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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564)
จากสถานการณ์ก ารทุจ ริต ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว ต่อ เนื่อ ง และบทเรีย นที่ไ ด้รับ จาก
การแปลงยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับ ที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ
จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
ต้อ งเผชิญอยู่จ ริง ต้องมีก ารคานึง ถึงบทบาทของทุกภาคส่ว นไม่ว่าจะเป็น หน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอ กชน
ภาควิช าการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
จากผลการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารทุ จ ริ ต การวิ เ คราะห์ ดั ช นี การรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้ อ ม รวมถึ ง วิ เ คราะห์ ว งล้ อ อนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future
Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีการนามาประมวลผลเพื่อกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปี ข้ างหน้ า จะมุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ประเทศที่ มี ม าตรฐานทางคุ ณ ธรรม
จริย ธรรม เป็น สัง คมมิติใหม่ที่ป ระชาชนไม่เ พิก เฉยต่อ การทุจริต ทุก รูป แบบ โดยได้รับความร่ว มมือจาก
ฝ่า ยการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ

“สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร
และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล”
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการ
ดาเนินงานจากเดิม ไปสู่กระบวนการทางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระทาการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อ การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
อีกต่อไป ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจานง
ทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่ายการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็น
ผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อ ยกระดับ
มาตรฐานจริ ย ธรรม คุ ณธรรม และความโปร่ง ใสของประเทศไทยในทุ กมิ ติใ ห้ มี มาตรฐานตามอนุสั ญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖4
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ระดับ คะแนนของดัช นี ก ารรับ รู้ก ารทุจ ริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทั นด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้ านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่ มุ่งเน้นให้ความสาคัญ ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่
“ไม่ท นต่อ การทุจริต ” โดยเริ่มตั้ง แต่ ก ระบวนการกล่อ มเกลาทางสังคมในทุกระดับ ช่ว งวัย ตั้ง แต่ป ฐมวัย
เพื่อ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการ
ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
1.2 การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
เพื่อต้านทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
องค์กรวิชาชีพ
๒.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3.1 นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
3. ประยุกต์หลักปรัชญาของ
ทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
ต้านทุจริต
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
การทุจริต
และเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้ องที่สอดคล้ องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของ
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและ
ไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมือง
อันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนา
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
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การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกาหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน

ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1.๑ กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
1.๒ กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐาน 2.1 ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทาง
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2.2 การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนด 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการใน
กลยุทธ์และมาตรการสาหรับ
การปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ 4.2 จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับ 6.1 กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
ดูแลและควบคุมการดาเนินงาน
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ตามเจตจานงทางการเมืองของ
6.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
พรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อ
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
สาธารณะ
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริต
เชิงนโยบายมั กเกิ ดจากการใช้ ช่องว่ างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ ส่ ว นตน โดยพบตั้ง แต่ข้ั นตอน
การกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตระยะที่ 3 จึ งได้ก าหนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ “สกัด กั้น การทุ จริ ตเชิง นโยบาย” ซึ่ งเป็ น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้ น การน านโยบายไปปฏิ บั ติ (Policy Implementation) ขั้ น การประเมิ น
นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น ๑.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
1.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.๔ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัด - บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy
Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ
- การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ในการนานโยบายไปปฏิบัติ
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กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
๑.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
1.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.2 นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.๓ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
5. การพัฒนา วิเคราะห์และ
5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
6.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
7. พัฒนาสมรรถนะและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต มาตรฐานสากล
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริ ตเป็น ยุทธศาสตร์ ที่
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป็ น กฎหมาย (Legislation) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Enforcement)
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมี การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน สมัยในการพัฒ นากลไก
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนั กและเกรงกลัว ที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่ งผลให้ คดีการทุจริ ต
มีอัตราลดลงได้ในที่สุด

