
1 

 

 

 

 

  

รายงานผลการใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 2565 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
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ค ำน ำ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560 – 2564) เมื ่อวันที ่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 สู่การปฏิบัติ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) ฉบับสมบูรณ์ ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 

Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริต
ของประเทศไทย รวมทั ้งมีการก าหนด แนวทางและกลไกในการด าเนินงานที ่ช ัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไข ปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาค ส่วนอื่น ๆในประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้ านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลาง
กระแสโลกในปัจจุบัน 

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากร และใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบูรณาการด้านการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหา การทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
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สำรบัญ 

 หน้ำ 
ส่วนที่ 1  แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาและการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; So) 

 

4 

ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

• เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมค่านิยมสุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในการ ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
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• เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ ด าเนินงานบริหารงานการมีส่วนร่วมและค านึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วม
เป็นหลัก 
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• เป้าประสงค์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในการปราบปราม
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภำคผนวก   

• ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และมีธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์ที่ 1 กำรบริหำรงำนมีธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใสอย่ำงยั่งยืน 

ที ่ มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

ต่อต้านการรับสินบน และส่งเสริม
ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

2. เสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม
ความโปร่งใส่และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร 

 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
และบุคลากรทุกระดับ มีการ
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง 

1. การเข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 

2. กิจกรรมแสดง
เจตจ านงสุจริต/
ประกาศนโยบาย 
Nogift policy ของ
คณบดี 
 

3. กิจกรรมเผยแพร่
จรรยาบรรณนักวิจัย 

 

4. กิจกรรมให้ความรู้
การจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
คณะกรรมการ

 -ไม่มี - 
 

 

 -ไม่มี - 
 

  

 

 

 

 

-ไม่มี - 
  

 

-ไม่มี - 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมประเมินร้อยละ 80 

 

คณบดี ประกาศเจตจ านงสุจริต/
ประกาศนโยบาย No gift policy 

 

 

 

 

 

นักวิจัยทุกคนได้ทบทวน
จรรยาบรรณนักวิจัย 

 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกคน
ได้รับทราบกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
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ที ่ มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อนด าเนินการ   

กับการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 

  1. เผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้บุคลากรภายคณะรับทราบและ
จัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของคณะ 

2. เพ่ิมช่องทางให้สามารถ
ตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็น แจ้ง
เบาะแสเมื่อพบว่ากระบวนการ
งบประมาณหรือมีการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีส่อถึงทุจริต  

1.รายงานสรุปการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือนให้กับที่
ประชุมประจ าคณะ 

และเผยแพร่ให้
บุคลากรทราบ 

2. รายงานพัสดุราย
เดือนและประจ าปี 
3.การตรวจนับวัสดุ
ประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง 
 

 

 

 

 

  

 -ไม่มี - ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1. คณะกรรมการประจ าคณะทุก
คนได้รับทราบและมีส่วนร่วมให้
ข้อคิดเห็นในการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายเดือน 

2. บุคลากรได้รับทราบการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะในแต่ละเดือน 

3. มีการเบิกจ่ายพัสดุถูกต้อง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

หัวหน้าส านักงานคณะ 
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ที ่ มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 

  1. คณบดีและทีมบริหารได้ก าหนด
แนวทางในการผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากร
ภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน 

1.โครงการสัมมนาเพ่ือ
การพัฒนาคณะสหเวช
ศาสตร์ (กิจกรรมรับฟัง
การวิพากษ์เรื่องการ
แนวปฏิบัติส าหรับการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนและการ
ค านวณภาระงาน 

คณะสหเวชศาสตร์) 

180,000 เม.ย. 64 - ส.ค. 65 บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและการค านวณภาระงาน  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

ตัวช้ีวัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

  คณะได้แจ้งขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือใช้หรือยืมไปใช้ปฏิบัติงานให้
ทราบอย่างทั่วถึงและก ากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของคณะ
อย่างสม ่าเสมอ 

1. จัดให้มีแนว
ปฏิบัติการขอยืมใช้
อุปกรณ์ต่างๆ และแจ้ง
แนวปฏิบัติแก่บุคลากร
ในการประชุมสาขาวิชา
และประชาสัมพันธ์
ในเว็ปไซต์ของคณะสห
เวชศาสตร์ 
2.ประกาศเรื่อง 

