ทันท่วงที  

งบประมาณเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่ได้รับ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการทุจริตอย่างแท้จริง อีกท้ัง
การด าเนินงานในรูปแบบเดิมท่ีจัดเป็นกิจกรรมท่ีส้ินสุด
ลงในคร้ังเดียว ก็ เป็นความเ ส่ียงส าคัญท่ีท าให้การ
ด าเนินการไม่ส่งพลังให้ถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

นอกจากนี้ ยังมีความเส่ียงท่ีระบบเอกสารการจัดการ
ข้อมูลภายใน และการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ไม่สามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังอุปสรรค
ด้านระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กร
ในแต่ละหน่วยงาน

 
 
อา ศัยกลไกตามข้อ  1  ในการ ร่วม

ตัดสินใจ ร่วมด าเนินการในเชิงรุกอย่างจริงจัง 
และร่วมประเมินผลการด าเนินการ ประสาน
ความร่วมมือและความเข้าใจตามยุทธศาสตร์ 
มุ่ งแก้ ไขปัญหาเรื่องการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทุกด้าน รวมท้ังเป็นเวที
ในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล 

เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณเพื่อการต่อต้านการทุจริตจากอดีต
ท่ีจัดสรรเป็นรายโครงการ เป็นการจัดสรร
งบประมาณแบบสัดส่วน เพื่อให้มีความเพียงพอ 
แ ล ะ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ใ น ก า ร จั ด ก า ร ต า ม
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้น อีกท้ังปรับรูปแบบแผนงาน 
โครงการ ท่ีเช่ือมโยงหลายยุทธศาสตร์ บูรณาการ
การท างานภายในองค์กรและระหว่างองค์กร 
รวมท้ังมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

 
8.8 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  
 

ภายหลังจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ท่ีผ่านมานั้น ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ประกอบกับ
สถานการณ์การทุจริต มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ท้ังการเปล่ียนแปลงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ 
ค่านิยมของคนในสังคม ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้
การทุจริตเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่ ๆ และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นต้น ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 จึงจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงครั้งใหม่ เพื่อท าให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้นกว่าเดิม และสามารถบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้ 
ซึ่งประเด็นท่ีต้องเปล่ียนแปลงและแนวทางการจัดการการเปล่ียนแปลง มีดังต่อไปนี้ 
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ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง
ด้านกระบวนการยุติธรรม ประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมขาดการบูรณาการ การที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ระยะเวลานาน 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการทุจริตและปัญหาอื่น ๆ

ความขัดแย้งที่ รุนแรงจากความแตกต่างของ
ความคิดทางการเมือง ประกอบกับปัญหาความเหลื่อมล้ า
เป็นปัจจัยผลักดันให้ความแตกแยกทางความคิดรุนแรง
มากขึ้น ท าให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อการบริหารประเทศ 
ส่ งผลต่อความน่ า เชื่ อถือของงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การยอมรับการทุจริตที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์ และการเพิกเฉยของประชาชนในความร่วมมือ
เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริต

สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์
และช่องทางการส่ือสาร

รูปแบบอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในอนาคต 

3. ความเส่ียงจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
และวิวัฒนาการของการทุจริต

พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความ
รวดเร็ว มีการขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 
สามารถถูกน ามาใช้ในการบิดเบือนข้อเท็จจริง ท าให้
การป้องกันการทุจริตยากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และภาพลักษณ์
ของประเทศไทย

วิวัฒนาการของการทุจริตมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน การร่วมมือ
ระหว่างภาคธุรกิจ นักการเมือง ข้าราชการในการกระท า
กา รทุ จ ริ ต  คว าม ไม่ โ ป ร่ ง ใส ในสถาบั นศาสนา
สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การด าเนินงานเพ่ือต่อต้าน
การทุจริตเป็นไปได้โดยยากมากขึ้นทั้งในเรื่องของการหา
หลักฐานเพ่ือเอาผู้กระท าผิดมาลงโทษ รวมถึงการวาง
กลไกป้องกันการทุจริตที่ไม่เท่าทัน

เสริมพลังการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ภ า ค ป ร ะ ช า ช น  สื่ อ ม ว ล ช น 
ข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุมการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจในระดับต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือธรรมเนียมปฏิบัติของ
ทางราชการ หรือใช้นวัตกรรมอ่ืน ๆ
เพ่ือจ ากัดความเสี่ยงการทุจริตที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น

                                                           
จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
จากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 2564
จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
จากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 2564
จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
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ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง 
4. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
 ความเส่ียงในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่าง
ไม่เหมาะสม ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์อย่างถ่องแท้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่ให้ความร่วมมือและบูรณาการอย่างจริงจัง  
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารละเลยเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต การถูกแทรกแซงโดย 

ผู้มีอิทธิพล การไม่สามารถปรับเปล่ียนการด าเนินการให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ได้ทันท่วงที  
 งบประมาณเพื่อการต่อต้านการทุจริตท่ีได้รับ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการทุจริตอย่างแท้จริง อีกท้ัง
การด าเนินงานในรูปแบบเดิมท่ีจัดเป็นกิจกรรมท่ีส้ินสุด
ลงในครั้ ง เดียว  ก็ เป็นความเ ส่ียงส าคัญท่ีท าให้การ
ด าเนินการไม่ส่งพลังให้ถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
 นอกจากนี้ ยังมีความเส่ียงท่ีระบบเอกสารการจัดการ
ข้อมูลภายใน และการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ไม่สามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังอุปสรรค
ด้านระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กร
ในแต่ละหน่วยงาน 

 
 
อา ศัยกลไกตามข้อ  1  ในการ ร่วม

ตัดสินใจ ร่วมด าเนินการในเชิงรุกอย่างจริงจัง 
และร่วมประเมินผลการด าเนินการ ประสาน
ความร่วมมือและความเข้าใจตามยุทธศาสตร์     
มุ่ งแก้ ไขปัญหาเรื่องการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทุกด้าน รวมท้ังเป็นเวที
ในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล 

เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณเพื่อการต่อต้านการทุจริตจากอดีต
ท่ีจัดสรรเป็นรายโครงการ เป็นการจัดสรร
งบประมาณแบบสัดส่วน เพื่อให้มีความเพียงพอ 
แ ล ะ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ใ น ก า ร จั ด ก า ร ต า ม
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้น อีกท้ังปรับรูปแบบแผนงาน 
โครงการ ท่ีเช่ือมโยงหลายยุทธศาสตร์ บูรณาการ
การท างานภายในองค์กรและระหว่างองค์กร 
รวมท้ังมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

 
8.8 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  
 

 ภายหลังจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ท่ีผ่านมานั้น ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ประกอบกับ
สถานการณ์การทุจริต มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ท้ังการเปล่ียนแปลงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ 
ค่านิยมของคนในสังคม ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้
การทุจริตเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่ ๆ และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นต้น ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 จึงจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงครั้งใหม่ เพื่อท าให้การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้นกว่าเดิม และสามารถบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้  
ซึ่งประเด็นท่ีต้องเปล่ียนแปลงและแนวทางการจัดการการเปล่ียนแปลง มีดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 8.2 การเปล่ียนแปลงและการจัดการการเปล่ียนแปลง 
การเปลี่ยนแปลง แนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลง 

1. การบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์ชา ติฯ  ระยะ ท่ี  3 ก าหนดให้
ยกระดับยุทธศาสตร์ไปสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” จึงต้องมีการปรับเปล่ียนกลไก
ส าคัญท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จ 

 
 
( 1)  ก า ห น ด ก ล ไ ก ร ะ ดั บ ช า ติ

“คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ” เพื่อส่ังการตรง
ไปยังหน่วยงานภาครัฐให้มีการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ   

ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ มีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

(2) เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อ
การวัดระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  

 

2. ความร่วมมือของงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์กรพึงเสริมซึ่งกันและกันเพื่อความส าเร็จร่วม 

 

 
 
การมีส ่ว น ร ่ว มคิด  ร ่ว มต ัดสิน ใ จ  

ร่วมวางแผน ร่วมประเมินผล  

3. การด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
ผลงานด้านการป้องกัน ต้องส่งผลอย่างยั่งยืน    

มุ่งสู่ความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน 
สามารถบูรณาการการด าเนินการท้ังภายในองค์กรและ
ระหว่างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) ในการจัดท าแผนงาน โครงการ     

พึงปรับเปล่ียนจากกิจกรรมเป็นชุดโครงการ
ท่ีสามารถส่งผลความส าเร็จของหลายประเด็น
ยุทธศาสตร์ และส่งผลต่อความยั่งยืน 

(2) เป็นชุดโครงการ โครงการ หรือ
กิจกรรม ท่ีมีการบูรณาการงานด้านการป้องกัน
การทุจริตภายในองค์กรและระหว่างองค์กร 
รวมท้ังรับข้อเสนอแนะจากงานด้านปราบปราม
การทุจริต 

(3) มีการรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นระยะ เพื่อให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

(4) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้าน
การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

(5) เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อ
การวัดระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
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การเปลี่ยนแปลง แนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลง
4. การด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต

คว ามส า เ ร็ จ ในก า รด า เ นิ น คดี ทุ จ ริ ต ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี  เพ่ิมขึ้น คดีค้างสะสมลดลง
ตามล าดับจนหมดสิ้น ส่วนคดีรับใหม่ไม่สะสม

) ปรับระบบ กระบวนการ ก าหนดเวลา และ
เพ่ิมเทคโนโลยีรวมทั้งเทคนิคในการด าเนินการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความส าเร็จ
(๒) มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ  
เพ่ือการพัฒนางาน

) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการ                  
ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

) เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือประโยชน์ต่อการวัดระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (

5. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการต่อต้านการทุจริต
การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลัก            

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พึงสัมพันธ์กับ
พันธกิจ ที่จะน าสู่ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต

มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานหลักด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมและเพียงพอกับพันธกิจการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริต เช่น การจัดสรร
งบประมาณแบบแปรผันตามสัดส่วนร้อยละของ
งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน

6. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและ
ผลการเปล่ียนแปลง

การรายงานผลเป็นระยะต่อกลไกระดับชาติ             
และคณะกรรมการ ป.ป.ช.

หน้ำ ๑๑๕
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ตารางท่ี การเปล่ียนแปลงและการจัดการการเปล่ียนแปลง 
การเปลี่ยนแปลง แนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลง 

1. การบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์ชา ติฯ  ระยะ ท่ี  3 ก าหนดให้
ยกระดับยุทธศาสตร์ไปสู่ ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต จึงต้องมีการปรับเปล่ียนกลไก
ส าคัญท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จ

 
 
1)  ก า ห น ด ก ล ไ ก ร ะ ดั บ ช า ติ

คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เพื่อส่ังการตรง
ไปยังหน่วยงานภาครัฐให้มีการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ
ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ มีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2) เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อ
การวัดระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  

2. ความร่วมมือของงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์กรพึงเสริมซึ่งกันและกันเพื่อความส าเร็จร่วม 

 
 
การมีส ่ว น ร ่ว มคิด  ร ่ว มต ัดสิน ใ จ

ร่วมวางแผน ร่วมประเมินผล  

. การด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
ผลงานด้านการป้องกัน ต้องส่งผลอย่างยั่งยืน  

มุ่งสู่ความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน 
สามารถบูรณาการการด าเนินการท้ังภายในองค์กรและ
ระหว่างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ในการจัดท าแผนงาน โครงการ     

พึงปรับเปล่ียนจากกิจกรรมเป็นชุดโครงการ
ท่ีสามารถส่งผลความส าเร็จของหลายประเด็น
ยุทธศาสตร์ และส่งผลต่อความยั่งยืน 

2) เป็นชุดโครงการ โครงการ หรือ
กิจกรรม ท่ีมีการบูรณาการงานด้านการป้องกัน
การทุจริตภายในองค์กรและระหว่างองค์กร 
รวมท้ังรับข้อเสนอแนะจากงานด้านปราบปราม
การทุจริต

3) มีการรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นระยะ เพื่อให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

4) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้าน
การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

5) เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อ
การวัดระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  

 

หน้า ๑๑๖

การเปลี่ยนแปลง แนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลง 
4. การด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต 

คว ามส า เ ร็ จ ในก า รด า เ นิ น คดี ทุ จ ริ ต ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 เพ่ิมขึ้น คดีค้างสะสมลดลง
ตามล าดับจนหมดสิ้น ส่วนคดีรับใหม่ไม่สะสม 

 
(1) ปรับระบบ กระบวนการ ก าหนดเวลา และ
เพ่ิมเทคโนโลยีรวมทั้งเทคนิคในการด าเนินการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความส าเร็จ 
(๒) มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ  
เพ่ือการพัฒนางาน 
(3)  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการ                  
ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
(4) เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือประโยชน์ต่อการวัดระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
 

5. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลัก            

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พึงสัมพันธ์กับ
พันธกิจ ที่จะน าสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” 

 
มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานหลักด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมและเพียงพอกับพันธกิจการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริต เช่น การจัดสรร
งบประมาณแบบแปรผันตามสัดส่วนร้อยละของ
งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน 
 

6. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและ 
ผลการเปล่ียนแปลง 

การรายงานผลเป็นระยะต่อกลไกระดับชาติ             
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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หน้า ๑๑๗ 

แผนภาพที่ 8.9 ความเส่ียง การจัดการความเส่ียง การเปล่ียนแปลง และการจัดการการเปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 

 

 

 

การ 
น า
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติฯ 
ไปสู ่
การ 

ปฏิบัติ 

เพื่อ 

ให้
บรรลุ
เป้า 

หมาย 

 

 การเปลี่ยนแปลงของ
การเมืองโลก 

 การขยายตัวของ
ประชาคมอาเซียน 

 การขยายตัวของ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

 

 

ก าหนดกลไกการบูรณาการ 

ทุกภาคส่วนให้ร่วมกันรับมือ
กับความเสี่ยงในระดับประเทศ 

 ความเหลื่อมล  าในด้าน
ต่าง ๆ ของคนในประเทศ 

 ความขัดแย้งของแนวคิด
ทางการเมืองของคนใน
สังคม 

 