-8ยุทธศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน ๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
เคลื่อนไหวและความถูกต้องของ ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ทรัพย์สินและหนี้สิน
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม 3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
การทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี 3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ประสิทธิภาพ
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ในการปราบปรามการทุจริต
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผถู้ ูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
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กลยุทธ์
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
แนวทำงตำมกลยุทธ์
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้ - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
สาธารณชนรับทราบและตระหนัก ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ถึงโทษของการกระทาการทุจริต อย่างกว้างขวาง
เมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 6 “ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ำรรั บ รู้ ก ำรทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับ รู้ การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และ
วิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุง
การทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
(Corruption Perceptions Index : 1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
CPI) ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
การทุจริต (Corruption Perceptions ประเทศ
Index : CPI) ของประเทศไทย
๒.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์

- ๑๐ แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต
(วิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์ชำติฯ)

สังคมไทยสุจริต

การรับรู้การทุจริตนานาชาติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 6)

การทุจริตหมดสิ้น

การทุจริตไม่เกิดขึ้นใหม่

ประชาชนอาย
ต่อการทุจริต

ประชาชนมีฐานความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ได้

ยับยั้งการทุจริต
ระดับการเมือง

นักการเมือง
มีเจตจานงต้านทุจริต
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)

รัฐบาลไม่มี
การทุจริตเชิงนโยบาย
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ยับยั้งการทุจริต
ระดับหน่วยงานรัฐ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)

หน่วยงานรัฐ
มีความโปร่งใส

ระบบการปราบปราม
การทุจริตรวดเร็ว
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ประชาชนไม่กระทาการทุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริต
(ยุทธศาสตร์ที่ 1)

การทุจริตเดิมถูกดาเนินคดี
(ยุทธศาสตร์ที่ 5)

- 11 -

กลไกกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
การจะบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่น คือ ประเทศไทยจะได้รับ ผลการประเมิน ดัช นีก ารรับ รู้
การทุจ ริต (CPI) สูง กว่าร้ อยละ ๕๐ ได้นั้น จะต้อ งมีการให้ค วามส าคั ญด้า นการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตนั้น ไม่สามารถมอบหมายให้องค์กรหรือกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียว แต่จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงได้กาหนดกลไกการดาเนินงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและปฏิบัติกำร (Policy Integration) ประกอบด้วย
๑.๑) คณะกรรมกำรบูรณำกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระดับชำติ
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางในการพิจารณากาหนดนโยบายบูรณาการ แนวทางการดาเนินงาน หรือสั่งการ
ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายในการบูรณาการผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์
(Agenda) และในเชิงพื้นที่ ๗๖ จังหวัด (Area)
(2) พิ จ ารณากรอบการจั ด สรรงบประมาณประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเชื่อมโยงข้อมูลประกอบการพิจารณาจาก
คณะกรรมการระดับสนับสนุนต่าง ๆ ในการรับข้อเสนอประกอบการพิจารณา
(3) กาหนดมาตรการในเชิง ยับ ยั้ง การทุจ ริต ในกรณีที่อ าจก่อ ให้เ กิด
ความเสีย หายแก่ประเทศ หรือพิจารณาสั่งการเร่งด่วนไปยังส่วนปฏิบัติการพิเศษเพื่อดาเนินการตรวจสอบ
หรือออกคาสั่ง ยับ ยั้ง การดาเนิน งานของเจ้าหน้า ที่รัฐ หรือ โครงการต่า ง ๆ ที่ส่อ ไปในทางทุจ ริต หรือ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้
(4) สั่งการให้มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
(5) การบริห ารและสนับ สนุน ปัจ จัย แห่ง ความสาเร็ จ ในการบูร ณาการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๖) รายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ต่อรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปีงบประมาณ
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ดาเนินงานตามที่
คณะกรรมการเห็นควร
๑.๒) คณะอนุก รรมกำรอำนวยกำรและบริห ำรงบประมำณแบบบูร ณำกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีกรอบหน้าที่การดาเนินงานเบื้องต้น ดังนี้
(๑) อานวยการ ประมวลข้อ มูลข่ าวสารการด าเนิ นงาน ติด ตาม เร่ง รั ด
การด าเนิน งานหรื อการปฏิ บัติ ตามนโยบายหรื อข้ อ สั่ง การของคณะกรรมการบู รณาการการป้อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