 -ไม่มี - ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1. บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติ
ในการขอยืมวัสดุหรือครุภัณฑ์
ประจ าคณะ  

2. บุคลากรได้รับทราบระเบียบการ
ใช้เครื่องมือวิจัยของคณะ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ 
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ที ่ มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบการใช้ห้อง
หน่วยวิจัยกลาง
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา  

ตัวช้ีวัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

  1. การแสดงเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
2.การน าผลจากการตรวจสอบไป
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

3 การสร้างการรับรู้ของบุคลากร
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

1. กิจกรรมการแสดง
เจตจ านงสุจริต/ 
ประกาศนโยบาย No 

gift policy ของคณบดี
และบุคลากร 
2. กิจกรรมน าผล
ประเมิน UP ITA มา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

 -ไม่มี - ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ผลการประเมินของคณะได้ระดับ A คณบดี 
ผู้บริหารคณะ 
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เป้ำประสงค์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยให้มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด ำเนินงำนบริหำรงำนกำรมีส่วนร่วมและค ำนึงถึงประโยชน์ 

ที ่ มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่า
เทียม และจัดให้มีช่องทางการ
ประเมินความพึงพอใจในการรับ
บริการหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการให้
บริหารหรือการปฏิบัติงานงั้น 

1. จัดให้ผู้เข้าร่วม
โครงการท าแบบ
ประเมินโครงการ
หลังจากด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้น ซ่ึง
ครอบคลุมถึงประเด็น
การด าเนินโครงการเพื่อ
น าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ในโครงการถัดไป 

2. จัดประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการหลังจาก
ด าเนินโครงการเสร็จ
สิ้น เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินงาน 

 -ไม่มี - ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ผลการประเมินของคณะได้ระดับ A หัวหน้าส านักงาน 
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ที ่ มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

3. ผลการประเมิน UP-

ITA ระดับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

4. คู่มือการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพในกำรสื่อสำร 
  การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน และจัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน 

1. จัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์ผลสรุป
การด าเนินโครงการ
ผ่านเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
และของคณะสหเวช
ศาสตร์เพื่อให้เข้า
ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และตลอดเวลา 
นอกจากนี้ยังจัดท าข่าว
ผลการด าเนินโครงการ
ผา่นทางเพจของ
คณะสหเวชศาสตร์ เพจ
กิจการนิสิตคณะสหเวช

 -ไม่มี - ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ผลการประเมินของคณะได้ระดับ A นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ที ่ มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ศาสตร์ มพ. และใน
กลุ่มไลน์เพ่ือให้นิสิต
ปัจจุบันและบุคลากร
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
2. มีช่องทางการสื่อสาร
จากผู้บริหารถึง
บุคลากร และจาก
ผู้บริหารถึงนิสิตใน
ระบบไลน์ โดยเน้นการ
สื่อสารรวดเร็วฉับไว  

ตัวช้ีวัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 

  การจัดให้มีช่องทางการประเมิน
ความพึงพอใจในการรับบริการหรือ
การปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ
หรือการปฏิบัติงานนั้น 

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 
2564 

2. จัดให้ผู้เข้าร่วม
โครงการท าแบบ
ประเมินโครงการ
หลังจากด าเนิน

33,000 เม.ย. 64 - ก.ค. 
65 

 

 

 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

1.ระดับความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการดีขึ้น 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ที ่ มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเสร็จสิ้น ซ่ึง
ครอบคลุมถึงประเด็น
การด าเนินโครงการเพื่อ
น าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ในโครงการถัดไป 

3. จัดประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการหลังจาก
ด าเนินโครงการเสร็จ
สิ้น เพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินงาน 
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เป้ำประสงค์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของมหำวิทยำลัยในกำรปรำบปรำมทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ที ่ มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 

  ปรับปรุงสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

1.ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
มาตรการ สื่อสารและ
สร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรภายในผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ เช่น การจัด
ประชุมบนเว็บไซต์ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงานเป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

  

 -ไม่มี - ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ผลการประเมินของคณะได้ระดับ A นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ที ่ มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรเปิดเผยข้อมูล 

  1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต การประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานและประกาศ
นโยบาย No gift policy ของ
ผู้บริหาร เพื่อป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

2. มีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันทุจริต มี
การก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการ 

1. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. การก ากับติดตามผล
การด าเนินตาม
มาตรการป้องกันการ
ทุจริต 