ใช้การสื่อสารสาธารณะ 

ที่ทันสมัยในการสื่อสาร 

ต่อสังคมเพื่อลดความเสี่ยง 

 พัฒนาการด้านเทคโนโลยี 

และการสื่อสาร 

 วิวัฒนาการของการทุจริต 

ที่มีความซับซ้อนและ
ตรวจสอบยาก 

 เสริมพลังการตรวจสอบ
สาธารณะจากทุกภาคส่วน 

 ควบคุมการใช้ดุลพินิจ 

ของผู้มีอ านาจ 

 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติไม่ถูกต้องและ 
ไม่จริงจัง 
 ระเบียบ ข้อบังคับ             
ไม่ส่งเสริมต่อการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ 

 มุ่งเน้นการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั งหมด 

 ศึกษาวิจัยและประเมินผล
การด าเนินยุทธศาสตร์ 

 

การบูรณาการงานด้าน
ต่อต้านการทุจริต 

 

 สร้างกลไกร่วมระดับชาติ   
ในการบูรณาการงาน  เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์
ต่อการวัดระดับ CPI 

ความร่วมมือของงาน              
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมวางแผน ร่วมประเมินผล 

การด าเนินงานด้าน                 
การป้องกันการทุจริต 

 ปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

เป็นชุดโครงการ 

 ชุดโครงการที่มีการบูรณาการ
ภายในองค์กรและระหว่างองค์กร 
 รายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ  พัฒนาบุคลากร  เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์
ต่อการวัดระดับ CPI 

การด าเนินงานด้าน 

ปราบปรามการทุจริต 

 ปรับระบบ กระบวนการ 
ก าหนดเวลา และเพิ่มเทคโนโลยี
ในการด าเนินการ  รายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ 
 พัฒนาบุคลากร  เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์
ต่อการวัดระดับ CPI 

 

จัดสรรงบประมาณ 

เพื่อการต่อต้านการทุจริต 
จัดสรรงบประมาณแบบแปรผัน
ตามสัดส่วนร้อยละของ
งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

 

การตรวจสอบ 

การเปลี่ยนแปลงและ              
ผลการเปลี่ยนแปลง 

รายงานผลเป็นระยะ              
ต่อกลไกระดับชาติและ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

หน้า ๑๑๘

 8.9 การติดตามและประเมินผล 
 ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งส าหรับการด าเนินยุทธศาสตร์
ตามแนวทางของวงจรการบริหาร หรือวงจร เนื่องจากกิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งการด าเนินยุทธศาสตร์ทราบถึงผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารยุทธศาสตร์สามารถก าหนด
แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงยุทธศาสตร์และวิธีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ตามกรอบระยะเวลาท่ีเหลือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการด าเนินการแบบเดิม

เช่นเดียวกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 2564) ท่ีมีแนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ในลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กระบวนการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญมาก 
เนื่องจากกระบวนการติดตามและประเมินผลในยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์จะช่วยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สามารถรับทราบผลการด าเนินการรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการเป็นระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินการให้มีความเหมาะสม
ต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการด าเนินการ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหว่างปี

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 2564) มีดังต่อไปนี้

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 2564) โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์จาก
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และจากโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

2. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์เป็นระยะ ๆ ซึ่งน าไปสู่
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ให้เหมาะสมท้ังช่วงเวลาและสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น

3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ ผลการด าเนินการโดยรวมของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
เพื่อน าไปใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ ในระยะต่อไป
 

 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 2564) ได้น ากรอบแนวคิดดัชนีช้ีวัดความสมดุล หรือ 
ของโรเบิร์ต เอส แคปแลนด์ และเดวิด พี นอร์ตัน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติท่ีส าคัญ ได้แก่ 

มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า ( ) มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนท่ีจะได้รับ
การบริการจากภาครัฐท่ีมีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต ( ) มิติด้านประสิทธิภาพ
ของกระบวนการปฏิบัติงาน ( ) และมิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (

) 

หน้ำ ๑๑๗
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หน้า ๑๑๗ 

แผนภาพที่ 8.  ความเส่ียง การจัดการความเส่ียง การเปล่ียนแปลง และการจัดการการเปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)

ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

การ
น า
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติฯ 
ไปสู่
การ

ปฏิบัติ
เพื่อ
ให้

บรรลุ
เป้า

หมาย

 การเปลี่ยนแปลงของ
การเมืองโลก
 การขยายตัวของ
ประชาคมอาเซียน
 การขยายตัวของ
อาชญากรรมข้ามชาติ

ก าหนดกลไกการบูรณาการ
ทุกภาคส่วนให้ร่วมกันรับมือ
กับความเสี่ยงในระดับประเทศ

 ความเหลื่อมล  าในด้าน
ต่าง ๆ ของคนในประเทศ
 ความขัดแย้งของแนวคิด
ทางการเมืองของคนใน
สังคม

ใช้การสื่อสารสาธารณะ
ที่ทันสมัยในการสื่อสาร
ต่อสังคมเพื่อลดความเสี่ยง

 พัฒนาการด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร
 วิวัฒนาการของการทุจริต
ที่มีความซับซ้อนและ
ตรวจสอบยาก

 เสริมพลังการตรวจสอบ
สาธารณะจากทุกภาคส่วน
 ควบคุมการใช้ดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจ

 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติไม่ถูกต้องและ 
ไม่จริงจัง
 ระเบียบ ข้อบังคับ             
ไม่ส่งเสริมต่อการด าเนิน
ยุทธศาสตร์

 มุ่งเน้นการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั งหมด
 ศึกษาวิจัยและประเมินผล
การด าเนินยุทธศาสตร์

การบูรณาการงานด้าน
ต่อต้านการทุจริต

 สร้างกลไกร่วมระดับชาติ   
ในการบูรณาการงาน เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์
ต่อการวัดระดับ 

ความร่วมมือของงาน              
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผน ร่วมประเมินผล

การด าเนินงานด้าน                 
การป้องกันการทุจริต

 ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
เป็นชุดโครงการ
 ชุดโครงการที่มีการบูรณาการ
ภายในองค์กรและระหว่างองค์กร
 รายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ พัฒนาบุคลากร เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์
ต่อการวัดระดับ 

การด าเนินงานด้าน
ปราบปรามการทุจริต

 ปรับระบบ กระบวนการ 
ก าหนดเวลา และเพิ่มเทคโนโลยี
ในการด าเนินการ รายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ
 พัฒนาบุคลากร เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์
ต่อการวัดระดับ 

จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการต่อต้านการทุจริต

จัดสรรงบประมาณแบบแปรผัน
ตามสัดส่วนร้อยละของ
งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน

การจัดการการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

การตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงและ              
ผลการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลเป็นระยะ              
ต่อกลไกระดับชาติและ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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 8.9 การติดตามและประเมินผล 
 8.9.1 ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งส าหรับการด าเนินยุทธศาสตร์ 

ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจากกิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งการด าเนินยุทธศาสตร์ทราบถึงผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารยุทธศาสตร์สามารถก าหนด
แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงยุทธศาสตร์และวิธีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ตามกรอบระยะเวลาท่ีเหลือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการด าเนินการแบบเดิม 
  เช่นเดียวกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีมีแนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ในลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กระบวนการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญมาก 
เนื่องจากกระบวนการติดตามและประเมินผลในยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์จะช่วยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สามารถรับทราบผลการด าเนินการรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการเป็นระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินการให้มีความเหมาะสม
ต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการด าเนินการ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหว่างปี 
  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีดังต่อไปนี้ 
  1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์จาก
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และจากโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  2. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์เป็นระยะ ๆ ซึ่งน าไปสู่
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ให้เหมาะสมท้ังช่วงเวลาและสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
  3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ ผลการด าเนินการโดยรวมของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 

เพื่อน าไปใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ ในระยะต่อไป 
 

 8.9.2 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้น ากรอบแนวคิดดัชนีช้ีวัดความสมดุล หรือ 
Balanced Scorecard ของโรเบิร์ต เอส แคปแลนด์ และเดวิด พี นอร์ตัน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติท่ีส าคัญ ได้แก่ 
มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective) มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนท่ีจะได้รับ 

การบริการจากภาครัฐท่ีมีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) มิติด้านประสิทธิภาพ
ของกระบวนการปฏิบัติงาน ( Internal Perspective) และมิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and 
Growth Perspective)  

หน้ำ ๑๑๘
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  แต่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงจ าเป็นต้องดัดแปลงเกณฑ์ช้ีวัดดังกล่าวซึ่งใช้กับภาคเอกชน ให้เหมาะสมกับบริบท
ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งเป็นแผนท่ีด าเนินการโดยภาครัฐ สามารถสรุปได้ดังนี้  
  มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective) หมายถึง มุมมองด้านความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมา  
  มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้ร ับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใสและ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) หมายถึง การด าเนินการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของประชาชนในแง่ของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้ 
  มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ ( Internal Perspective) หมายถึง กระบวนการ
จัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการด าเนินยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม ท้ังเวลาและทรัพยากรท่ีได้รับ 
  มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) หมายถึง การเรียนรู้
และการ เติบ โตของหน่วยงาน ที่เ กี ่ย วข้อ งกับการด า เนินยุทธศาสตร์ชาติ ว ่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ซึ่ง เป็นมิติที่สะท้อนถึ งขีดความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

แผนภาพท่ี 8.10 กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามแนวทาง Balanced Scorecard 

 
 
  
 

มิติด้านประสิทธิผล 

และความคุ้มค่า 
(Financial 

Perspective)  

มิติด้านการเรียนรู้ 
และการเติบโต 

(Learning and 
Growth 

Perspective)  

มิติด้านประสิทธิภาพของ
กระบวนการจัดการ                           

( Internal 
Perspective) 

มิติด้านผลกระทบต่อ
ประชาชนท่ีจะได้รับการ

บริการจากภาครัฐท่ีมีความ
โปร่งใสและปราศจากการ

ทุจริต (Customer 
Perspective) 
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 รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล  

โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้น าทฤษฎีเชิงระบบ (System Model) 
มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ 

แผนภาพท่ี 8.11 กรอบแนวคิดตัวแบบการประเมินผลตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และทฤษฎีเชิงระบบ 

 

จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าวสามารถจ าแนกตัวช้ีวัดในการประเมินออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ ตัวช้ีวัดประเภทสาเหตุ  (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยน าเข้า ซึ่งหมายถึง 
ทรัพยากรท่ีน ามาใช้ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น) ส าหรับตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ได้แก่ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน ต้ังแต่การเริ่มวางแผนการด าเนินงาน การเริ่มด าเนินงานตามแผน ขั้นตอน
ระหว่างการด าเนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการด าเนินงาน และตัวช้ีวัดประเภทผล (Lag Indicator) 
ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดท่ีสามารถช้ีให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยตัวช้ีวัด
ท้ัง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีช้ีวัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ท้ัง 4 มิติ เป็นประเด็นช้ีน า
การก าหนดตัวชี้วัด 

ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560  2564) มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลใน 3 ระดับ ประกอบด้วย การประเมิน ผล
ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ การติดตามประเมินผลในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ โครงการ  และแนวทางในการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละระดับจ าเป็นท่ีจะต้องมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบตามแนวทางของดัชนี
ช้ีวัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์
เป้าประสงค์ ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ ตัวชี้วัดประเภท
กิจกรรม

ตัวชี้วัดประเภทผล
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แต่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงจ าเป็นต้องดัดแปลงเกณฑ์ช้ีวัดดังกล่าวซึ่งใช้กับภาคเอกชน ให้เหมาะสมกับบริบท
ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งเป็นแผนท่ีด าเนินการโดยภาครัฐ สามารถสรุปได้ดังนี้  

มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective) หมายถึง มุมมองด้านความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมา  

มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้ร ับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใสและ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) หมายถึง การด าเนินการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของประชาชนในแง่ของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้ 

มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ ( Internal Perspective) หมายถึง กระบวนการ
จัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการด าเนินยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม ท้ังเวลาและทรัพยากรท่ีได้รับ 

มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) หมายถึง การเรียนรู้
และการ เติบ โตของหน่วยงาน ที่เ กี ่ย วข้อ งกับการด า เนินยุทธศาสตร์ชาติ ว ่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ซึ่ง เป็นมิติที่สะท้อนถึ งขีดความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 

แผนภาพท่ี 8.10 กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560  2564) ตามแนวทาง Balanced Scorecard 
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8.9.3 รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล  

  โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้น าทฤษฎีเชิงระบบ (System Model) 
มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ 

แผนภาพท่ี 8.11 กรอบแนวคิดตัวแบบการประเมินผลตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และทฤษฎีเชิงระบบ 

 
 

  จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าวสามารถจ าแนกตัวช้ีวัดในการประเมินออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ ตัวช้ีวัดประเภทสาเหตุ  (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยน าเข้า ซึ่งหมายถึง 
ทรัพยากรท่ีน ามาใช้ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น) ส าหรับตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ได้แก่ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน ต้ังแต่การเริ่มวางแผนการด าเนินงาน การเริ่มด าเนินงานตามแผน ขั้นตอน
ระหว่างการด าเนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการด าเนินงาน และตัวช้ีวัดประเภทผล (Lag Indicator) 
ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดท่ีสามารถช้ีให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยตัวช้ีวัด
ท้ัง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีช้ีวัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ท้ัง 4 มิติ เป็นประเด็นช้ีน า
การก าหนดตัวชี้วัด 
  ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลใน 3 ระดับ ประกอบด้วย การประเมิน ผล
ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ การติดตามประเมินผลในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ โครงการ  และแนวทางในการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละระดับจ าเป็นท่ีจะต้องมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบตามแนวทางของดัชนี 
ช้ีวัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์ ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 
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 8.9.4 กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) จ าแนกระยะเวลาของการประเมินการด าเนินการยุทธศาสตร์ชาติฯ ออกเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ การประเมินก่อนการน ายุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ไปปฏิบัติ (Pre - action Phase) การประเมินขณะ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ (Ongoing Phase) และการประเมินเมื่อเสร็จส้ินการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ (Post - action Phase) ซึ่งในแต่ช่วงเวลาสามารถสรุปแนวทางการด าเนินงานได้ดังนี้ 
  ระยะท่ี 1 ระยะก่อนการน ายุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 ไปปฏิบัติ (Pre - action Phase) ในระยะนี้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 รวมถึงคณะกรรมการระดับ 
การประเมินผลจ าเป็นต้องทบทวนความสอดคล้องและความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ กับ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการด าเนินงานให้ส าเร็จ รวมถึงต้องพิจารณาความสอดคล้องและความเช่ือมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจ าเป็นกับการ
ด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ รวมถึงความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ 
  ระยะท่ี 2 การประเมินขณะด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 (Ongoing Phase) 
ในระยะท่ี 2 นี้ จะมุ่งเน้นการประเมินหน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ระยะท่ี ๓ ทั้งนี ้ เพื ่อให้ผู ้ที ่เ กี ่ยวข้องโดยเฉพาะอย่าง ยิ ่งคณะกรรมการระดับการประเมินผลรับทราบ 
ผลการด าเนินงาน อันประกอบด้วย ความส าเร็จและอุปสรรคปัญหาระหว่างการด าเนินงาน เพื่อท่ีจะสามารถ
ปรับเปล่ียนทิศทางหรือรูปแบบในการด าเนินงานท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการประเมินระยะท่ี 2 สามารถประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment 
Report : SAR) ซึ่งมีองค์ประกอบว่าต้องมีการระบุแผนท่ีเส้นทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
ท่ีเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการด าเนินงานในแผนท่ีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต้องระบุระยะเวลา  
และเป้าหมายการด าเนินงาน ตลอดจนเป้าประสงค์ให้ชัดเจน และเมื่อหน่วยงานและองค์กรด าเนินการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) แล้ว ต้องรายงานผลให้แก่คณะกรรมการระดับ
การประเมินผล รับทราบเพื่อทบทวนการด าเนินงาน ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง หรือการติดตาม
ประเมินผลท่ีจะต้องอาศัยความน่าเช่ือถือ เช่น การประเมินความพึงพอใจของประชาชน เป็นต้น หรือมีความซับซ้อน
สูง อาจมีองค์กรกลาง (Third Party) อาทิ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เข้ามาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าท่ี
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ได้ 
  ระยะท่ี 3 การประเมินภายหลังการน ายุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 ไปปฏิบัติ (Post - action Phase) 
เป็นการประเมินเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ในท่ีนี้หมายถึง การประเมินในรอบปี
ของการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ในการประเมินจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาใน 2 ระดับ ประกอบด้วย 
  1. การบรรลุผลส าเร็จในภาพรวมของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ เป็น
การประเมินการด าเนินงานในภาพรวมของแผน โดยพิจารณาว่ามีความส าเร็จมากน้อยเพียงใด และมีปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร ในการประเมินภาพรวมสามารถประเมินผลเป็นรายไตรมาส รายหกเดือน หรือ
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รายปีได้ตามแต่ความเหมาะสม ท้ังนี้  อย่างน้อยท่ีสุดควรมีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง (เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ) 
 2. การประเมินผลตามยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินการบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ีแต่ละ
หน่วยงานหรือองค์กรได้มีการน าไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการน าเอาแผนงานหรือมาตรการการด าเนินงานไปปรับใช้
กับหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 หรือไม่ ส าหรับการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ควรด าเนินการประเมินผลทุกปี 
 

8.9.5 ผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  
ส าหรับผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. คณะอนุกรรมการประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 ท าหน้าท่ีในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ 
ตามแนวทางท่ีระบุไว้ข้างต้น และรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ทุกส้ินปีงบประมาณ 
พร้อมท้ังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ เสนอต่อคณะกรรมการ
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติเพื่อรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพร่ให้สาธารณชน
รวมถึงนานาชาติทราบต่อไป 
  2. หน่วยงานท่ีน ายุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ไปจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือมีหน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตนเอง ท้ังในระดับยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และเป้าประสงค์หลัก โดยประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ และ
คณะอนุกรรมการประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓
 

 การปรับแผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560  2564) 

สามารถปรับปรุงได้ตามความเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือปัจจัยอ่ืน ๆ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป การปรับแผน แผนงาน โครงการอย่างต่อเนื่องสามารถกระท าได้โดยการปรับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถปรับได้ในระดับ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการหรือแนวทางการด าเนินงาน เมื่อมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ 
ไประยะหนึ่งแล้วคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ในฐานะ
ผู้ท าหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ต้องจัดท ารายงานแก่คณะกรรมการบูรณาการฯ 
ระดับชาติทราบถึง ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว อีกท้ังให้ด าเนินการศึกษาเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข ปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์และเสนอต่อคณะกรรมการ
บูรณาการฯ ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละสภาวการณ์ท่ียุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ได้เผชิญอยู่ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
ต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมายและเป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นตามความมุ่งหวังสูงสุดของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560  2564)
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 กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
พ.ศ. จ าแนกระยะเวลาของการประเมินการด าเนินการยุทธศาสตร์ชาติฯ ออกเป็น  ระยะ 
ได้แก่ การประเมินก่อนการน ายุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ไปปฏิบัติ (   การประเมินขณะ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ( และการประเมินเมื่อเสร็จส้ินการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ( ซึ่งในแต่ช่วงเวลาสามารถสรุปแนวทางการด าเนินงานได้ดังนี้

ระยะท่ี  ระยะก่อนการน ายุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี  ไปปฏิบัติ ( ในระยะนี้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 รวมถึงคณะกรรมการระดับ
การประเมินผลจ าเป็นต้องทบทวนความสอดคล้องและความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ กับ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการด าเนินงานให้ส าเร็จ รวมถึงต้องพิจารณาความสอดคล้องและความเช่ือมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจ าเป็นกับการ
ด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ รวมถึงความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้

ระยะท่ี  การประเมินขณะด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 
ในระยะท่ี  นี้ จะมุ่งเน้นการประเมินหน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะท่ี ๓ ทั้งนี ้ เพื ่อให้ผู ้ที ่เ กี ่ยวข้องโดยเฉพาะอย่าง ยิ ่งคณะกรรมการระดับการประเมินผลรับทราบ
ผลการด าเนินงาน อันประกอบด้วย ความส าเร็จและอุปสรรคปัญหาระหว่างการด าเนินงาน เพื่อท่ีจะสามารถ
ปรับเปล่ียนทิศทางหรือรูปแบบในการด าเนินงานท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการประเมินระยะท่ี สามารถประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (

ซึ่งมีองค์ประกอบว่าต้องมีการระบุแผนท่ีเส้นทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (  
ท่ีเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการด าเนินงานในแผนท่ีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต้องระบุระยะเวลา
และเป้าหมายการด าเนินงาน ตลอดจนเป้าประสงค์ให้ชัดเจน และเมื่อหน่วยงานและองค์กรด าเนินการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (      แล้ว ต้องรายงานผลให้แก่คณะกรรมการระดับ
การประเมินผล รับทราบเพื่อทบทวนการด าเนินงาน ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง หรือการติดตาม
ประเมินผลท่ีจะต้องอาศัยความน่าเช่ือถือ เช่น การประเมินความพึงพอใจของประชาชน เป็นต้น หรือมีความซับซ้อน
สูง อาจมีองค์กรกลาง (  อาทิ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เข้ามาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าท่ี
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ได้

ระยะท่ี  การประเมินภายหลังการน ายุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี  ไปปฏิบัติ (  
เป็นการประเมินเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ในท่ีนี้หมายถึง การประเมินในรอบปี
ของการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ในการประเมินจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาใน  ระดับ ประกอบด้วย

การบรรลุผลส าเร็จในภาพรวมของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ เป็น
การประเมินการด าเนินงานในภาพรวมของแผน โดยพิจารณาว่ามีความส าเร็จมากน้อยเพียงใด และมีปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร ในการประเมินภาพรวมสามารถประเมินผลเป็นรายไตรมาส รายหกเดือน หรือ
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รายปีได้ตามแต่ความเหมาะสม ท้ังนี้  อย่างน้อยท่ีสุดควรมีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง (เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ) 
  2. การประเมินผลตามยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินการบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ีแต่ละ
หน่วยงานหรือองค์กรได้มีการน าไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการน าเอาแผนงานหรือมาตรการการด าเนินงานไปปรับใช้
กับหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 หรือไม่ ส าหรับการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ควรด าเนินการประเมินผลทุกปี 
 
 8.9.5 ผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  
  ส าหรับผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. คณะอนุกรรมการประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 ท าหน้าท่ีในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ 
ตามแนวทางท่ีระบุไว้ข้างต้น และรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ทุกส้ินปีงบประมาณ 
พร้อมท้ังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ เสนอต่อคณะกรรมการ
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติเพื่อรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพร่ให้สาธารณชน
รวมถึงนานาชาติทราบต่อไป 
  2. หน่วยงานท่ีน ายุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ไปจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือมีหน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตนเอง ท้ังในระดับยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และเป้าประสงค์หลัก โดยประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ และ
คณะอนุกรรมการประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ 
 

 8.9.6 การปรับแผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

สามารถปรับปรุงได้ตามความเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือปัจจัยอ่ืน ๆ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป การปรับแผน แผนงาน โครงการอย่างต่อเนื่องสามารถกระท าได้โดยการปรับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถปรับได้ในระดับ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการหรือแนวทางการด าเนินงาน เมื่อมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ 
ไประยะหนึ่งแล้วคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ในฐานะ
ผู้ท าหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ต้องจัดท ารายงานแก่คณะกรรมการบูรณาการฯ 
ระดับชาติทราบถึง ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว อีกท้ังให้ด าเนินการศึกษาเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข ปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์และเสนอต่อคณะกรรมการ
บูรณาการฯ ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละสภาวการณ์ท่ียุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ได้เผชิญอยู่ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
ต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมายและเป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นตามความมุ่งหวังสูงสุดของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
 
 

หน้ำ ๑๒๒
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. กลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒๕๖๔) 
 

การจะบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) นั่นคือประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ได้นั้น จะต้องมีการให้ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตนั้น ไม่สามารถมอบหมายให้องค์กรหรือกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียว
แต่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในชาติ ดังนั้น การก าหนดกลไกการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงได้ก าหนดขึ้น
ภายใต้หลักการ ดังนี้  

๑. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายในชาติ 
๒. ประสานพลังจากภาคการเมือง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

เพื่อให้ได้ข้อเสนอในการด าเนินงานเชิงนโยบาย งบประมาณ และหลักวิชาการท่ีสามารถน าไปสู่การตัดสินใจ
ด าเนินงานในระดับชาติ ผ่านกลไกปกติหรือกลไกพิเศษท่ีเป็นรูปธรรมและตรงตามความต้องการของคนในชาติ  

๓. จัดกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ในยุทธศาสตร์ชาติฯ รวมถึงความสอดคล้องตามสภาพพื้นท่ี โดยล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาของแต่ละพื้นท่ี 

๔. มีรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๓ เสนอต่อรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริต 
  ๕. ใช้กลไกการด าเนินงานเดิมให้มากท่ีสุด ด้วยการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนบทบาทให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ และก าหนดกลไกการด าเนินงานใหม่
เท่าท่ีจ าเป็น

ด้วยหลักการดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ได้ก าหนดให้มกีลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy Integration) ประกอบด้วย  
๑.๑) คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 

ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการกลางในการพิจารณาก าหนดนโยบายบูรณาการ แนวทางการด าเนินงาน หรือส่ังการ ดังนี้ 
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9. กลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
 การจะบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่นคือประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ได้นั้น จะต้องมีการให้ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตนั้น  ไม่สามารถมอบหมายให้องค์กรหรือกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียว 
แต่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในชาติ  ดังนั้น การก าหนดกลไกการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงได้ก าหนดขึ้น
ภายใต้หลักการ ดังนี้  
  ๑. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายในชาติ 
   ๒. ประสานพลังจากภาคการเมือง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
เพื่อให้ได้ข้อเสนอในการด าเนินงานเชิงนโยบาย งบประมาณ และหลักวิชาการท่ีสามารถน าไปสู่การตัดสินใจ
ด าเนินงานในระดับชาติ ผ่านกลไกปกติหรือกลไกพิเศษท่ีเป็นรูปธรรมและตรงตามความต้องการของคนในชาติ  
  ๓. จัดกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ในยุทธศาสตร์ชาติฯ รวมถึงความสอดคล้องตามสภาพพื้นท่ี โดยล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาของแต่ละพื้นท่ี 
  ๔. มีรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๓ เสนอต่อรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริต 
  ๕. ใช้กลไกการด าเนินงานเดิมให้มากท่ีสุด ด้วยการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนบทบาทให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ และก าหนดกลไกการด าเนินงานใหม่
เท่าท่ีจ าเป็น 

 ด้วยหลักการดังกล่าว  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ก าหนดให้มกีลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy Integration) ประกอบด้วย  
   ๑.๑) คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 
ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการกลางในการพิจารณาก าหนดนโยบายบูรณาการ แนวทางการด าเนินงาน หรือส่ังการ ดังนี้ 

9 
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    (1) ก าหนดนโยบายในการบูรณาการผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตครอบคลุมท้ังในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Agenda) และในเชิงพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด (Area) 

