ผู้สูงอายุ

สื่อ สังคม
ออนไลน์

นักการเมือง/พรรคการเมือง
ลงสมัครรับเลือกตั้ง

มอบอ�ำนาจ
ผ่านตัวแทน

ประชาชน
(มีเจตจ�ำนงทางการเมือง
ของแต่ละบุคคล)

กระบวนการเลือกตั้ง
ได้รับเลือกให้เข้าสู่อ�ำนาจ

บริหารประเทศตามเจตจ�ำนง
ทางการเมืองของประชาชน
พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ทุกภาคส่วน
ก�ำหนดกลยุทธ์
และมาตรการ
ในการต่อต้านการทุจริต

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง

จัดตั้งกองทุน
ต่อต้านการทุจริต
ส�ำหรับภาคเอกชน
และประชาชน

ก�ำกับติดตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ

Policy
Formation

หาเสียงโดยใช้
นโยบายพรรค

กระบวนการนโยบาย
สภาพปัญหา/สถานการณ์
กลุ่มผลประโยชน์

ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวนโยบายของพรรคการเมือง
ได้รับเลือกให้เข้าสู่อ�ำนาจ
ยกร่างแนวนโยบาย
การแปรญัตติ
และ พ.ร.บ.งบประมาณ
พิจารณาตัดสินใจ

Policy
Formulation

กระบวนการเข้าสู่อ�ำนาจของนักการเมือง
(สส./สว./สท./สจ./อบต.)

ต้องแสดงเจตจ�ำนง
ทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

Policy
Decision

Socialization

Social sanction

วัยท�ำงาน

Social sanction

วัยรุ่น

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

สถาบัน
ศาสนา

ภาคีเครือข่าย

เด็ก

Marketing in
Public Sector

สถาบัน
วิชาชีพ

สื่อมวลชน

Conflict of
Interests

สถาบัน
การศึกษา

บุคคล

public
Spirit

สถาบัน
ครอบครัว

สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

Policy
Policy
Policy
cycle Evaluation Implementation
Feedback

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายแต่ละในขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย

อนุมัตินโยบาย
ทุกภาคส่วนน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ตรวจสอบผลกระทบและความคุ้มค่า

พัฒนานวัตกรรมให้ภาคเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

พิจารณาทบทวนเพื่อคงสภาพ/
ปรับปรุง/ยกเลิกนโยบาย

จัดตั้งศูนย์บูรณาการและ
ประมวลผลการด�ำเนินนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กระบวนการป้องกันการทุจริต

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2528 4800 สายด่วน ป.ป.ช. 1205
www.nacc.go.th

ประชาชนทุกช่วงวัยมีฐานความคิด
ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
รัฐบาลมีเจตจ�ำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านทุจริตตามเจตจ�ำนง
ทางการเมืองของประชาชน
รัฐบาลน�ำเจตนารมณ์ทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

การทุจริตเชิงนโยบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง

สังคมเกิดสภาวะการลงโทษ
ทางสังคมกดดันและ
ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต

วงล้ออนาคต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2560 - 2564

ประชาชนและ
สังคมตื่นตัวและ
ไม่ทนต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ
เจตจ�ำนงทางการเมือง
(Political will)
ในการต่อต้าน
การทุจริตด�ำรงอยู่
อย่างต่อเนื่อง

ดัชนีการรับรู้เรื่อง
การทุจริตของ
ประเทศไทย
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตในประเทศไทย
(พ.ศ. 2560 - 2564)

กระบวนการ
นโยบายมีความโปร่งใส
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน

นโยบายของรัฐน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลประโยชน์ของประชาชน
อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริต

กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
และทรงพลัง

ประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือ
ในการท�ำธุรกิจและลงทุนของ
ภาคเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศดีขึ้น

กลไกและกระบวนการ
ป้องกันการทุจริต
มีความเข้มแข็งและ
เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต

หน่วยงานภาครัฐ
มีการด�ำเนินงานตามภารกิจ
อย่างโปร่งใส

คดีทุจริตได้รับการ
ด�ำเนินคดีอย่างรวดเร็ว
และมีปริมาณลดน้อยลง
การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
กระท�ำได้ยาก
และถูกยับยั้งได้อย่างเท่าทัน

Indirect impact
ยุทธศาสตร์ที่ 1

Think Tank
ศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
และสรุปแนวทางการปรับปรุง
เร่งรัด ก�ำกับติดตามการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต

หน่วยงานต่าง ๆ
ที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
ตามผลการวิเคราะห์ CPI

จัดการการรับรู้
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับ
การประเมิน CPI

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติฯ
เพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต

ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน

เกิดการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5

เอกชน

สนับสนุนให้
ภาคเอกชน
ด�ำเนินการตาม
หลักบรรษัทภิบาล
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อลดปัญหาการทุจริต

พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับพฤติกรรม

ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินคดีทุจริตระหว่าง
ประเทศ

Direct impact

ก�ำกับติดตาม

หน่วยงานของรัฐ

พัฒนาและบูรณาการระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย

ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ
เกรงกลัวต่อการกระท�ำการทุจริต

องค์กรต่อต้าน
การทุจริต

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย

ผู้กระท�ำความผิดได้รับ
การลงโทษอย่างเป็นรูปธรรม

พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ของบุคลากร
ด้านป้องกันการทุจริต
สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต

ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเทศไทยได้รับการยอมรับจาก
นานาประเทศ ในเรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

แปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ

เกิดการทุจริต

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประชาชนทุกช่วงวัยเกิดความ
ละอายใจในการท�ำการทุจริตและ
ไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท�ำการทุจริต