- 12 (๒) ประสานงานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างคณะอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เทียบเท่า และคณะอนุกรรมการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกลั่นกรองปริมาณงานตามลาดับความสาคัญของ
ปัญหาโดยไม่สร้างภาระการดาเนินงานที่ยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนในพื้นที่
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตภารกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
การจั ด ท างบประมาณในลัก ษณะบู ร ณาการให้ ค รอบคลุ ม ครบถ้ ว น เพื่ อ ให้ ก ารบู ร ณาการเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
(๔) ประสานส่วนราชการ องค์กร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสมที่จะทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ
(๕) พิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ เสนอการจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะ
บูรณาการและจัดลาดับความสาคัญของการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้กรอบที่ คณะกรรมการ
บูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติได้กาหนดไว้
(๖) จัดทาข้อเสนอการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
(๗) กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
บูรณาการให้เป็นไปด้วยความโปร่ง ใสและถูกต้อง รวมทั้งบูรณาการการทางานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๑.๓) คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์ชำติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงำน
ที่เทียบเท่ำ เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในทุกกระทรวง หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าทั้งหมด มีกรอบหน้าที่
การดาเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการอานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กาหนด
๑.๔) คณะอนุกรรมกำรกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ระดับจังหวัด เป็นกลไก
การด าเนิ น งานในพื้ น ที่ มี ก รอบหน้ า ที่ ก ารด าเนิ น งานตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการอ านวยการและบริ ห าร
งบประมาณแบบบู ร ณาการตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานเทียบเท่า กาหนด
๑.๕) ส่วนปฏิบัติกำรพิเศษ เป็นส่วนปฏิบัติการที่ทาหน้าที่เฉพาะกิจ ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติมีกรอบหน้าที่การดาเนินงานเบื้องต้น
คือ เป็น กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลพิ เศษในกรณี ที่ก ลไกการตรวจสอบปกติ ไม่ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างทันท่วงทีหรือมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยดาเนินการตามมาตรการ
พิเศษหรือข้อสั่งการเร่งด่วนของคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติเพื่อตรวจสอบหรือยับยั้งการดาเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือโครงการต่าง ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
๒) คณะกรรมกำรระดับสนับสนุนกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๒.๑) คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรและนวัตกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มีหน้าที่การดาเนินงานเบื้องต้น คือ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสาหรับ
สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยดาเนินการ
ตามลาดับความสาคัญเร่งด่วนภายใต้กรอบที่ คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับชาติได้กาหนดไว้

- 13 ๒.๒) คณะอนุกรรมกำรกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริต และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่การดาเนินงานเบื้องต้น ดังนี้
(๑) ก าหนดประเด็น การแก้ไ ขปัญหาการทุจริต เร่งด่ ว นจากมุมมองของ
ภาคเอกชนและประชาชน
(๒) จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ภาคประชาชนเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
๒.๓) คณะอนุ ก รรมกำรอื่ น ๆ ก าหนดให้ มี ขึ้ น ได้ เ ฉพาะกรณี ที่ จ าเป็ น และ
คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติเห็นสมควรให้เพิ่มเติม
๓) คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ มีหน้าที่การดาเนินงานเบื้องต้น ดังนี้
(๑) ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทั้งระบบ
(๒) จัด ทาบัน ทึก รายงานข้อ คิด เห็น สาหรับ การพัฒ นายุท ธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ย
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป
(๓) จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ ๓ ทุกสิ้น ปี งบประมาณ เสนอต่อ คณะกรรมการบูร ณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เพื่อรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพร่ให้สาธารณชน รวมถึงนานาชาติ
ทราบถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ต่อไป
แผนภาพที่ 2 กลไกการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
คณะกรรมกำรบูรณำกำร
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตระดับชำติ
คณะอนุกรรมการวิชาการ
และนวัตกรรมป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
คณะอนุกรรมการกองทุน
ต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
คณะอนุกรรมการอื่นๆ