 -ไม่มี - ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ผลการประเมินของคณะได้ระดับ A นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ต�ำบลท่ำทรำย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท์  ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐   สำยด่วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บทสรุป
ส�าหรับผู้บริหาร

ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บทสรุป
ส�าหรับผู้บริหาร

ระยะที่ ๓
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
 จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจาก             

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ   
จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณก์ารทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ 
ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  
 จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต การวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์วงล้ออนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future 

Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีการน ามาประมวลผลเพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รายละเอียดดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต 
(Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
  ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 พันธกิจ      
“สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต  

ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร 
และปฏิรูปกระบวนกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล” 
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  ค าอธิบายพันธกิจ 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการ
ด าเนินงานจากเดิม ไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
อีกต่อไป ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านง
ทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่ายการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็น             
ผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งน้ีเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติให้มีมาตรฐานตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖4 

 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
  ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
สูงกว่าร้อยละ 50 

 วัตถุประสงค์หลัก   
  ๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  ๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  ๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน  
  ๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

 ยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ 

“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการ 
ผา่นสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน  
การทุจริตในทุกรูปแบบ  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑  สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การปอ้งกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
องค์กรวิชาชีพ   
๒.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ 
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ   
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล 

4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”   
 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า

ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของ
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและ
ไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤตมิิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมือง
อันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน า
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
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โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเร่ืองการต่อต้าน              

การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง                 
ในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง           
หรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
1.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนด
กลยุทธ์และมาตรการส าหรับ
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการใน
การปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต                    
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ  

นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ  

ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับ
ดูแลและควบคุมการด าเนินงาน
ตามเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อ
สาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 

  การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริต
เชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ข้ันตอน         
การก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ข้ันการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน   
ธรรมาภิบาล 

๑.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.๔ พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด                        
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ  
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย          
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง          
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 
Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ           
การรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 

เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส                     

และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 

  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 

โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต 

๑.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 

1.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 

1.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา           

มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 

1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน            

การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
๒.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน       

การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 

Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ            

บูรณาการระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส                

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้             
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส         

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ         

องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน  

การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม
การด าเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 

Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ        

การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การทุจริต 

 

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น           

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)             
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก           

การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษ 
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริต         

มีอัตราลดลงได้ในที่สุด  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน    
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย  
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน  

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 

๒.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต  

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม
การทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต  
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต
ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย           
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ  
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ           
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปรามการทุจริต 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต  
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต  
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต  

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผูถู้กคุ้มครองได้  
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๗. พัฒนาสมรรถนะและ                 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ               
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้
สาธารณชนรับทราบและตระหนัก
ถึงโทษของการกระท าการทุจริต
เมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง              
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน              
อย่างกว้างขวาง 
 

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 

  ยุทธศำสตร์ที่  6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
  เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ
วิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุง
การท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตาม           
การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม            
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้            
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย                 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศ  
๒.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 



- ๑๐ - 

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

 

สังคมไทยสุจรติ 

 

การทุจริตหมดสิ้น 

ประชาชนอาย
ต่อการทุจรติ 

ประชาชนมีฐานความคดิ
แยกแยะผลประโยชน์ได ้

การทุจริตไมเ่กิดขึ้นใหม ่ การทุจริตเดิมถูกด าเนินคด ี

(ยุทธศาสตร์ที่ 5) 

ยับยั้งการทุจรติ
ระดับหน่วยงานรัฐ 

(ยุทธศาสตร์ที่ 4) 

ยับยั้งการทุจรติ
ระดับการเมือง 

หน่วยงานรัฐ                
มีความโปร่งใส 

นักการเมือง            
มีเจตจ านงต้านทุจรติ 

(ยุทธศาสตร์ที่ 2) 

รัฐบาลไม่มี              
การทุจริตเชิงนโยบาย 

(ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

ระบบการปราบปราม        
การทุจริตรวดเร็ว 

ประชาชนไม่กระท าการทุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริต 

(ยุทธศาสตร์ที่ 1) 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

การรับรู้การทุจรตินานาชาต ิ

(ยุทธศาสตร์ที่ 6) 