    (2) พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเช่ือมโยงข้อมูลประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับ
สนับสนุนต่าง ๆ ในการรับข้อเสนอประกอบการพิจารณา 
    (3) ก าหนดมาตรการในเชิงยับยั้งการทุจริตในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประเทศหรือพิจารณาส่ังการเร่งด่วนไปยังส่วนปฏิบัติการพิเศษเพื่อด าเนินการตรวจสอบหรือออกค าส่ัง ยับยั้ง 
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้ 
    (4) ส่ังการให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อคณะกรรมการ บูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 
    (5) การบริหารและสนับสนุนปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    (๖) รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ต่อรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปีงบประมาณ 
    (๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานตามท่ี
คณะกรรมการเห็นควร 
   ๑.๒) คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีกรอบหน้าท่ีการด าเนินงานเบ้ืองต้น ดังนี้ 
    (๑) อ านวยการ ประมวลข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อส่ังการของคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับชาติ 
    (๒) ประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างคณะอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานท่ีเทียบเท่า และคณะอนุกรรมการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับพื้นท่ี เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกล่ันกรองปริมาณงานตามล าดับความส าคัญของปัญหา
โดยไม่สร้างภาระการด าเนินงานท่ียังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในพื้นท่ี 
    (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขตภารกิจ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุม ครบถ้วน เพื่อให้การบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    (๔) ประสานส่วนราชการ องค์กร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ีเหมาะสมท่ีจะท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
    (๕) พิจารณากล่ันกรองข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

และจัดล าดับความส าคัญของจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้กรอบท่ีคณะกรรมการบูรณาการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับชาติได้ก าหนดไว้ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๑๒๕ 

(๖) จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 

(๗) ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
บูรณาการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง รวมทั้งบูรณาการการท างานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

๑.๓) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า 
เป็นคณะอนุกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นในทุกกระทรวง หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท้ังหมด มีกรอบหน้าท่ีการด าเนินงานตามท่ี
คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตก าหนด 

๑.๔) คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับจังหวัด เป็นกลไก
การด าเนินงานในพื้นท่ี มีกรอบหน้าท่ีการด าเนินงานตามท่ีคณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานเทียบเท่าก าหนด 

๑.๕) ส่วนปฏิบัติการพิเศษ  เป็นส่วนปฏิบัติการท่ีท าหน้าท่ีเฉพาะกิจ ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ มีกรอบหน้าท่ีการด าเนินงานเบื้องต้น คือ 
เป็นกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลพิเศษในกรณีท่ีกลไกการตรวจสอบปกติไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างทันท่วงทีหรือมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยด าเนินการตามมาตรการพิเศษหรือข้อส่ังการ
เร่งด่วนของคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติ เพื่อตรวจสอบหรือยับยั้งการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือ
โครงการต่าง ๆ ท่ีส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

๒) คณะกรรมการระดับสนับสนุนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
๒.๑) คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มีหน้าท่ีการด าเนินงานเบ้ืองต้น คือ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีส าหรับสนับสนุน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ โดยด าเนินการตามล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนภายใต้กรอบท่ีคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
ได้ก าหนดไว้ 

๒.๒) คณะอนุกรรมการกองทุนต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนต่อต้านการทุจริต มีหน้าท่ีการด าเนินงานเบ้ืองต้น ดังนี้ 

(๑) ก าหนดประเดนนการแก้ไขปัญหาการทุจริตเร่งด่วนจากมุมมองของ
ภาคเอกชนและประชาชน 

(๒) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
ภาคประชาชนเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 

๒.๓) คณะอนุกรรมการอื่น  ๆ  ก าหนดให้มีขึ้น ไ ด้ เฉพาะกรณี ท่ีจ า เป็น  และ
คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เหนนสมควรให้เพิ่มเติม 

หน้ำ ๑๒๔

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๑๒๔

1) ก าหนดนโยบายในการบูรณาการผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตครอบคลุมท้ังในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

และในเชิงพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด (
2) พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเช่ือมโยงข้อมูลประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับ
สนับสนุนต่าง ๆ ในการรับข้อเสนอประกอบการพิจารณา

3) ก าหนดมาตรการในเชิงยับยั้งการทุจริตในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประเทศหรือพิจารณาส่ังการเร่งด่วนไปยังส่วนปฏิบัติการพิเศษเพื่อด าเนินการตรวจสอบหรือออกค าส่ัง ยับยั้ง
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้

4) ส่ังการให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อคณะกรรมการ บูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

5) การบริหารและสนับสนุนปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๖) รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ต่อรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปีงบประมาณ

๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานตามท่ี
คณะกรรมการเห็นควร

๑.๒) คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีกรอบหน้าท่ีการด าเนินงานเบ้ืองต้น ดังนี้

(๑) อ านวยการ ประมวลข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อส่ังการของคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับชาติ

(๒) ประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างคณะอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานท่ีเทียบเท่า และคณะอนุกรรมการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับพื้นท่ี เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกล่ันกรองปริมาณงานตามล าดับความส าคัญของปัญหา
โดยไม่สร้างภาระการด าเนินงานท่ียังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในพื้นท่ี

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขตภารกิจ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุม ครบถ้วน เพื่อให้การบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(๔) ประสานส่วนราชการ องค์กร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ีเหมาะสมท่ีจะท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ

(๕) พิจารณากล่ันกรองข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
และจัดล าดับความส าคัญของจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้กรอบท่ีคณะกรรมการบูรณาการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับชาติได้ก าหนดไว้

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน้า ๑๒๕ 

    (๖) จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 
    (๗) ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
บูรณาการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง รวมทั้งบูรณาการการท างานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
   ๑.๓) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า 
เป็นคณะอนุกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นในทุกกระทรวง หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท้ังหมด มีกรอบหน้าท่ีการด าเนินงานตามท่ี
คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตก าหนด 
   ๑.๔) คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับจังหวัด เป็นกลไก
การด าเนินงานในพื้นท่ี มีกรอบหน้าท่ีการด าเนินงานตามท่ีคณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานเทียบเท่าก าหนด 
   ๑.๕) ส่วนปฏิบัติการพิเศษ  เป็นส่วนปฏิบัติการท่ีท าหน้าท่ีเฉพาะกิจ ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ มีกรอบหน้าท่ีการด าเนินงานเบื้องต้น คือ 
เป็นกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลพิเศษในกรณีท่ีกลไกการตรวจสอบปกติไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างทันท่วงทีหรือมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยด าเนินการตามมาตรการพิเศษหรือข้อส่ังการ
เร่งด่วนของคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติ เพื่อตรวจสอบหรือยับยั้งการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือ
โครงการต่าง ๆ ท่ีส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
  ๒) คณะกรรมการระดับสนับสนุนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
   ๒.๑) คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มีหน้าท่ีการด าเนินงานเบ้ืองต้น คือ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีส าหรับสนับสนุน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ โดยด าเนินการตามล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนภายใต้กรอบท่ีคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
ได้ก าหนดไว้ 
   ๒.๒) คณะอนุกรรมการกองทุนต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนต่อต้านการทุจริต มีหน้าท่ีการด าเนินงานเบ้ืองต้น ดังนี้ 
    (๑) ก าหนดประเดนนการแก้ไขปัญหาการทุจริตเร่งด่วนจากมุมมองของ
ภาคเอกชนและประชาชน 
    (๒) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
ภาคประชาชนเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 
   ๒.๓) คณะอนุกรรมการอื่น  ๆ  ก าหนดให้มีขึ้น ไ ด้ เฉพาะกรณี ท่ีจ า เป็น  และ
คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เหนนสมควรให้เพิ่มเติม 

หน้ำ ๑๒๕

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๑๒๖

  ๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ มีหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้ 
   (๑) ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทั้งระบบ  
   (๒) จัดท าบันทึกรายงานข้อคิดเห็นส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป 
   (๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทุกสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เพ่ือรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพร่ให้สาธารณชน รวมถึงนานาชาติทราบถึง
ความมุ่งม่ันในการบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป 
 
  
 

 

หน้า ๑๒๗

แผนภาพที่ 9.1 กลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒๕๖๔)

 

คณะกรรมการบูรณาการ
การป้องกันและปราบปราม

การทุจริตระดับชาติ

คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับ
กระทรวง หรือหน่วยงาน  

ทีเ่ทียบเท่า

คณะอนุกรรมการ
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

ระดับจังหวัด

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ)

คณะอนุกรรมการวิชาการ
และนวัตกรรมป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

คณะอนุกรรมการกองทุน
ต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล

การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

คณะอนุกรรมการอื่นๆ

คณะอนุกรรมการ
อ านวยการและบริหาร

งบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ

หน้ำ ๑๒๖
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หน้า ๑๒๖

๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ มีหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้

(๑) ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทั้งระบบ 

(๒) จัดท าบันทึกรายงานข้อคิดเห็นส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป

(๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทุกสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เพ่ือรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพร่ให้สาธารณชน รวมถึงนานาชาติทราบถึง
ความมุ่งม่ันในการบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป

 

หน้า ๑๒๗

 

 แผนภาพที่ 9.1 กลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

คณะกรรมการบูรณาการ 

การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตระดับชาติ 

คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับ
กระทรวง หรือหน่วยงาน  

ทีเ่ทียบเท่า 

คณะอนุกรรมการ 
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ  

ระดับจังหวัด 

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ 
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ) 

คณะอนุกรรมการวิชาการ
และนวัตกรรมป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

คณะอนุกรรมการกองทุน
ต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

คณะอนุกรรมการอื่นๆ 

คณะอนุกรรมการ
อ านวยการและบริหาร

งบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 

หน้ำ ๑๒๗
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หน้า ๑๒๘ 

ตารางที่ 9.1 ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

ระดับ ชื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการระดับ

นโยบายและปฏิบัติการ 
(Policy Integration) 

คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 

นายกรัฐมนตรี และ
ประธานกรรมการ 
ป.ป.ช. (ประธานร่วม) 

1. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย (รองประธาน) 
๒. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
3. ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 
4. อัยการสูงสุด 
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
8. เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 
9. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
10. ปลัดกระทรวงการคลัง  
11. ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
๑3. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
14. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
15. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
16. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
17. ประธานสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 
18. ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
19. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชาสังคม  
20. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนและ
การประชาสัมพันธ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

 

หน้า ๑๒๙ 

ระดับ ชื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ประธานกรรมการ
ป.ป.ช. 

1. อัยการสูงสุด 
๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
๔. ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๕. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๗. เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
๘. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 
๙. เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท 
๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง. 
๑๔. เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 
๑๕.เลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง 
16. เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 
 

เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

หน้ำ ๑๒๘

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๑๒๙ 

ระดับ ชื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ประธานกรรมการ 

ป.ป.ช. 
1. อัยการสูงสุด 
๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
๔. ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๕. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๗. เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
๘. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 
๙. เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท 
๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง. 
๑๔. เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 
๑๕.เลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง 
16. เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 
 

เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

หน้ำ ๑๒๙

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๑๓๐ 

ระดับ ชื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ 

ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
ปลัดกระทรวง หรือ
เทียบเท่า 

๑. อธิบดีกรม หรือเทียบเท่า 
๒. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

๑. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต           
ประจ ากระทรวง หรือ
เทียบเท่า 
๒. ผู้แทนส านักนโยบาย
และแผน ประจ ากระทรวง 
หรือเทียบเท่า 

คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับจังหวัด  
(จ านวน ๗๖ จังหวัด) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑. หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด 
๒. ผู้แทนหอการค้าจังหวัด 
๓. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

๑. ผู้อ านวยการ
ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัด 
๒. หัวหน้าส านักงาน
จังหวัด 

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ  
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ) 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง. 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

หน้า ๑๓๑ 

ระดับ ชื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการระดับ

สนับสนนุการด าเนินงาน 
Support  

คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการที่
คณะกรรมการร่วม
ระดับชาติฯ ให้ความ
เห็นชอบ 

๑. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
๒. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
๓. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๔. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

๕. ผู้แทนสภาวิจัยแห่งชาติ 
๖. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC  
๗. ผู้แทนส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
๘. ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI

ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. 
ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ท. 
(ร่วม) 

คณะอนุกรรมการกองทุนต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนต่อต้านการทุจริต 

คณะอนุกรรมการอื่นๆ 
 

จัดตั้งเฉพาะกรณีที่จ าเป็น และคณะกรรมการร่วมระดับชาติในการบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เห็นสมควรให้เพิ่มเติม 

คณะกรรมการระดับ 
การประเมินผล 
Evaluation) 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ             
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริต ระยะที่ ๓ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. ๑. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๒. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๔. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๕. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. 

หน้ำ ๑๓๐

................................................................................................................................................................................................................................................
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หน้า ๑๓๑ 

ระดับ ชื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการระดับ

สนับสนนุการด าเนินงาน 
(Support) 

คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการที่
คณะกรรมการร่วม
ระดับชาติฯ ให้ความ
เห็นชอบ 

๑. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
๒. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
๓. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๔. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

๕. ผู้แทนสภาวิจัยแห่งชาติ 
๖. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) 
๗. ผู้แทนส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
๘. ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) 

ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. 
ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ท. 
(ร่วม) 

คณะอนุกรรมการกองทุนต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนต่อต้านการทุจริต 

คณะอนุกรรมการอื่นๆ 
 

จัดตั้งเฉพาะกรณีที่จ าเป็น และคณะกรรมการร่วมระดับชาติในการบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เห็นสมควรให้เพิ่มเติม 

คณะกรรมการระดับ 
การประเมินผล 
(Evaluation) 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ             
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริต ระยะที่ ๓ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. ๑. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๒. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๔. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๕. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. 