คณะอนุกรรมการ
อานวยการและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ

คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง
หรือหน่วยงานเทียบเท่า
คณะอนุกรรมการการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
ระดับจังหวัด

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ)
คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล
การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

- 14 -

กำรติดตำมและประเมินผล
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้นากรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ
Balanced Scorecard ของโรเบิร์ต เอส แคปแลนด์ และเดวิด พี นอร์ตัน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติ สาคัญ
ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผ ลและความคุ้มค่า (Financial Perspective) มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่
จะได้รับ การบริก ารจากภาครัฐ ที่มีค วามโปร่ง ใสและปราศจากการทุจ ริต ( Customer Perspective)
มิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน (Internal Perspective) และมิ ติ ด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละ
การเติบโต (Learning and Growth Perspective)
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้นาทฤษฎีเชิงระบบ (System Model)
มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ โดยจาแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเป็น
3 ประเภท ได้แก่
1) ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจ จัยนาเข้า ซึ่งหมายถึง
ทรัพยากรที่นามาใช้ในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น)
2) ตัวชี้วัดประเภทกิจกรรม ได้แก่ การประเมินขั้นตอนการดาเนินงาน ตั้งแต่การเริ่มวาง
แผนการดาเนินงาน การเริ่มดาเนินงานตามแผน ขั้นตอนระหว่างการดาเนินงาน และขั้ นตอนหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการดาเนินงาน
3) ตั ว ชี้วั ดประเภทผล (Lag Indicator) ได้ แ ก่ การประเมิ น ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ซึ่ งเป็ น
ตัวชี้วัดที่สามารถชี้ให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ
เป็นประเด็นชี้นาการกาหนดตัวชี้วัด
แผนภาพที่ 3
กรอบแนวคิดตัวแบบการประเมินตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และทฤษฎีเชิงระบบ
ตัวชี ้วัดประเภทสาเหตุ

ตัวชี ้วัดประเภท

ตัวชี ้วัดประเภทผล

กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์

ปัจจัยนาเข้ า

กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- 15 ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะแบ่งการติดตามและประเมินผลออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
1) การประเมินภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ
2) การติดตามและประเมินผลในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
3) การติดตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานตามมาตรการ โครงการและแนวทางใน
การดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
การประเมินยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
จาแนกระยะเวลาของการประเมินการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การประเมิน
ก่อนการนายุทธศาสตร์ชาติฯ ไปปฏิบัติ (Pre-action Phase) การประเมินขณะดาเนินการ (Ongoing Phase)
และการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ (Post-action Phase)

ผังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสยั ทัศน์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้ านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรปู กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์ที่ 1
สังคมมีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคม
ทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ระดับความสําเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
กลยุทธ์
1. ปรั บฐานความคิ ดทุ กช่ วงวั ยตั้ งแต่ ปฐมวั ยให้ สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบและกระบวนการกล่ อ มเกลา
ทางสังคมเพือ่ ต้านทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต
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. ทุ ก ภาคส่ ว นส่ ง เสริ ม การกล่ อ มเกลาทางสั ง คมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
2. การผนึกกําลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่นําไปสู่สังคมที่มีคา่ นิยมร่วมต้านทุจริต

วัตถุประสงค์ที่ 2
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)
มุง่ ต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. มีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
นักการเมืองต่อสาธารณชน
2. ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรม
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. มี การพั ฒนาระบบการจั ดสรรงบประมาณด้ านการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่มีสดั ส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนต่อต้าน
การทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการกํากับ
ดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ตอ่ สาธารณชน
กลยุทธ์
1. พั ฒ นากลไกการกํ า หนดให้ นั ก การเมื อ งแสดงเจตจํ า นง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2. เร่ ง รั ด การกํ า กั บ ติ ด ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รฐั ในทุกระดับ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับ
เจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต
4. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงบประมาณด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่มีสดั ส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่ งเสริ มการจั ดตั้ งกองทุ นต่ อต้ านการทุ จริ ตสํ าหรั บภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6. ป ร 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 ว บ คุ ม
การดํ า เนิ นงานตามเจตจํ า นงทางการเมื อ งของพรรคการเมือ ง
ทีไ่ ด้แสดงไว้ตอ่ สาธารณะ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. ความตระหนักในความสําคั ญของการปฏิ บัติเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
เครือข่าย จัด ทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพื่อมุง่ สู่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งรัดหรือกดดันให้คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้อง
ดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเร่งด่วน
4. รั ฐบาลเล็ งเห็ นความสํ าคั ญของการจั ดตั้ งกองทุ นต่ อต้ านการทุ จริ ต