- 11 - 

กลไกกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 การจะบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่นคือประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ได้นั้น จะต้องมีการให้ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตนั้น ไม่สามารถมอบหมายให้องค์กรหรือกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียว แต่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงได้ก าหนดกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและปฏิบัติกำร (Policy Integration) ประกอบด้วย 
   ๑.๑) คณะกรรมกำรบูรณำกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระดับชำติ                
ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการกลางในการพิจารณาก าหนดนโยบายบูรณาการ แนวทางการด าเนินงาน หรือส่ังการ 
ดังนี้ 
    (1) ก าหนดนโยบายในการบูรณาการผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตครอบคลุมท้ังในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Agenda) และในเชิงพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด (Area) 
    (2) พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเช่ือมโยงข้อมูลประกอบการพิจารณาจาก
คณะกรรมการระดับสนับสนุนต่าง ๆ ในการรับข้อเสนอประกอบการพิจารณา 
    (3) ก าหนดมาตรการในเชิงยับยั้งการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประเทศ หรือพิจารณาส่ังการเร่งด่วนไปยังส่วนปฏิบัติการพิเศษเพื่อด าเนินการตรวจสอบ         
หรือออกค าสั่งยับยั้งการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือโครงการต่าง  ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้ 
    (4) ส่ังการให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 
    (5) การบริหารและสนับสนุนปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบูรณาการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    (๖) รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ต่อรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปีงบประมาณ 
    (๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานตามท่ี
คณะกรรมการเห็นควร 
   ๑.๒) คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรและบริหำรงบประมำณแบบบูรณำกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีกรอบหน้าท่ีการด าเนินงานเบ้ืองต้น ดังนี้ 
    (๑) อ านวยการ ประมวลข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน ติดตาม เร่งรัด            
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อส่ังการของคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 
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    (๒) ประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างคณะอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานท่ีเทียบเท่า และคณะอนุกรรมการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับพ้ืนท่ี เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกล่ันกรองปริมาณงานตามล าดับความส าคัญของ
ปัญหาโดยไม่สร้างภาระการด าเนินงานท่ียังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในพื้นท่ี 
    (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตภารกิจและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมครบถ้วน เพื่อให้การบูรณาการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
    (๔) ประสานส่วนราชการ องค์กร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ีเหมาะสมท่ีจะท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ 
    (๕)  พิจารณากล่ันกรองข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะ 

บูรณาการและจัดล าดับความส าคัญของการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้กรอบที่คณะกรรมการ 

บูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติได้ก าหนดไว้ 
    (๖) จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 
    (๗) ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
บูรณาการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง รวมทั้งบูรณาการการท างานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นท่ี
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
   ๑.๓) คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์ชำติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงำน
ท่ีเทียบเท่ำ เป็นคณะอนุกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นในทุกกระทรวง หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท้ังหมด มีกรอบหน้าท่ี   
การด าเนินงานตามท่ีคณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ก าหนด 
   ๑.๔) คณะอนกุรรมกำรกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ระดับจังหวัด เป็นกลไก
การด าเนินงานในพื้นท่ี มีกรอบหน้าท่ีการด าเนินงานตามท่ีคณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และ
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานเทียบเท่า ก าหนด 

   ๑.๕) ส่วนปฏิบัติกำรพิเศษ เป็นส่วนปฏิบัติการท่ีท าหน้าท่ีเฉพาะกิจ ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติมีกรอบหน้าท่ีการด าเนินงานเบื้องต้น 
คือ เป็นกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลพิเศษในกรณีท่ีกลไกการตรวจสอบปกติไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างทันท่วงทีหรือมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยด าเนินการตามมาตรการ
พิเศษหรือข้อส่ังการเร่งด่วนของคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติเพื่อตรวจสอบหรือยับยั้งการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

  ๒) คณะกรรมกำรระดับสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
   ๒.๑) คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรและนวัตกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

มีหน้าท่ีการด าเนินงานเบ้ืองต้น คือ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีส าหรับ
สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ โดยด าเนินการ
ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนภายใต้กรอบท่ีคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับชาติได้ก าหนดไว้ 
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   ๒.๒) คณะอนุกรรมกำรกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้ 
    (๑) ก าหนดประเด็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตเร่งด่วนจากมุมมองของ
ภาคเอกชนและประชาชน 
    (๒) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ภาคประชาชนเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 
   ๒.๓) คณะอนุกรรมกำรอ่ืน  ๆ ก าหนดให้มีขึ้นได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็น และ
คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติเห็นสมควรให้เพิ่มเติม 