หน้ำ ๑๓๑

................................................................................................................................................................................................................................................
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ชุดโครงการสหยุทธ์ 
 

ชุดโครงการสหยุทธ์ Multi-strategy) หมายถึง ชุดของโครงการท่ีด าเนินการควบคู่กัน มีเงื่อนไข
สนับสนุนกัน โดยอาจมาจากยุทธศาสตร์เดียวหรือหลายยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งให้เกิดความเช่ือมโยง การบูรณาการงาน 
สามารถส่งพลังให้เกิดผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ีก าหนดไว้ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างชุดโครงการสหยุทธ์
ชุดโครงการสหยุทธ์ ที่ ๑ ปรับกระบวนคิดน าทาง ไทยทั้งชาติใสสะอาด  เป็นชุดโครงการท่ีมุ่งให้เกิด

ความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นด้านหลัก โดยมุ่งปรับกระบวนคิดและ
ปลูกฝังหลักคิดฐาน 2 หรือเรียกว่าระบบการคิดดิจิทัล (Digital) ให้แก่ทุกกลุ่มอายุต้ังแต่กลุ่มปฐมวัยเป็นต้นไป 
กลุ่มข้าราชการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มประชาชน ใหส้ามารถแยกแยะได้ถูกต้องว่าส่ิงใดเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ส่ิงใดเป็นผลประโยชน์ส่วนตน รวมท้ังกระบวนการปลุกจิตส านึก ความอายต่อการท าทุจริตและพฤติกรรม
ไม่ทนและต้านการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ชุดโครงการสหยุทธ์ท่ี ๑ นี้ ยังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เป็นด้านรอง ด้วยการบูรณาการท างานระหว่าง
หน่วยงานในโครงการต่าง ๆ รวมท้ังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต” เป็นด้านรอง ด้วยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และโครงการก ากับ
ติดตามประเมิน เพื่อฉายภาพผลลัพธ์และผลส าเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ์ ปรับกระบวนคิดน าทาง 
ไทยท้ังชาติใสสะอาด” ประกอบไปด้วยโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทน
ต่อการทุจริต ส าหรับกลุ่มผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ประจ าปี 2560 

2. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทน
ต่อการทุจริตในกลุ่มประชาชน ประจ าปี 2560 

3. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทน
ต่อการทุจริตในกลุ่มอาชีพ ประจ าปี 2560 
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ชุดโครงการสหยุทธ์ 
 

ชุดโครงการสหยุทธ์ (Multi-strategy) หมายถึง ชุดของโครงการท่ีด าเนินการควบคู่กัน มีเงื่อนไข
สนับสนุนกัน โดยอาจมาจากยุทธศาสตร์เดียวหรือหลายยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งให้เกิดความเช่ือมโยง การบูรณาการงาน 
สามารถส่งพลังให้เกิดผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ีก าหนดไว้ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างชุดโครงการสหยุทธ์ 
ชุดโครงการสหยุทธ์ ที่ ๑ “ปรับกระบวนคิดน าทาง ไทยทั้งชาติใสสะอาด” เป็นชุดโครงการท่ีมุ่งให้เกิด

ความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นด้านหลัก โดยมุ่งปรับกระบวนคิดและ
ปลูกฝังหลักคิดฐาน 2 หรือเรียกว่าระบบการคิดดิจิทัล (Digital) ให้แก่ทุกกลุ่มอายุต้ังแต่กลุ่มปฐมวัยเป็นต้นไป 
กลุ่มข้าราชการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มประชาชน ใหส้ามารถแยกแยะได้ถูกต้องว่าส่ิงใดเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ส่ิงใดเป็นผลประโยชน์ส่วนตน รวมท้ังกระบวนการปลุกจิตส านึก ความอายต่อการท าทุจริตและพฤติกรรม 

ไม่ทนและต้านการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ชุดโครงการสหยุทธ์ท่ี ๑ นี้ ยังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” เป็นด้านรอง ด้วยการบูรณาการท างานระหว่าง
หน่วยงานในโครงการต่าง ๆ รวมท้ังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต” เป็นด้านรอง ด้วยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และโครงการก ากับ
ติดตามประเมิน เพื่อฉายภาพผลลัพธ์และผลส าเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ์ “ปรับกระบวนคิดน าทาง 
ไทยท้ังชาติใสสะอาด” ประกอบไปด้วยโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทน
ต่อการทุจริต ส าหรับกลุ่มผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ประจ าปี 2560 

2. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทน
ต่อการทุจริตในกลุ่มประชาชน ประจ าปี 2560 

3. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทน
ต่อการทุจริตในกลุ่มอาชีพ ประจ าปี 2560 
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4. โครงการปรับกระบวนคิดและจิตส านึก ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พร้อมท้ังประกาศธรรมนูญ
องค์กรภาครัฐโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต 

5. โครงการวิจัยประเมินเร่ืองผลส าเร็จในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ชุดโครงการสหยุทธ์ “ปรับกระบวนคิดน าทาง ไทยท้ังชาติ
ใสสะอาด” 

6. โครงการประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับชาติประจ าปี เรื่อง “การปรับกระบวนคิด สามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และ
ไม่ทนต่อการทุจริต ได้เพียงใด” 

7. โครงการก ากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธ์ “ปรับกระบวนคิดน าทาง ไทยท้ังชาติ
ใสสะอาด” 

 

ชุดโครงการสหยุทธ์ที่ ๒ “ชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” เป็นชุดโครงการมุ่งให้เกิดความส าเร็จ
ต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” เป็นด้านหลัก โดยใช้เครื่องมือและกลไกต่าง ๆ 
ท้ังหลักการทางจิตวิทยามวลชน การใช้ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในชุมชน การอาศัยสถาบันทางสังคม
ท่ีมีอยู่ในชุมชน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา เป็นกลไกในการผลักดันชุมชน
ใสสะอาด อีกท้ังเป็นหูเป็นตา และเป็นผู้ส่งเรื่องราวของเบาะแสต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ชุดโครงการสหยุทธ์นี้ยังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เป็นด้านรอง ด้วยการสร้างกระแส
การไม่ยอมรับและไม่ทนกับการทุจริต รวมท้ังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต” ด้วยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และโครงการก ากับติดตาม
ประเมิน เพื่อฉายภาพผลลัพธ์และผลส าเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ์ “ชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
ประกอบไปด้วยโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการชุมชนเฝ้าระวัง ตีฆ้องร้องป่าว ต่อต้านทุจริต    (Whistleblower Community) 

2. โครงการผลิตและจัดส่ง “สารสาระสู่ชุมชน รู้สู้ทุจริต” สู่หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

3. โครงการสถานศึกษาใสสะอาด รวมพลังต้านการทุจริต(Clean Campus and Anti-Corruption) 

4. โครงการจิตวิทยาชุมชนใสสะอาด รวมพลังต้านทุจริต   
5. โครงการวิจัยประเมิน เรื่อง ผลส าเร็จในการสร้างกระบวนการต่อต้านการทุจริตภายในชุมชน 

ด้วยชุมชน เพื่อชุมชน 

6. โครงการประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับชาติประจ าปี เรื่อง การสร้างชุมชนต้านทุจริต  
ทางรอดของสังคมไทย 

7. โครงการก ากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธ์ชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
 

ชุดโครงการสหยุทธ์ ท่ี ๓ “เจตจ านงทางการเมืองต้านทุจริต และปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย” 
เป็นชุดโครงการมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต” เป็นด้านหลัก โดยสร้างกระบวนการให้มีการประกาศเจตจ านงของนักการเมือง พรรคการเมือง 

ภาครัฐ เอกชนและนิติบุคคล ต้านทุจริตและปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งป้องกันการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ ตามมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชนท่ีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ตลอดจนถึงภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วน
ในชุมชนและสังคม เป็นกระบวนการบังคับทางสังคมท่ีจะร่วมกันปฏิเสธและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ชุดโครงการสหยุทธ์นี้ ยังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ควบคู่กับ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ รวมท้ังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ด้วยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และโครงการก ากับติดตามประเมิน เพื่อฉายภาพ
ผลลัพธ์และผลส าเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ์ เจตจ านงทางการเมืองต้านทุจริต และปลอดจาก
การทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบไปด้วยโครงการ ดังนี้

โครงการการสร้างกระแสความต้องการทางสังคมให้ภาคการเมืองประกาศเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต
การพัฒนาและก าหนดมาตรการในการแสดงเจตจ านงทางการเมืองต้านทุจริตและปลอดจากการทุจริต
เชิงนโยบายในทุกรูปแบบ 
การจัดเวที ประกาศเจตจ านงของนักการเมือง พรรคการเมือง ภาครัฐ เอกชน และนิติบุคคล ต้านทุจริต
และปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมท้ังป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้า ท่ีรัฐ ตามมาตรา 
123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558
โครงการวิจัยประเมิน เรื่อง ผลส าเร็จในการประกาศเจตจ านงทางการเมืองต้านทุจริต และปลอด
จากการทุจริตเชิงนโยบาย
โครงการประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับชาติประจ าปี เรื่อง เจตจ านงทางการเมืองใสสะอาด
ต้านทุจริต ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
โครงการก ากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธ์ เจตจ านงทางการเมืองต้านทุจริต 
และปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
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โครงการปรับกระบวนคิดและจิตส านึก ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พร้อมท้ังประกาศธรรมนูญ
องค์กรภาครัฐโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการวิจัยประเมินเร่ืองผลส าเร็จในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ชุดโครงการสหยุทธ์ ปรับกระบวนคิดน าทาง ไทยท้ังชาติ
ใสสะอาด
โครงการประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับชาติประจ าปี เรื่อง การปรับกระบวนคิด สามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และ
ไม่ทนต่อการทุจริต ได้เพียงใด
โครงการก ากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธ์ ปรับกระบวนคิดน าทาง ไทยท้ังชาติ
ใสสะอาด

ชุดโครงการสหยุทธ์ที่ ๒ ชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต  เป็นชุดโครงการมุ่งให้เกิดความส าเร็จ
ต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” เป็นด้านหลัก โดยใช้เครื่องมือและกลไกต่าง ๆ 
ท้ังหลักการทางจิตวิทยามวลชน การใช้ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในชุมชน การอาศัยสถาบันทางสังคม
ท่ีมีอยู่ในชุมชน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา เป็นกลไกในการผลักดันชุมชน
ใสสะอาด อีกท้ังเป็นหูเป็นตา และเป็นผู้ส่งเรื่องราวของเบาะแสต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ชุดโครงการสหยุทธ์นี้ยังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เป็นด้านรอง ด้วยการสร้างกระแส
การไม่ยอมรับและไม่ทนกับการทุจริต รวมท้ังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต” ด้วยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และโครงการก ากับติดตาม
ประเมิน เพื่อฉายภาพผลลัพธ์และผลส าเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ์ ชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต  
ประกอบไปด้วยโครงการ ดังนี้

โครงการชุมชนเฝ้าระวัง ตีฆ้องร้องป่าว ต่อต้านทุจริต    (
โครงการผลิตและจัดส่ง สารสาระสู่ชุมชน รู้สู้ทุจริต สู่หอกระจายข่าวหมู่บ้าน
โครงการสถานศึกษาใสสะอาด รวมพลังต้านการทุจริต(
โครงการจิตวิทยาชุมชนใสสะอาด รวมพลังต้านทุจริต  
โครงการวิจัยประเมิน เรื่อง ผลส าเร็จในการสร้างกระบวนการต่อต้านการทุจริตภายในชุมชน 
ด้วยชุมชน เพื่อชุมชน
โครงการประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับชาติประจ าปี เรื่อง การสร้างชุมชนต้านทุจริต  
ทางรอดของสังคมไทย
โครงการก ากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธ์ชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

ชุดโครงการสหยุทธ์ ท่ี ๓ เจตจ านงทางการเมืองต้านทุจริต และปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  
เป็นชุดโครงการมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต” เป็นด้านหลัก โดยสร้างกระบวนการให้มีการประกาศเจตจ านงของนักการเมือง พรรคการเมือง 

ภาครัฐ เอกชนและนิติบุคคล ต้านทุจริตและปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งป้องกันการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ ตามมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชนท่ีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ตลอดจนถึงภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วน
ในชุมชนและสังคม เป็นกระบวนการบังคับทางสังคมท่ีจะร่วมกันปฏิเสธและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ชุดโครงการสหยุทธ์นี้ ยังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ควบคู่กับ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ รวมท้ังมุ่งให้เกิดความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” 

ด้วยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และโครงการก ากับติดตามประเมิน เพื่อฉายภาพ
ผลลัพธ์และผลส าเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ์ “เจตจ านงทางการเมืองต้านทุจริต และปลอดจาก
การทุจริตเชิงนโยบาย” ประกอบไปด้วยโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการการสร้างกระแสความต้องการทางสังคมให้ภาคการเมืองประกาศเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

2. การพัฒนาและก าหนดมาตรการในการแสดงเจตจ านงทางการเมืองต้านทุจริตและปลอดจากการทุจริต
เชิงนโยบายในทุกรูปแบบ  

3. การจัดเวที“ประกาศเจตจ านงของนักการเมือง พรรคการเมือง ภาครัฐ เอกชน และนิติบุคคล ต้านทุจริต
และปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมท้ังป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้า ท่ีรัฐ ตามมาตรา 
123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558” 

4. โครงการวิจัยประเมิน เรื่อง ผลส าเร็จในการประกาศเจตจ านงทางการเมืองต้านทุจริต และปลอด
จากการทุจริตเชิงนโยบาย 

5. โครงการประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับชาติประจ าปี เรื่อง เจตจ านงทางการเมืองใสสะอาด
ต้านทุจริต ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 

6. โครงการก ากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธ์ “เจตจ านงทางการเมืองต้านทุจริต 
และปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย” 
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สรุปสาระส าคัญการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา มีปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้1 
    ด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรที่เก่ียวข้อง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีจ านวนเจ้าหน้าท่ี งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างจ ากัด ท าให้การด าเนินงานเพื่อ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมาท าได้ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร 
    ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีความ
ชัดเจน ขาดมาตรฐาน และมีข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการ เช่น มาตรการลงโทษยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร กระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงในช้ันการสืบสวน ไต่สวน และศาลยังแตกต่างกัน ขาดอ านาจในการตรวจค้น 
จับกุม และการตรวจยึดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นต้น

   นอกจากนี้ การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐมีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจท่ีไม่ชัดเจนและกว้างขวาง มีอ านาจมากเกินไป 
ไม่โปร่งใสและรัดกุมพอ ส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการทุจริต
    ด้านปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยมีปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีไม่เอื้อและส่งผล
ให้เกิดความเส่ียงในการคอร์รัปชัน คือ ความโลภ ระบบอุปถัมภ์ ระบบพรรคพวก ค่านิยมของคนในสังคมไทยไม่ได้
มีท่าทีรู้สึกรังเกียจคนท่ีทุจริต ความไม่เท่าเทียมกันของสังคม