วัตถุประสงค์ที่ 3
การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกัน
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ร้อยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy formation)
ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขัน้ การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy cycle feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
๑. ฝ่ายบริหารให้ความสําคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริม
ธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการของรัฐ

วัตถุประสงค์ที่ 4
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย
มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและได้รบั ความร่วมมือจากประชาชน

วัตถุประสงค์ที่ 5
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์
1. ร้ อ ยละของความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ
การยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
2. ร้อ ยละของคดีห รือ การร้อ ง เ รีย นเกี ่ย วกับ
การทุจริตที่ลดลง
3. ร้อยละความสําเร็จของผลการดําเนินการป้องกัน
การทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริตจําแนกตาม
ขนาดและประเภทของคดี
๒. ร้ อ ยละของคดี ก ารทุ จ ริ ต ที่ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ
จําแนกตามขนาดและประเภทของคดี

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ตามแหล่ง สํ า รวจข้อ มูล ๘ แหล่ง
สูงกว่าร้อยละ ๕๐

กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
ลดปัญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมิน
ด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
หน่ วยงาน เพื่ อเชื่ อมโยงกั บแนวทางการยกระดั บคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
7. พั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ ข อง
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
8. การพั ฒ นาระบบและส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น การตาม
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against
Corruption : UNCAC)

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. กระบวนการทํางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่
การทํางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์
๑. ปรั บ ปรุ ง ระบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๒. ปรั บ ป รุ ง ก า รต ร ว จส อ บ ค วา ม เ คลื่ อ น ไ ห ว แ ล ะ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
๓. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการและพั ฒ นากลไกพิ เ ศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มคี วามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๔. ตรากฎหมายและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับสนธิสญ
ั ญาและมาตรฐานสากล
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทําความผิดให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่ มประสิ ทธิ ภา พในกา รดํ าเนิ นค ดี ทุ จริ ต
ระหว่างประเทศ

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การปรั บปรุ งกระบวนการต่ าง ๆ ในการปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ
2. การสนั บสนุนและให้ความร่วมมือจากฝ่ ายนิติบัญญั ติ
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางกฎหมายในการร่ ว มกั น
ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปราบปรามการทุจริต
3. ประชาชนและสังคมให้ความสําคัญกับการปราบปราม
การทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระทําการทุจริต

(Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทย

กลยุทธ์
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตเพื่ อยกระดั บดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. ความร่ ว มมื อ ของรั ฐ บาล กระบวนการยุ ติ ธ รรม
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ า ง ๆ และเอกชนในการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ
3. การรับรู้ของนักลงทุนต่างชาติ

วงลຌออนาคตของการป้องกันละปราบปรามการทุจริตของประทศเทย
฿นปี พ.ศ. โ56เ – โ56ไ

ประชำชนทุกชวงวัย
มีฐำนควำมคิด฿นกำรยกยะ
ระหวำงผลประยชน์สวนตน
กับผลประยชน์สวนรวมเดຌ

ประชำชนทุกชวงวัย
กิดควำมละอำย฿จ
฿นกำรทำกำรทุจริตละเมยอม
฿หຌผูຌอืไนกระทำกำรทุจริต

สังคมกิดสภำวะ
กำรลงทษทำงสังคม
กดดันละเมยอมรับ
พฤติกรรมกำรทุจริต

ประชำชนละสังคม
ตืไนตัวละเมทน
ตอกำรทุจริต
ทุกรูปบบ

รัฐบำลมีจตจำนงทำงกำรมือง
฿นกำรตอตຌำนทุจริตตำมจตจำนง
ทำงกำรมืองของประชำชน

จตจำนงทำงกำรมือง
ิPolitical Will)
฿นกำรตอตຌำน
กำรทุจริตดำรงอยู
อยำงตอนืไอง
รัฐบำลนำจตจำนงทำงกำรมือง
฿นกำรตอตຌำนกำรทุจริต
เปสูกำรปฏิบัติอยำงป็นรูปธรรม