  ๓) คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ มีหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้ 
   (๑) ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทั้งระบบ  
   (๒) จัดท าบันทึกรายงานข้อคิดเห็นส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย   

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป 
   (๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทุกสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เพ่ือรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพร่ให้สาธารณชน รวมถึงนานาชาติ
ทราบถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป 

 

แผนภาพที่ 2 กลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรบูรณำกำร 
กำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตระดับชำติ 

คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง 

หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

คณะอนุกรรมการการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  

ระดับจังหวัด 

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ 
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ) 

คณะอนุกรรมการวิชาการ
และนวัตกรรมป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

คณะอนุกรรมการกองทุน
ต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

คณะอนุกรรมการอื่นๆ 

คณะอนุกรรมการ
อ านวยการและบริหาร

งบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
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กำรติดตำมและประเมินผล 
 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้น ากรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ 
Balanced Scorecard ของโรเบิร์ต เอส แคปแลนด์ และเดวิด พี นอร์ตัน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติส าคัญ 
ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective) มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่
จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต (Customer Perspective)  
มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน ( Internal Perspective) และมิติด้านการเรียนรู้และ           
การเติบโต (Learning and Growth Perspective)  
 รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้น าทฤษฎีเชิงระบบ (System Model) 
มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยจ าแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่  
  1) ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยน าเข้า ซึ่งหมายถึง 
ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น)  
  2) ตัวชี้วัดประเภทกิจกรรม ได้แก่ การประเมินข้ันตอนการด าเนินงาน ตั้งแต่การเร่ิมวาง
แผนการด าเนินงาน การเริ่มด าเนินงานตามแผน ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการด าเนินงาน  
  3) ตัวชี้วัดประเภทผล (Lag Indicator) ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่สามารถชี้ให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์  
 ตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ 
เป็นประเด็นชี้น าการก าหนดตัวชี้วัด 

แผนภาพที่ 3 

กรอบแนวคิดตัวแบบการประเมินตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และทฤษฎีเชิงระบบ 

 

 
 
 

วตัถปุระสงค์/

เปา้ประสงค์ 
ปัจจยัน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ์ 

ตวัชีว้ดัประเภทสาเหต ุ ตวัชีว้ดัประเภท
กิจกรรม 

ตวัชีว้ดัประเภทผล 



- 15 - 

 ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะแบ่งการติดตามและประเมินผลออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย  
  1) การประเมินภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  2) การติดตามและประเมินผลในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  3) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ โครงการและแนวทางใน
การด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
 การประเมินยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
จ าแนกระยะเวลาของการประเมินการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การประเมิน
ก่อนการน ายุทธศาสตร์ชาติฯ  ไปปฏิบัติ (Pre-action Phase) การประเมินขณะด าเนินการ (Ongoing Phase) 
และการประเมินเมื่อเสร็จส้ินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ (Post-action Phase)  
 
 
 





   

พนัธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรปูกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติทัง้ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์ที่ 1  
สังคมมีพฤติกรรม 

ร่วมตา้นการทุจริตในวงกวา้ง 

วัตถุประสงค์ที่ 2  
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)  

มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคสว่น 

วัตถุประสงค์ที่ 3 
การทุจริตถูกยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกัน
การทุจริตและระบบบรหิารจัดการ ตามหลกัธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ที่ 4 
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 

มีความรวดเร็ว เปน็ธรรมและได้รบัความร่วมมอืจากประชาชน 

วัตถุประสงค์ที่ 5 
ดัชนีการรบัรู้การทจุริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทยมค่ีาคะแนนในระดับท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 
ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  
สร้างสังคม 

ทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ระดับความสําเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของชมุชนใสสะอาด ร่วมต้านทจุริต 

กลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้ งแต่ปฐมวัยให้สามารถ    
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ส่ ง เสริมใ ห้ มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา   
ทางสังคมเพือ่ต้านทุจริต 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือ
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. ทุกภาคส่วนส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2. การผนึกกําลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่นําไปสู่สังคมที่มีคา่นิยมร่วมต้านทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 

สกัดก้ันการทุจริต 
เชิงนโยบาย 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ร้อยละท่ีลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 
    ข้ันการก่อตัวนโยบาย (Policy formation) 
    ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) 

    ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
    ขัน้การนํานโยบายไปปฏิบัต ิ(Policy Implementation) 

    ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy cycle feedback) 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
4. สง่เสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
๑. ฝ่ายบริหารให้ความสําคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริม
ธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย 
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการของรัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 

พัฒนาระบบป้องกัน 

การทุจรติเชงิรุก 

ตัวชี้วดัระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ   
การยับยั้งและป้องกันการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น 
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 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริตจําแนกตาม
ขนาดและประเภทของคดี 
๒. ร้อยละของคดีการทุจริตท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ
จําแนกตามขนาดและประเภทของคดี 

กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุ งระบบรับ เรื่ อ ง ร้ อง เรี ยนการทุจ ริตให้ มี
ประสิทธิภาพ 
๒. ปรั บป รุ ง ก า รต ร วจสอบความ เ คลื่ อ น ไห วและ   
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
๓. ปรับปรุ งกระบวนการและพัฒนากลไกพิ เศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๔. ตรากฎหมายและการบั ง คับใช้ กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับสนธิสญัญาและมาตรฐานสากล 
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๘. การเปิดโปงผู้กระทําความผิดให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเม่ือคดีถึงที่สุด 
๙. การ เพิ่ มป ระ สิท ธิภ าพ ในกา รดํ า เ นิ นคดี ทุ จ ริ ต   
ระหว่างประเทศ 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในการปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ 
2. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทางกฎหมายในการร่วมกัน
ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ    
การปราบปรามการทุจริต 
3. ประชาชนและสังคมให้ความสําคัญกับการปราบปราม
การทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระทําการทุจริต 

ตัวชี้วดัระดับยุทธศาสตร์ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ตามแหล ่ง สํารวจข ้อม ูล  ๘  แหล ่ง 
สูงกว่าร้อยละ ๕๐  

กลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทจุริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1.  ความร่วมมือของ รัฐบาล  กระบวนการยุติ ธรรม 
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และเอกชนในการต่อต้านการ
ทจุริต 
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ 
3. การรับรู้ของนักลงทุนต่างชาติ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 

ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง 

ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. มีการแสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของ
นักการเมืองต่อสาธารณชน 
2. ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิด
มาตรฐานทางจรยิธรรม  
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่มีสดัส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนต้ังต้นในการจัดต้ังกองทุนต่อต้าน
การทจุริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน  
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการกํากับ
ดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณชน 

กลยุทธ์  
1. พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานง    
ทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตต่อสาธารณชน 
2. เร่ งรัดการ กํา กับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับ
เจตจํานงในการต่อต้านการทจุริต 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่มีสดัส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
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 

ปัจจัยแหง่ความสําเร็จ 
1. ความตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน 
2. หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
เครือข่าย จัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เพื่อมุง่สู่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งรัดหรือกดดันให้คณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้อง
ดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเร่งด่วน 
4. รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริต 

 

วิสัยทัศน ์

 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

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



 

  

 

 

วงลຌออนาคตของการป้องกันละปราบปรามการทุจริตของประทศเทย 

฿นปี พ.ศ. โ56เ – โ56ไ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริต 

฿นประทศเทย 
(พ.ศ. โ56เ - โ56ไ) 

จตจ ำนงทำงกำรมือง 
ิPolitical Will)  
฿นกำรตอตຌำน 

กำรทุจริตด ำรงอยู
อยำงตอนืไอง 

กลเกละกระบวนกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

มีควำมขຌมขใงละ
ทำทันตอสถำนกำรณ์

กำรทุจริต 

คดีทุจริตเดຌรบั 
กำรด ำนินคดีอยำงรวดรใว 
ละมีปริมำณลดนຌอยลง 

ประทศเทยเดຌรบั 
กำรยอมรับจำกนำนำประทศ 

฿นรืไองกำรป้องกันละ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

ประทศเทย 
มคีวำมนำชืไอถือ 

฿นกำรท ำธุรกจิละ
ลงทุนของภำคศรษฐกจิ
ระหวำงประทศดีขึๅน 

สังคมกิดสภำวะ 
กำรลงทษทำงสงัคม 
กดดันละเมยอมรับ 
พฤติกรรมกำรทุจริต 

ประชำชนทุกชวงวัย 
กิดควำมละอำย฿จ 

฿นกำรท ำกำรทุจริตละเมยอม
฿หຌผูຌอืไนกระท ำกำรทุจริต 

ประชำชนทุกชวงวัย 
มีฐำนควำมคิด฿นกำรยกยะ
ระหวำงผลประยชน์สวนตน 
กับผลประยชนส์วนรวมเดຌ 