   ด้านลักษณะและโครงสร้างระบบราชการ ลักษณะและโครงสร้างของระบบราชการค่อนข้างมีขนาดใหญ่ 
รัฐมีบทบาทมาก มีอ านาจสูง และรวมศูนย์ ส่งผลให้มีความเส่ียงในการคอร์รัปชันท่ีสูงตามมา 

    ด้านการบูรณาการและการมีส่วนร่วม ขาดองค์ประกอบการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ท่ีส าคัญ คือ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และส่ือมวลชน และขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
องค์กร
     ด้านการน าไปปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา  
ไม่สามารถเกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง มีการด าเนินการท่ีล่าช้า ไม่รวดเร็ว ไม่ตอบโจทย์การป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริตท่ีต้องการให้ทันต่อเหตุการณ์ และขาดการปฏิบัติงานในเชิงรุก 
 
 
                                                             
1 ผู้ให้ความเห็นในประเด็นน้ี ได้แก่ นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, 
นายวิฑูรย์  ศิริวิโรจน์ กรรมการคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายบรรยง  พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร
เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน), นายธนกร  จ๋วงพาณิชย์ อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ, ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง, ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายประยงค์  ปรียาจิตต์ 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น 
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สรุปสาระส าคัญการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา มีปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้1 
    ด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรที่เก่ียวข้อง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีจ านวนเจ้าหน้าท่ี งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างจ ากัด ท าให้การด าเนินงานเพื่อ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมาท าได้ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร 
    ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีความ
ชัดเจน ขาดมาตรฐาน และมีข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการ เช่น มาตรการลงโทษยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร กระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงในช้ันการสืบสวน ไต่สวน และศาลยังแตกต่างกัน ขาดอ านาจในการตรวจค้น 
จับกุม และการตรวจยึดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นต้น 

    นอกจากนี้ การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐมีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจท่ีไม่ชัดเจนและกว้างขวาง มีอ านาจมากเกินไป 
ไม่โปร่งใสและรัดกุมพอ ส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการทุจริต 

    ด้านปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยมีปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีไม่เอื้อและส่งผล
ให้เกิดความเส่ียงในการคอร์รัปชัน คือ ความโลภ ระบบอุปถัมภ์ ระบบพรรคพวก ค่านิยมของคนในสังคมไทยไม่ได้
มีท่าทีรู้สึกรังเกียจคนท่ีทุจริต ความไม่เท่าเทียมกันของสังคม 

    ด้านลักษณะและโครงสร้างระบบราชการ ลักษณะและโครงสร้างของระบบราชการค่อนข้างมีขนาดใหญ่ 
รัฐมีบทบาทมาก มีอ านาจสูง และรวมศูนย์ ส่งผลให้มีความเส่ียงในการคอร์รัปชันท่ีสูงตามมา 

    ด้านการบูรณาการและการมีส่วนร่วม ขาดองค์ประกอบการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ท่ีส าคัญ คือ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และส่ือมวลชน และขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
องค์กร 

     ด้านการน าไปปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา  
ไม่สามารถเกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง มีการด าเนินการท่ีล่าช้า ไม่รวดเร็ว ไม่ตอบโจทย์การป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริตท่ีต้องการให้ทันต่อเหตุการณ์ และขาดการปฏิบัติงานในเชิงรุก 
 
 
                                                             
1 ผู้ให้ความเห็นในประเด็นน้ี ได้แก่ นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, 
นายวิฑูรย์  ศิริวิโรจน์ กรรมการคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายบรรยง  พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร
เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน), นายธนกร  จ๋วงพาณิชย์ อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ, ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง, ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายประยงค์  ปรียาจิตต์ 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น 
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ควรก าหนดเร่ืองที่จะต้องท าในด้านต่าง ๆ ดังนี้2 
    ด้านการป้องกันการทุจริต  
  1) การป้องกันการทุจริตควรจะมีการด าเนินงานแบบเครือข่าย อาศัยเทคนิคในการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบและกลไกในการขับเคล่ือนในรูปแบบการประสานความร่วมมือและบูรณาการทุกภาคส่วน มุ่งสู่
ผลลัพธ์ในการป้องกันการทุจริต เพื่อปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและป้องกันการทุจริต 
ปลูกฝังจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ปรับเปล่ียนฐานความคิดของประชาชนให้รักษาผลประโยชน์ของประเทศ 
และมีค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 

2) เน้นการให้ความรู้แก่ประชาชน ส่งเสริมค่านิยมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
  3) มีการน าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) มาใช้ในโครงการของรัฐท้ังหมด โดยก าหนด
ขนาดของโครงการท่ีน ามาใช้อย่างชัดเจน 
  4) สร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างขนาดใหญ่ด้วยระบบ (Construction Sector Transparency: CST) 
โดยความร่วมมือจากภาคธุรกิจ นักวิชาการและประชาชน 
  5) น าโครงการ Open Government Partnership ของหน่วยงานภาครัฐมาร่วมเตรียมการรองรับ 
Open Government Data เพื่อการใช้ข้อมูลเดียวกัน 
  6) การใช้ Social Media ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook เป็นต้น ในการรณรงค์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต 
    ด้านการปราบปรามการทุจริต 
  1) การปราบปรามการทุจริตควรมีความกระชับ เกิดผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมท้ัง
มีการประสานความร่วมมือการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
  2) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีโทษท่ีเหมาะสมกับสภาพความผิด (ให้รุนแรงขึ้น) ปรับลด
ขั้นตอนในกระบวนการสืบสวนสอบสวน หรือไต่สวน ให้มีความรวดเร็วขึ้น  และเพิ่มอ านาจให้การรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และมี
กฎหมายครอบคลุมในทุกด้านโดยไม่เกิดความซ้ าซ้อน 
  3) จัดต้ังศาลช านัญพิเศษเฉพาะเรื่อง เช่น พ.ร.บ. จัดตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ร.บ. คุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริต 

                                                             
2 ผู้ให้ความเห็นในประเด็นน้ี ได้แก่ นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา  วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 
นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง , คุณวรวรรณ  ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ นายสรรเสริญ  
นิลรัตน์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เป็นต้น 

 
 

 3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 ควรก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จและทิศทาง ดังนี้3 
 การบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น รวดเร็ว ทันสมัย ลดกระบวนการท่ีมี
ความยุ่งยากและขั้นตอนมากเกินไป หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการประสานการด าเนินงานท่ีรวดเร็วและมีข้อตกลง
กระบวนงานร่วมกันท่ีชัดเจน เพิ่มบทบาทหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตรวจสอบมากขึ้น 

 การมีส่วนร่วม สร้างระบบและกลไกท่ีให้ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะ พลังของประชาชน เข้ามา
มีส่วนร่วม ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานและบูรณาการการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพราะ
เรื่องการคอร์รัปชันเป็นเรื่องของทุกคนท่ีจะต้องแก้ปัญหา ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียว
ซึ่งจะท าให้การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

    ค่าเป้าหมายและมาตรวัด ต้องก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จที่ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย เนื่องจากต้องยอมรับในหลักการสากลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีการก าหนดมาตรวัดท่ีสามารถ
วัดได้ในเชิงตัวเลขว่ามีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึน หรือลดลงของปัญหา

 ทิศทาง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีมาตรฐาน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีทิศทางท่ีปรับเปล่ียนให้เท่าทันกับบริบทแวดล้อม ท้ัง 3 ด้าน คือ การป้องกัน การปราบปราม
และการสร้างความตระหนักรู้ เน้นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยาวชน ผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุ ก าหนดให้
การปลูกจิตใต้ส านึกเป็นภารกิจหลักของชาติ 

การแก้ไขปัญหา เน้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยกระบวนการ process) มากกว่าการจัดต้ัง
หน่วยงาน เช่น การน าข้อมูลทุกอย่างเผยแพร่แก่สาธารณะ ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ติดตาม
การทุจริต ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีแท้จริงเป็นผู้ขับเคล่ือนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เป็นต้น แก้ไขปัญหาโดยอยู่บนพื้นฐานของการส ารวจสาเหตุท่ีแท้จริงและสอดคล้องกับ
บริบทสังคมปัจจุบัน

เคร่ืองมือและเทคโนโลยี มีการน าระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเชื่อมโยงมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอดคล้องและเท่าทันกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง และน าเครื่องมือเพื่อใช้
สร้างความโปร่งใสของภาครัฐท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาบังคับใช้ในการตรวจสอบอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
รัดกุม อีกท้ังควรมีการบูรณาการเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ระบบภาษี ให้มีความเช่ือมโยงกันใช้เพื่อบังคับให้เกิดความ
โปร่งใสทุกภาคส่วน 
                                                             
3 ผู้ให้ความเห็นในประเด็นน้ี ได้แก่ นายรพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) นายธนกร จ๋วงพาณิชย์ อนุกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ นางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ กพร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน และผู้อ านวยการส านักงาน
สื่อสารองค์กรเอสซีจี (ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศุภชัย  สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย, คุณสรรเสริญ นิลรัตน์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
และนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น 



191

 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ควรก าหนดเร่ืองที่จะต้องท าในด้านต่าง ๆ ดังนี้2 

   ด้านการป้องกันการทุจริต  
1) การป้องกันการทุจริตควรจะมีการด าเนินงานแบบเครือข่าย อาศัยเทคนิคในการบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบและกลไกในการขับเคล่ือนในรูปแบบการประสานความร่วมมือและบูรณาการทุกภาคส่วน มุ่งสู่
ผลลัพธ์ในการป้องกันการทุจริต เพื่อปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและป้องกันการทุจริต 
ปลูกฝังจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ปรับเปล่ียนฐานความคิดของประชาชนให้รักษาผลประโยชน์ของประเทศ 
และมีค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 

2) เน้นการให้ความรู้แก่ประชาชน ส่งเสริมค่านิยมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
 3) มีการน าข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact: IP) มาใช้ในโครงการของรัฐท้ังหมด โดยก าหนด
ขนาดของโครงการท่ีน ามาใช้อย่างชัดเจน 

4) สร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างขนาดใหญ่ด้วยระบบ Construction Sector Transparency: CST)
โดยความร่วมมือจากภาคธุรกิจ นักวิชาการและประชาชน 

5) น าโครงการ Open Government Partnership ของหน่วยงานภาครัฐมาร่วมเตรียมการรองรับ 
Open Government Data เพื่อการใช้ข้อมูลเดียวกัน 
 6) การใช้ Social Media ต่าง ๆ เช่น Line Facebook เป็นต้น ในการรณรงค์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต 
 ด้านการปราบปรามการทุจริต 

1) การปราบปรามการทุจริตควรมีความกระชับ เกิดผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมท้ัง
มีการประสานความร่วมมือการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 2) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีโทษท่ีเหมาะสมกับสภาพความผิด (ให้รุนแรงขึ้น) ปรับลด
ขั้นตอนในกระบวนการสืบสวนสอบสวน หรือไต่สวน ให้มีความรวดเร็วขึ้น และเพิ่มอ านาจให้การรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และมี
กฎหมายครอบคลุมในทุกด้านโดยไม่เกิดความซ้ าซ้อน 

3) จัดต้ังศาลช านัญพิเศษเฉพาะเรื่อง เช่น พ.ร.บ. จัดตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ร.บ. คุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริต

                                                             
2 ผู้ให้ความเห็นในประเด็นน้ี ได้แก่ นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ นายสรรเสริญ 
นิลรัตน์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เป็นต้น 

 
 

 3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 ควรก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จและทิศทาง ดังนี้3 
    การบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น รวดเร็ว ทันสมัย ลดกระบวนการท่ีมี
ความยุ่งยากและขั้นตอนมากเกินไป หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการประสานการด าเนินงานท่ีรวดเร็วและมีข้อตกลง
กระบวนงานร่วมกันท่ีชัดเจน เพิ่มบทบาทหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตรวจสอบมากขึ้น 

    การมีส่วนร่วม สร้างระบบและกลไกท่ีให้ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะ “พลังของประชาชน” เข้ามา
มีส่วนร่วม ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานและบูรณาการการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพราะ
เรื่องการคอร์รัปชันเป็นเรื่องของทุกคนท่ีจะต้องแก้ปัญหา ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียว 
ซึ่งจะท าให้การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

    ค่าเป้าหมายและมาตรวัด ต้องก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จที่ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทย เนื่องจากต้องยอมรับในหลักการสากลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีการก าหนดมาตรวัดท่ีสามารถ
วัดได้ในเชิงตัวเลขว่ามีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึน หรือลดลงของปัญหา 

    ทิศทาง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีมาตรฐาน  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีทิศทางท่ีปรับเปล่ียนให้เท่าทันกับบริบทแวดล้อม ท้ัง 3 ด้าน คือ การป้องกัน การปราบปราม 
และการสร้างความตระหนักรู้ เน้นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยาวชน ผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุ ก าหนดให้
การปลูกจิตใต้ส านึกเป็นภารกิจหลักของชาติ 

    การแก้ไขปัญหา เน้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยกระบวนการ (process) มากกว่าการจัดต้ัง
หน่วยงาน เช่น การน าข้อมูลทุกอย่างเผยแพร่แก่สาธารณะ ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ติดตาม
การทุจริต ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีแท้จริงเป็นผู้ขับเคล่ือนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เป็นต้น แก้ไขปัญหาโดยอยู่บนพื้นฐานของการส ารวจสาเหตุท่ีแท้จริงและสอดคล้องกับ
บริบทสังคมปัจจุบัน 

    เคร่ืองมือและเทคโนโลยี มีการน าระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเชื่อมโยงมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอดคล้องและเท่าทันกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง และน าเครื่องมือเพื่อใช้
สร้างความโปร่งใสของภาครัฐท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาบังคับใช้ในการตรวจสอบอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
รัดกุม อีกท้ังควรมีการบูรณาการเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ระบบภาษี ให้มีความเช่ือมโยงกันใช้เพื่อบังคับให้เกิดความ
โปร่งใสทุกภาคส่วน 
                                                             