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต ้ า นทุ จ ริ ต

เร่งรัดและติดตาม
การด�ำเนินงานตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต
ค.ศ. 2003 (UNCAC)

ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ

กระบวนการปราบปราม
เกิดการทุจริต
ผู้เสียหาย
ร้องเรียน

หน่วยงาน
ตรวจสอบพบการทุจริต

ปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไกพิเศษ
ในการปราบปรามการทุจริต
ที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

องค์กรต่อต้านการทุจริต
แสวงหาข้อเท็จจริง
สอบสวนไต่สวน

พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต

การชี้มูลความผิด

เปิดโปงผู้กระท�ำความผิด
ให้สาธารณชนตระหนักถึงโทษ
ของการกระท�ำการทุจริต

อัยการสูงสุดฟ้องคดี
ศาลพิพากษา

ตรากฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมาย
ในการปราบปรามการทุจริต
ให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสญั ญาและมาตรฐานสากล
ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความถูกต้อง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองพยานและ
ผูแ้ จ้งเบาะแส (Whistleblower)
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปราม การทุจริต
บูรณาการข้อมูลและ
ข่าวกรองใน
การปราบปรามการทุจริต

ผังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์ที่ 1

วัตถุประสงค์ที่ 2

สังคมมีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ระดับความส�ำเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
กลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบและกระบวนการกล่ อ มเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต
4. เสริมพลังการมีสว่ นร่วมของชุมชน (Civic Participation)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
1. ทุ ก ภาคส่ ว นส่ ง เสริ ม การกล่ อ มเกลาทางสั ง คมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
2. การผนึกก�ำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ
เปลี่ ย นสภาพแวดล้ อ มที่ น� ำ ไปสู ่ สั ง คมที่ มี ค ่ า นิ ย ม
ร่วมต้านทุจริต

เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)
มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจ�ำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

1. มีการแสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
นักการเมืองต่อสาธารณชน
2. ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรม
3. สั ด ส่ ว นของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มก� ำ หนดกลยุท ธ์และ
มาตรการ ในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนต่อต้าน
การทุจริตส�ำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
6. มี น วั ต กรรมทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การก�ำกับดูแลและควบคุมการด�ำเนินงานตามเจตจ�ำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดง
ไว้ต่อสาธารณชน

กลยุทธ์

1. พัฒนากลไกการก�ำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ�ำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2. เร่งรัดการก�ำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก�ำหนดกลยุทธ์และมาตรการส�ำหรับ
เจตจ�ำนงในการต่อต้านการทุจริต
4. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงบประมาณด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส�ำหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6. ประยุ ก ต์ น วั ต กรรมในการก� ำ กั บ ดู แ ลและควบคุ ม การ
ด�ำเนินงานตามเจตจ�ำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ

1. ความตระหนักในความส�ำคัญของการปฏิบัติเจตจ�ำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน
2. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมถึงเครือข่าย จัดท�ำแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอัตราร้อยละของ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี เพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ก ารพั ฒ นาระบบ
การจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม
3. การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการเร่ ง รั ด หรื อ กดดั น ให้
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตต้องด�ำเนินการตามเจตจ�ำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเร่งด่วน
4. รั ฐ บาลเล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการจั ด ตั้ ง กองทุ น ต่ อ ต้ า น
การทุ จ ริ ต ส� ำ หรั บ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ รั ฐ บาล
เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น

วัตถุประสงค์ที่ 3

การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกัน
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ร้อยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy formation)
ขั้นการก�ำหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขัน้ การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy cycle feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมส�ำหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มกี ารศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
1. ฝ่ายบริหารให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตามมาตรการ
เสริมธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย
2. ภาคประชาชนและสือ่ มวลชนร่วมตรวจสอบการด�ำเนิน
โครงการของรัฐ

วัตถุประสงค์ที่ 4

การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย
มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและได้รับความร่วมมือจากประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
2. ร้อยละของคดีหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ที่ลดลง
3. ร้ อ ยละความส� ำ เร็ จ ของผลการด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น
การทุจริต
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่ ว ยงาน เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แนวทางการยกระดั บ
คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
6. สนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนด� ำ เนิ น การตามหลั ก
บรรษัทภิบาล
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
8. การพั ฒ นาระบบและส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น การตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against
Corruption: UNCAC)
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
1. กระบวนการท�ำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลีย่ นแปลง
สู่การท�ำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่าง
เท่าทันและมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการท�ำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ที่ 5

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทย

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions
Index: CPI) ตามแหล่งส�ำรวจข้อมูล 8 แหล่ง สูงกว่า
ร้อยละ 50

กลยุทธ์

กลยุทธ์
1. ศึกษา และก�ำกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทย
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทย

1. ระยะเวลาเฉลี่ยของการด�ำเนินคดีทุจริตจ�ำแนกตามขนาด
และประเภทของคดี
2. ร้อยละของคดีการทุจริตที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำแนก
ตามขนาดและประเภทของคดี
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้อง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน
3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม
การทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ ชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระท�ำความผิดให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท�ำการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ

1. การสนั บ สนุ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นในการ
ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในการปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ
2. การสนั บ สนุ นและให้ ค วามร่ วมมื อ จากฝ่ า ยนิ ติ บั ญญั ติแ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายในการร่วมกันออกแบบ
ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม
การทุจริต
3. ประชาชนและสั ง คมให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การปราบปราม
การทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระท�ำการทุจริต

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
1. ความร่วมมือของรัฐบาล กระบวนการยุตธิ รรม หน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ และเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ
3. การรับรู้ของนักลงทุนต่างชาติ