รัฐบำลมีจตจ ำนงทำงกำรมือง 
฿นกำรตอตຌำนทุจริตตำมจตจ ำนง

ทำงกำรมืองของประชำชน 

รัฐบำลน ำจตจ ำนงทำงกำรมือง
฿นกำรตอตຌำนกำรทุจริต 

เปสูกำรปฏิบัติอยำงป็นรปูธรรม 

กำรทจุริตของจຌำหนຌำทีไรัฐ
กระท ำเดຌยำกละถูกยับยัๅง

เดຌอยำงทำทัน 

กลเกละกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

มีควำมรวดรใว 
มีประสิทธิภำพ 
ละทรงพลัง 

 

 
ดัชนีกำรรับรูຌกำรทุจริต

ของประทศเทย 
มีนวนຌมทีไดีขึๅน 

 

ประชำชนละสังคม
ตืไนตัวละเมทน 
ตอกำรทุจริต 
ทุกรูปบบ 

หนวยงำนภำครัฐ 
มีกำรด ำนินงำน 
ตำมภำรกิจอยำง

ปรง฿ส 

ประชำชนละทุกภำคสวน
มีสวนรวม฿นกำร

ตรวจสอบกำรทจุริต 

ผูຌกระท ำควำมผิด
เดຌรับกำรลงทษ
อยำงป็นรูปธรรม 

ประชำชนละจຌำหนຌำทีไรฐั
กรงกลัวตอกำรกระท ำ 

กำรทจุริต 

กระบวนกำรนยบำย 
มีควำมปรง฿สป็นเป
ตำมหลักธรรมำภิบำล
ละกิดผลประยชน์

ตอประชำชน 

กำรทจุริตชิงนยบำย 
มีอกำสกิดขึๅนเดຌนຌอยลง 

 

นยบำยของรัฐน ำเปสูกำรปฏิบัติ 
฿หຌกิดผลประยชน์ของประชำชน
อยำงครบถຌวนตำมวัตถุประสงค์ 



 

  

 

 

ปราบปรามการทจุริต 

องค์กรวิชำชีพตำงโ ดใกละยำวชน ประชำชนทุกชวงวัย สืไอมวลชนละสืไอออนเลน ์

ศำล 
 
 
 

อัยกำรสูงสุด 
 
 

ควำมผิดอำญำ 

ป.ป.ช. 
ป.ป.ท. 

 

 

 

 

ป.ป.ช. 
ป.ป.ท. 
สตง. 

ผูຌตรวจกำรผนดิน 
ปปง. 

 

 

 

DSI 
สนง.ต ำรวจหงชำต ิ

ศูนย์ด ำรงธรรม 
ศูนย์รຌองทุกข ์

ฯลฯ 
 

นักกำรมือง 
พรรคกำรมือง 

จຌำหนຌำทีไรัฐ 
หนวยงำนรัฐ 

ธุรกิจ
อกชน 

รับรืไอง
รຌองรียน 
สอบสวน
บืๅองตຌน 

สวงหำ
ขຌอทใจจริง 
เตสวนละ 

ชีๅมูลควำมผิด 

ฟ้องคดี 
กำ

รท
ุจร

ิตช
ิงน

ยบ
ำย

 
กำ

รท
ุจร

ิตต
ำม

กฎ
หม

ำย
 

ป้องกันการทุจริต 

พิพำกษำคด ี

5 ไ 

ใ 

โ 

องค์กรตอตຌำนกำรทุจริต 
ิPrime Mover) 

วุฒิสภำ 
 
 
 

รไ ำรวยผิดปกต ิ

ถอดถอน 

หนวยงำนตຌนสังกัด 
 
 
 

ควำมผิดวินัยรຌำยรง 
 

ลงทษ 

แ 

องค์กรพืไอควำมปรง฿สนำนำชำต ิ
ิTransparency International) 

ความชื่อมยงระหวางยุทธศาสตร์ละกลุมป้าหมายหลัก฿นตละยุทธศาสตร์ 
 

 
 

๖ 

กิด เมกิด 

การทุจริต 
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