3 ผู้ให้ความเห็นในประเด็นน้ี ได้แก่ นายรพี  สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน , พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม, นายบรรยง  พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน), นายธนกร  จ๋วงพาณิชย์ อนุกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ, นางกิตติยา  คัมภีร์ รองเลขาธิการ กพร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน  และผู้อ านวยการส านักงาน
สื่อสารองค์กรเอสซีจี (ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย), ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา  วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง, คุณวรวรรณ  ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย, คุณสรรเสริญ  นิลรัตน์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
และนายประยงค์  ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น 
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    กระบวนงาน หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องควรทบทวนกระบวนงาน
ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านอ านาจ ความรับผิดชอบ กฎหมายท่ีรองรับ ว่ามีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ อีกท้ัง กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบต้องมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 
 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ควรมีมาตรการ กลไก หรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงการป้องกันปราบปรามการทุจริตให้บรรลุผลส าเร็จได้ ดังนี้4 
    1) น าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาเสริมในกระบวนการต่าง  ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนพลังของ
ประชาชน ส่ือมวลชน ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ    
ท่ีแสดงออกผ่านรูปแบบเทคโนโลยี “social media” ให้ความรู้และผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีคิด ค่านิยม 
และทัศนคติท่ีถูกต้อง ส่งเสริมให้มีการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน (Conflict of 
interest) และให้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สร้างวัฒนธรรมใหม่ ค่านิยมใหม่ ต้องมี Zero tolerance คือรับไม่ได้ 
ทนไม่ได้ มีการคว่ าบาตรผู้กระท าผิดในเรื่องการทุจริต เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคม 

    2) ปฏิรูประบบราชการ บทบาทของรัฐ อ านาจรัฐ และขนาดของรัฐ รวมถึงมีการทบทวนลดอ านาจ
และขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการใช้อ านาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตในเร่ืองต่าง ๆ แก่ประชาชน
หรือผู้เกี่ยวข้องท่ีต้องมาขออนุญาตกับรัฐ เพราะมีโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตจากการอนุญาตดังกล่าวสูง หากลด
ไม่ได้ก็ท าให้ชัดเจน โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลโครงการต่าง ๆ สามารถตรวจสอบและติดตามได้ในทุกเร่ือง และปฏิรูป
หน่วยงานของรัฐให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังข้อมูล องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี ตลอดจนทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้อง น าหลักการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมข้าราชการมาประยุกต์
กับภาคราชการ 
    3) จัดท าโครงการ/กิจกรรมตัวอย่าง หรือโครงการน าร่อง (Pilot Project) ให้เป็นต้นแบบท่ีหน่วยงาน
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการศึกษาและเขียนโครงการ Standard 
Package หรือ Shopping list เพื่อให้หน่วยงานขับเคล่ือนอื่น ๆ ได้น าโครงการไปปฏิบัติ และการปฏิบัติโครงการ 
ก็ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง  
    4) มีการปฏิรูปการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยให้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และควรมี
การเน้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คดีท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดแล้วให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะในคดีท่ีได้รับความสนใจ
จากประชาชน คดีความท่ีมีมูลค่าความเสียหายสูง หรือคดีความท่ีมีผู้กระท าหรือร่วมกระท าผิดเป็นนักการเมือง
หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูง 

                                                             
4 ผู้ให้ความเห็นในประเด็นน้ี ได้แก่ นายรพี  สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, นายวิฑูรย์   ศิริวิโรจน์ กรรมการ
คณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายบรรยง  พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) และ
นายธนกร  จ๋วงพาณิชย์ อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ, นางกิตติยา  คัมภีร์ รองเลขาธิการ กพร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
นางวีนัส  อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชันและผู้อ านวยการส านักงานสื่อสารองค์กรเอสซีจี (ผู้แทนสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย), ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา  วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง, 
ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายประยงค์  ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น 

 

การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ จะต้องมี
การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของระบบอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขเป็นประเด็น เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างเป็นระบบ รวมท้ัง มีกลไกในการป้องกันและ
คุ้มครองพยานหรือแม้แต่การตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนส่ือหรือภาคประชาสังคมท่ีท างานต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ควรมี ของแผนด้วย
และควรมีการท า ให้การเปล่ียนแปลงการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยต้องหาให้ได้ว่า เปล่ียนไปท าไม และเปล่ียนแล้วได้อะไร โดยมีคนรุ่นใหม่หรือผู้มีหัวคิดทันสมัยเป็น 
ในการช่วยน าแนวคิดการเปล่ียนขยายลงสู่องค์กร และควรมีการแบ่ง ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มี
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

5. ข้อเสนอแนะท่ีจะช่วยพัฒนาและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
ได้แก่5 

การพัฒนาและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ( ของประเทศไทยให้สูงขึ้น จะต้องสร้าง
กระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถช้ีช่องหรือร่วมแก้ไขปัญหาได้ พร้อมท้ังมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา
การทุจริต ทั้งมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็จะช่วยยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (
ของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้

การท่ีจะเพิ่มค่า ควรท่ีจะแก้ไขปัญหาหลัก ๆ ของการทุจริตก่อนมีการวิเคราะห์ช่องโหว่ว่าจุด
ใดท่ีน าไปสู่การใช้อ านาจเพื่อหาผลประโยชน์ ซึ่งนักลงทุนต่างชาติพิจารณาสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ
นั้น ๆ ท่ีจะไปลงทุนว่ามีกฎหมายใดท่ีเป็นอุปสรรค เราจึงควรทุ่มทรัพยากรในการแก้ปัญหาท่ีแท้จริงของการทุจริต
มากกว่าถึงจะคุ้มค่า

ควรมีการปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์และสุจริตต้ังแต่สถาบันครอบครัว และการศึกษาระดับปฐมวัย 
ควบคู่กับระบบสังคมท่ีต้องสร้างกระแสการต่ืนตัวด้วยการสร้างการลงโทษให้สังคมได้เห็นผลของการกระท าผิด
อย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด

การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต้องมีความโปร่งใส เปิดเผย และไม่ลังเลท่ีจะให้
ตรวจสอบ

                                                             
ผู้ให้ความเห็นในประเด็นน้ี ได้แก่ นายรพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) และ
นายธนกร จ๋วงพาณิชย์ อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ดร.สุรินทร์  
พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นต้น
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กระบวนงาน หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องควรทบทวนกระบวนงาน
ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านอ านาจ ความรับผิดชอบ กฎหมายท่ีรองรับ ว่ามีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ อีกท้ัง กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบต้องมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 
 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ควรมีมาตรการ กลไก หรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงการป้องกันปราบปรามการทุจริตให้บรรลุผลส าเร็จได้ ดังนี้4 

   1) น าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาเสริมในกระบวนการต่าง ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนพลังของ
ประชาชน ส่ือมวลชน ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ท่ีแสดงออกผ่านรูปแบบเทคโนโลยี social media  ให้ความรู้และผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีคิด ค่านิยม 
และทัศนคติท่ีถูกต้อง ส่งเสริมให้มีการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน (Conflict of 
interest) และให้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สร้างวัฒนธรรมใหม่ ค่านิยมใหม่ ต้องมี Zero tolerance คือรับไม่ได้ 
ทนไม่ได้ มีการคว่ าบาตรผู้กระท าผิดในเรื่องการทุจริต เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคม
 2) ปฏิรูประบบราชการ บทบาทของรัฐ อ านาจรัฐ และขนาดของรัฐ รวมถึงมีการทบทวนลดอ านาจ
และขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการใช้อ านาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตในเร่ืองต่าง ๆ แก่ประชาชน
หรือผู้เกี่ยวข้องท่ีต้องมาขออนุญาตกับรัฐ เพราะมีโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตจากการอนุญาตดังกล่าวสูง หากลด
ไม่ได้ก็ท าให้ชัดเจน โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลโครงการต่าง ๆ สามารถตรวจสอบและติดตามได้ในทุกเร่ือง และปฏิรูป
หน่วยงานของรัฐให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังข้อมูล องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี ตลอดจนทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้อง น าหลักการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมข้าราชการมาประยุกต์
กับภาคราชการ 

3) จัดท าโครงการ/กิจกรรมตัวอย่าง หรือโครงการน าร่อง (Pilot Project  ให้เป็นต้นแบบท่ีหน่วยงาน
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการศึกษาและเขียนโครงการ Standard 
Package หรือ Shopping list เพื่อให้หน่วยงานขับเคล่ือนอื่น ๆ ได้น าโครงการไปปฏิบัติ และการปฏิบัติโครงการ
ก็ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง 
 4) มีการปฏิรูปการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยให้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และควรมี
การเน้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คดีท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดแล้วให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะในคดีท่ีได้รับความสนใจ
จากประชาชน คดีความท่ีมีมูลค่าความเสียหายสูง หรือคดีความท่ีมีผู้กระท าหรือร่วมกระท าผิดเป็นนักการเมือง
หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูง 

                                                             
4 ผู้ให้ความเห็นในประเด็นน้ี ได้แก่ นายรพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, นายวิฑูรย์ ศิริวิโรจน์ กรรมการ
คณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) และ
นายธนกร จ๋วงพาณิชย์ อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ, นางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ กพร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชันและผู้อ านวยการส านักงานสื่อสารองค์กรเอสซีจี (ผู้แทนสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย), ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง, 
ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น

 
 

    5) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเร่ืองร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  จะต้องมี
การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของระบบอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขเป็นประเด็น เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างเป็นระบบ รวมท้ัง มีกลไกในการป้องกันและ
คุ้มครองพยานหรือแม้แต่การตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนส่ือหรือภาคประชาสังคมท่ีท างานต่อต้านการทุจริต 

    6) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ควรมี Key Success ของแผนด้วย 
และควรมีการท า Change Management ให้การเปล่ียนแปลงการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยต้องหาให้ได้ว่า เปล่ียนไปท าไม และเปล่ียนแล้วได้อะไร โดยมีคนรุ่นใหม่หรือผู้มีหัวคิดทันสมัยเป็น Change Agent 
ในการช่วยน าแนวคิดการเปล่ียนขยายลงสู่องค์กร และควรมีการแบ่ง Target ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มี
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 

5. ข้อเสนอแนะท่ีจะช่วยพัฒนาและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
ได้แก่5 
 1) การพัฒนาและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น จะต้องสร้าง
กระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถช้ีช่องหรือร่วมแก้ไขปัญหาได้ พร้อมท้ังมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา
การทุจริต ทั้งมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็จะช่วยยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ 

 2) การท่ีจะเพิ่มค่า CPI ควรท่ีจะแก้ไขปัญหาหลัก ๆ ของการทุจริตก่อนมีการวิเคราะห์ช่องโหว่ว่าจุด
ใดท่ีน าไปสู่การใช้อ านาจเพื่อหาผลประโยชน์ ซึ่งนักลงทุนต่างชาติพิจารณาสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ 
นั้น ๆ ท่ีจะไปลงทุนว่ามีกฎหมายใดท่ีเป็นอุปสรรค เราจึงควรทุ่มทรัพยากรในการแก้ปัญหาท่ีแท้จริงของการทุจริต
มากกว่าถึงจะคุ้มค่า 
 3) ควรมีการปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์และสุจริตต้ังแต่สถาบันครอบครัว และการศึกษาระดับปฐมวัย 
ควบคู่กับระบบสังคมท่ีต้องสร้างกระแสการต่ืนตัวด้วยการสร้างการลงโทษให้สังคมได้เห็นผลของการกระท าผิด
อย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด 

 4) การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต้องมีความโปร่งใส เปิดเผย และไม่ลังเลท่ีจะให้
ตรวจสอบ  

                                                             
5 ผู้ให้ความเห็นในประเด็นน้ี ได้แก่ นายรพี  สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, นายบรรยง  พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)  และ
นายธนกร  จ๋วงพาณิชย์ อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ, ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา  วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ดร.สุรินทร์  
พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นต้น 
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พนัธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์ที่ 1  
สังคมมพีฤติกรรม 

ร่วมตา้นการทุจริตในวงกวา้ง 

วัตถุประสงค์ที่ 2  
เกดิวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)  

มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์ที่ 3 
การทุจริตถูกยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกัน
การทุจริตและระบบบรหิารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ที่ 4 
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 

มคีวามรวดเร็ว เปน็ธรรมและได้รบัความร่วมมอืจากประชาชน 

วัตถุประสงค์ที่ 5 

ดัชนีการรบัรู้การทจุริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทยมค่ีาคะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 
ยกระดบัคะแนนดชันกีารรับรู้การทจุรติ 

(Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
สร้างสังคม 

ที่ไมท่นต่อการทุจรติ 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ระดับความสําเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของชมุชนใสสะอาด ร่วมต้านทจุริต 

กลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้ งแต่ปฐมวัยให้สามารถ    
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ส่ ง เสริมให้ มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา   
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 
4. เ ส ร ิม พ ล ัง ก า ร ม ีส ่ว น ร ่ว ม ข อ ง ช ุม ช น  ( Civic 
Participation) แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เ พื่ อ   
ต่อต้านการทุจริต 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. ทุกภาคส่วนส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและ
สง่เสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2. การผนึกกําลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่นําไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

สกัดก้ันการทุจริต 
เชิงนโยบาย 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
ร้อยละท่ีลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 
    ข้ันการก่อตัวนโยบาย (Policy formation) 

    ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) 

    ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

    ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ(Policy Implementation) 

    ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy cycle feedback) 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
๑. ฝ่ายบริหารให้ความสําคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริม
ธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย 
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการของรัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 

พัฒนาระบบป้องกัน 

การทุจรติเชงิรุก 

ตัวชี้วดัระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ   
การยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
2. ร ้อ ยละของคด ีหร ือก า รร ้อ ง เ ร ียน เ กี ่ย วก ับ   

การทุจริตที่ลดลง 
3. ร้อยละความสําเร็จของผลการดําเนินการป้องกัน
การทุจริต 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ   
ลดปัญหาการทุจริต 
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) ของประเทศไทย 
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
8. การพัฒนาระบบและส่ง เสริมการดําเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต   
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against 