ประทศเทยเดຌรบั
กำรยอมรับจำกนำนำประทศ
฿นรืไองกำรป้องกันละ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

ดัชนีกำรรับรูຌกำรทุจริต
ของประทศเทย
มีนวนຌมทีไดีขึๅน

การป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริต
฿นประทศเทย

ประทศเทย
มีควำมนำชืไอถือ
฿นกำรทำธุรกิจละ
ลงทุนของภำคศรษฐกิจ
ระหวำงประทศดีขึๅน

(พ.ศ. โ56เ - โ56ไ)

กระบวนกำรนยบำย
มีควำมปรง฿สป็นเป
ตำมหลักธรรมำภิบำล
ละกิดผลประยชน์
ตอประชำชน
กลเกละกระบวนกำร
ป้องกันกำรทุจริต
มีควำมขຌมขใงละ
ทำทันตอสถำนกำรณ์
กำรทุจริต

กำรทุจริตชิงนยบำย
มีอกำสกิดขึๅนเดຌนຌอยลง

กลเกละกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต
มีควำมรวดรใว
มีประสิทธิภำพ
ละทรงพลัง

ประชำชนละจຌำหนຌำทีไรฐั
กรงกลัวตอกำรกระทำ
กำรทุจริต

นยบำยของรัฐนำเปสูกำรปฏิบัติ
฿หຌกิดผลประยชน์ของประชำชน
อยำงครบถຌวนตำมวัตถุประสงค์
ประชำชนละทุกภำคสวน
มีสวนรวม฿นกำร
ตรวจสอบกำรทุจริต

หนวยงำนภำครัฐ
มีกำรดำนินงำน
ตำมภำรกิจอยำง
ปรง฿ส

ผูຌกระทำควำมผิด
เดຌรับกำรลงทษ
อยำงป็นรูปธรรม

กำรทุจริตของจຌำหนຌำทีรไ ัฐ
กระทำเดຌยำกละถูกยับยังๅ
เดຌอยำงทำทัน

คดีทุจริตเดຌรบั
กำรดำนินคดีอยำงรวดรใว
ละมีปริมำณลดนຌอยลง

ความชื่อมยงระหวางยุทธศาสตร์ละกลุมป้าหมายหลัก฿นตละยุทธศาสตร์
ดใกละยำวชน

นักกำรมือง
พรรคกำรมือง

ใ

ธุรกิจ
อกชน
จຌำหนຌำทีไรัฐ
หนวยงำนรัฐ

ป้องกันการทุจริต

ไ

กำรทุจริตตำมกฎหมำย

โ

กำรทุจริตชิงนยบำย

ประชำชนทุกชวงวัย

สืไอมวลชนละสืไอออนเลน์

แ

ป.ป.ช.
ป.ป.ท.
สตง.
ผูຌตรวจกำรผนดิน
ปปง.

การทุจริต
กิด

เมกิด

องค์กรวิชำชีพตำงโ

วุฒิสภำ

ป.ป.ช.
ป.ป.ท.

สวงหำ
ขຌอทใจจริง
เตสวนละ
ชีๅมูลควำมผิด

รับรืไอง
รຌองรียน
สอบสวน
บืๅองตຌน

DSI
สนง.ตำรวจหงชำติ
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์รຌองทุกข์
ฯลฯ

องค์กรตอตຌำนกำรทุจริต
ิPrime Mover)

องค์กรพืไอควำมปรง฿สนำนำชำติ
ิTransparency International)

๖

ถอดถอน
รไำรวยผิดปกติ

อัยกำรสูงสุด

ศำล

ฟ้องคดี

พิพำกษำคดี

ควำมผิดอำญำ
หนวยงำนตຌนสังกัด

ลงทษ
ควำมผิดวินัยรຌำยรง

ปราบปรามการทุจริต
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