Corruption : UNCAC) 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. กระบวนการทํางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่
การทํางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 

การปราบปรามการทุจรติ 

ตัวชี้วดัระดับยุทธศาสตร์ 
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริตจําแนกตาม
ขนาดและประเภทของคดี 
๒. ร้อยละของคดีการทุจริตที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
จําแนกตามขนาดและประเภทของคดี 

กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุ งระบบรับ เรื่ อ ง ร้ อง เรี ยนการทุจ ริตใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

๒. ปรั บปรุ ง ก า รต ร วจสอบความ เ คลื่ อ น ไห วและ   
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
๓. ปรับปรุ งกระบวนการและพัฒนากลไกพิ เศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๔. ตรากฎหมายและการบั ง คับใช้ กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๘. การเปิดโปงผู้กระทําความผิดให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเม่ือคดีถึงที่สุด 
๙. การ เพิ่ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในกา รดํ า เ นิ นคดี ทุ จ ริ ต   
ระหว่างประเทศ 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในการปราบปราม 
การทุจริตทั้งระบบ 
2. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทางกฎหมายในการร่วมกัน
ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ    
การปราบปรามการทุจริต 
3. ประชาชนและสังคมให้ความสําคัญกับการปราบปราม
การทุจริตและตระหนกัถึงผลของการกระทําการทุจริต 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ตามแหล ่ง สํารวจข ้อม ูล  ๘  แหล ่ง 
สูงกวา่ร้อยละ ๕๐  

กลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทย 
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1.  ความร่วมมือของ รัฐบาล  กระบวนการยุติ ธรรม 
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และเอกชนในการต่อต้านการ
ทุจริต 
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ 
3. การรับรู้ของนักลงทุนต่างชาติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง 

ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. มีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
นักการเมืองต่อสาธารณชน 
2. ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิด
มาตรฐานทางจรยิธรรม  
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนต้ังต้นในการจัดต้ังกองทุนต่อต้าน
การทจุริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน  
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการกํากับ
ดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณชน 

กลยุทธ์  
1. พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานง    
ทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตต่อสาธารณชน 
2. เร่ งรัดการ กํา กับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รฐัในทุกระดับ 
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับ
เจตจํานงในการต่อต้านการทจุริต 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชน     
และภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 
6. ปร ะ ยุ ก ต์ น วั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ค วบคุ ม    
การดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมือง    
ที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. ความตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน 
2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
เครือข่าย จัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เพ่ือมุง่สู่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งรัดหรือกดดันให้คณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้อง
ดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเร่งด่วน 
4. รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริต 

 

วิสัยทัศน ์

 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

ผังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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S1 ความเป็นอสิระในการด าเนินการตามกฎหมาย A O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สง่เสริมการต่อต้านการทุจริต A 
S2 มีการกระจายโครงสร้างสู่ภูมภิาค A O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและด ีA 
S3 เจ้าหน้าท่ีมาจากสหวิทยาการ ท าให้มีความหลากหลายทางวิชาการ A O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรบัปรุงกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขการทุจรติ A 
S4 หน่วยงานมีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ A O4 มีสื่อออนไลน์ท่ีทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลได้รวดเร็ว A 
S5 การแบ่งโครงสร้างการท างานภายในหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ A O5 นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล A 
S6 มาตรการเสริม มาตรา 100 และ 103/7 และเครื่องมือเสรมิ ITA เสริมยุทธศาสตร ์B O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสร้างความโปรง่ใส B 
S7 ผู้บรหิารองค์กรมีศักยภาพเปน็ท่ีประจักษ์ได้รับการยอมรับ B O7 การค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ให้การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ B 
S8 มียุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นเครื่องมือก าหนดบทบาททิศทางการขับเคลื่อนท าให้เกิดการบูรณาการงบประมาณและการบริหาร B O8 สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการทุจรติที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาในการด าเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น B 
S9 ศูนย์ประมวลข้อมูลฯ เป็นกลไกการประสานและตดิตามการขับเคลื่อนฯ B O9 ค่า CPI ท าให้แต่ละภาคส่วนมีจุดประสานทิศทางร่วมกัน B 
S10 เจ้าหน้าท่ีมีทักษะความรู้เฉพาะทางและมปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน B O10 กฎหมายเกิดใหม่มีความเปน็เฉพาะด้าน ลดระยะเวลาการตีความ B 
S11 การสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริตไดร้ับความร่วมมือท่ีดจีากเด็กและเยาวชน B O11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงช่วยส่งเสรมิให้ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้แนวโนม้การทุจริตลดลงด้วย B 
S12 มีการจัดท า MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ครอบคลมุภารกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมอืได ้B O12 หลักค าสอนของศาสนาช้ีใหเ้ห็นโทษของการทุจริต ช่วยสร้างการรับรู้และแนวปฏิบัติในฐานะศาสนิกชนท่ีดี B 
S13 หน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ B O13 ภาคธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุ่มกันปกป้องไมใ่ห้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ B 
S14 เจ้าหน้าท่ีมีค่านยิมความซื่อสัตยเ์ป็นพื้นฐานส าคญัในการปฏิบตัิงาน B O14 การน าเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง B 
S15 มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเช่ียวชาญที่หลากหลาย B O15 การสร้างภาคเีครือข่ายมีความเข้มแข็งในการร่วมต่อต้านการทุจริต B 

W1 การท างานยังเป็นรูปแบบในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก A T1 ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง A 
W2 การท างานมีขั้นตอนที่เป็นทางการมากในระบบอนุกรรมการ A  T2 การบังคับใช้กฎหมายในการตอ่ต้านการทุจรติในหน่วยงานภาครฐัอ่ืนยังไม่มีประสิทธิภาพ A 
W3 การท า MOU ไม่ได้น าไปปฏบิัติ A T3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการท าธุรกิจระหว่างประเทศมากข้ึน เอื้อต่อการทุจริตการใช้งบด าเนินการ A 
W4 ขาดความชัดเจนในการบูรณาการร่วมกัน A T4 เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น จากการด าเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจรติเชิงนโยบาย A 
W5 กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและไต่สวนมลูฟ้องมีความล่าช้า A T5 กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซ้อนมาก A 
W6 รูปแบบการบริหารยังเป็นแบบข้าราชการประจ า B T6 นโยบายต่อต้านการทุจริตกระจายไปสู่กระทรวงต่าง ๆ ซึ่งยังขาดความเป็นองค์รวม B 
W7 การขับเคลื่อนฯ ยังขาดการบริหารเชิงยุทธ์ B T7 ประชาชนขาดค่านยิมในการมสี่วนร่วมสร้างธรรมาภิบาล B 
W8 ขาดการประสานงานด้านการประชาสมัพันธ์ และการสร้างกระแสสังคม B T8 ต่างประเทศและประชาชนยังขาดความเช่ือมั่นในการสรา้งความโปร่งใสภาครัฐ B 
W9 ภารกิจสร้างจิตส านึกยังไม่มปีระสิทธิภาพ B T9 นโยบายป้องกันการแทรกแซงภายในของรัฐท าให้การด าเนินการตาม UNCAC ล่าช้า B 
W10 ส่วนใหญเ่ป็นการชี้มลูความผิดเจา้หน้าท่ีระดับล่าง B T10 โครงสรา้งเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ าสูง B 
W11 ขาดระบบตดิตามตรวจสอบประเมินผล B T11 ทัศนคติในแง่ลบของสังคมทีม่ีต่อเจ้าหนา้ที่รัฐ ท าให้ด าเนินการส่งเสริมความร่วมมือไดย้าก B 
W12 แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ใช้ภาษายากต่อการท าความเข้าใจ มีวธิีปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน B T12 ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เกดิเป็นภาวะจ ายอมและเพิกเฉย B 
W13 ขาดการสรา้งค่านิยมร่วมตอ่ต้านการทุจรติที่เป็นเอกภาพ B T13 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือท่ีท าให้เกิดการทุจริตรูปแบบใหม่ ๆ B 
W14 ระบบสนับสนุนข่าวและฐานข้อมูลขาดการปรับปรุงให้เป็นปจัจุบัน B T14 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสนิบนเพื่ออ านวยความสะดวก B 
W15 ช่องทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเบาะแสและพยานหลักฐานข้ามพรมแดนยังไม่เพียงพอ B T15 ผู้แจ้งเบาะแสไม่มั่นใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผู้กระท าความผดิ B 

พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ที่ 1  

สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 

วัตถุประสงค์ที่ 2  

เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)  

มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์ที่ 3  

การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต 
และระบบบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล  

วัตถุประสงค์ที่ 4  

การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย  
มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความรว่มมือจากประชาชน 

วัตถุประสงค์ที่ 5  

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  
ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สงูขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

• ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน        
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

• ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา   
ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

• ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านการทุจริต 

• เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง 

ในการต่อต้านการทุจริต 

• พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 

• เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

• สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธแ์ละมาตรการส าหรับ
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

• พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกัน          
และปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกบัการแก้ปัญหา 

• ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

• ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงาน
ตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

• วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 
• ขั้นการก่อตัวนโยบาย  
• ขั้นการก าหนดนโยบาย 
• ขั้นตัดสินใจนโยบาย 
• ขั้นการน านโยบายไปปฏบิัติ 
• ขั้นการประเมินนโยบาย 

• การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตในเชิงนโยบาย 
• การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบ       

ธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏบิัติ 
• ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ      

การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

• เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
• สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยังยั้งการทุจริต 
• พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

• พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์                     
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

• การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง    
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

• สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
• พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร

ด้านการป้องกันการทุจริต 
• การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามUNCAC 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 
การปราบปรามการทุจริต 

• ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
• ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สิน    

และหนี้สิน 
• ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
• ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทัน

ต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
• บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 

(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
• พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่                   

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
• การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษ         

ของการท าทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  

(Corruption Perceptions Index : CPI)  

ของประเทศไทย 

• ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

• บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

จุดแข็ง (+) 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

จุดอ่อน (-) 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

โอกาส (+) 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

อุปสรรค (-) 

 

Benchmarking 
 

- CPIB (สิงคโปร์): การแก้ไขและบงัคับใช้กฎหมาย, 
ระบบรับเรื่องร้องเรียน, การสืบสวนสอบสวน, การ
ตรวจสอบบญัชี, การให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐ, HRM & 
HRD, เจตจ านงของผู้น า 
 

- ICAC (ฮ่องกง): ระบบรับเรื่องร้องเรียน, การ
สืบสวนสอบสวน,  การปรับฐานคดิ ปชช., การ
ปลูกฝังด้านการศึกษา, การให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐ, 
HRM & HRD, เจตจ านงของผู้น า 
 

- ACRC (เกาหลี): ระบบรับเรื่องรอ้งเรียน, การ
คุ้มครองพยาน, การปรับฐานคดิ ปชช. , การปลูกฝัง
ด้านการศึกษา, การประเมินความโปร่งใส 

การวิเคราะห์ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- ร่าง รธน. แห่งราชอาณาจักรไทย 
- วาระปฏิรปู สภาปฏิรปูแห่งชาติ 
- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี
- ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2560 
- แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2558 - 2560 
- แนวนโยบายและข้อสั่งการ คสช.  
 

 ทบทวนงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
- รูปแบบและลกัษณะการทจุริต 
- ปัญหาการทุจริตที่ควรมุง่เน้นแก้ไข 
- ข้อจ ากัดการด าเนินงานเพื่อปราบปรามการทจุริต 
- นัยส าคัญทีส่่งผลต่อภาพลักษณ์คอรร์ัปชันของประเทศ 
- มาตรการสากลเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
- การสร้างความร่วมมือจากทกุภาคส่วน 
- ธรรมาภิบาลกบัภาคธุรกิจเอกชน 
- การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในระดบัชุมชน 

 

แนวคิดที่ส าคัญอ่ืน ๆ (Idea)  
- จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- จากการรบัฟังความคิดเหน็ 
- จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

วิสัยทัศน ์: ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจรติ (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
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          ์รตสาศธทยุะลต่แนใกัลหยามหาป้เม่ลุกะ  
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ความผิด งรแยา้รยนิัว  
 

Transparency International) 
 

ๆงา่ตพีชาชิวรกค์งอ  นชวายเะลแกด็เ  ยัวงว่ชกุทนชาชะรป   

ดิกเ  ดิกเมไ  

ติรจุทราก  

ติรจุทรากนา้ตอ่ตรกค์งอ  
(Prime mover) 

1 

มคงัสงารส  

 

ยก ีนชัดนนแะคบัดะร ยทไศทเะรปงอขติรจุทรากูรบัรราก

ป.ป.ช. 
ป.ป.ท. 

 

 

 

 

แสวงหา
งิรจจ็ทเอ้ข  
ะลแนวสต่ไ  

 

ศาล 
 
 

ดีคาษกาพพิ  

 
 
 
 

ถอดถอน 

าภสฒุิว  

 
 

 
 
 
 

ฟ้องคดี 
ดุสงูสรากยัอ  

 

ความผิดอาญา 
 

ดักงัสน้ตนางยวน่ห  
 ลงโทษ 

 

นยีรเงอ้ร  
สอบสวน

 

ป.ป.ช. 
ป.ป.ท. 
สตง. 

รากจวรต้ผู
นิดนผ่แ  

DSI 
ติาชง่หแจวราํต.งนส  

มรรธงราํด์ยนูศ  
์ขกุทงอ้ร์ยนูศ  

ฯลฯ 
 

ความผิด งรแยา้รยนิัว  
 

 

ยาบยโนงชิเติรจุทราก
 

ยามหฎกมาตติรจุทราก
 

งอืมเรากกนั  
งอืมเรากครรพ  

 
ฐัรนางยวน่ห  

นชกอเจิกรธุ  

3 

2 

 งอืมเรากงาทงนาํจตจเบัดะรกย
ติรจุทรากนาตอตรากนใ

ักดักส ติรจุทรากน  

ยาบยโนงิชเ  
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