(ร่าง)

แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

หน่วยตรวจสอบภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

๑

คํานํา
แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดทําขึ้นเพื่อสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้
สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างบูรณาการ โดยให้ประชาชนมี บทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส
เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุล
อํานาจ ควบ คู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระบบข้อมูลสารสนเทศ
รวมทั้งพัฒ นาและเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและ
ต่อเนื่อง
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 42 ตระหนั กถึง ความสํ าคัญ ของการป้อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันมีกระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น จึง
จําเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
อีกทั้งสํานักงานฯ ยังมุ่งเน้ นในการปลูกจิตสํานึก เสริมสร้างค่านิยม คุ ณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่
บุคคลากร ให้เป็นที่ตระหนักและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ได้ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานต่อไป
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทําให้แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สําเร็จ
ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
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สารบัญ
หน้า
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
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ยุทธศาสตร์ที่ 6

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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๓
แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หลักการ และเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ
ที่บ่อนทําลายทั้งเศรษฐกิจสังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นปัญหา
ที่เกิดทั้งในองค์กรภาคเอกชนและองค์การภาครัฐ วิธีการทุจริตมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจนยากแก่การ
ปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่ายจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิ ช อบให้ ห มดสิ้ น ไป ด้ว ยการสร้า งระบบการป้อ งกัน และควบคุมการปฏิ บัติง านภายในให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวง
เวลากวาทศวรรษ เกิดผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรงในทุกมิติ ไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อ
จัดจางในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ มากขึ้น ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขาม
แดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่นมากมาย ๆ และสงผลกระทบทางลบในวงกวาง การทุจริตเปนป
ญหาสากลที่ทุกประเทศลวนใหความสําคัญ รวมทั้งประเทศไทย ประเทศไทย จึงใหสัตยาบันเขาเปนรัฐภาคีเป
นลําดับที่ ๑๔๙ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติว าดวยการตอตานการทุจริต 2003
ค.ศ. (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ที่วาดวยความรวมมือระหวางประเทศ
ในการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการใหความรวมมือทางกฎหมายเพื่อดําเนินคดีกับผู
กระทําความผิดอยางสมบูรณ ประเทศไทยไดพยายามแกปญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอยาง ตอเนื่อง
รวมทั้งบูรณาการความรวมมือใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ดวยการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปรามปราม ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปรามปราบทุจริต
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ซึ่งพบวาการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง
และจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องดวยยุทธศาสตรและกลยุทธที่เปนรูปธรรม ที่สามารถปองกันการทุจริต
ที่ทวีความซับซอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเหตุดังกล่าว รัฐบาลได้กําหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนํา
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการประสานความร่วมมือในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยกําหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี รวมทั้งในการ
ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด การจัดทํายุทธศาสตรชาติว าดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 256๔) จึงกําหนดวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนในการสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ทุกรูปแบบอยางเขมแข็งทั่วทั้ง
สังคมไทยเพื่อใหเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาระดับสากล

๔
วิสัยทัศน์
องค์กรใสสะอาด สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร แบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้มีมาตรฐานสากล ดังนี้
1. สร้างความโปร่งใส ในการดําเนินงานบทบาทพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในกฎระเบียบและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
2. ปลุกจิตสํานึกให้บุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
3. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้เพื่อปรับปรุงบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านทุจริต
4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยมีมาตรฐาน
5. พัฒนาช่องทางการติดตามตรวจสอบให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
6. สร้างภาคีเครือข่าย และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
วัตถุประสงค์
1. เป็นองค์กรมีจริยธรรม คุณธรรม ทําหน้าที่อย่างคุ้มค่าที่สาธารณะเชื่อมั่น
2. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพเท่าทันในการป้องกันและต่อต้านทุจริต
3. มีระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน เอื้อต่อการติดตามตรวจสอบ
4. มีภาคีเครือข่ายที่เข็มแข็งในการติดตามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564 )
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่ว นรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ อัน จะนํา มาสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่ม
ทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วน
ที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อให้ ป ฏิบั ติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานด้านการ
ป้องกัน การทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสําเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
และสภาพปัญหาของประเทศไทยควบคู่กับการดําเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิมด้วยการบูรณา
การและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการแก้ไ ขปัญ หาอย่า งต่อ เนื่อ งและได้รับ การ
สนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาหลั กสู ตร/บทเรี ยน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม

๖
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
2. พัฒนาหลักสู ตร/บทเรี ยน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน การสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คําอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้ งในสั งคมไทยในห้ ว งระยะกว่าทศวรรษที่ผ่ านมา เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะ
เห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ งคือ การต่อต้านการทุจริต
ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้ง
ทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของ
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่ อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการ
ต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต อย่ า งเห็ น ได้ ชั ดเจน โดยปรากฏทั้ง ในส่ ว นคํ า ปรารภอั น เป็ นส่ ว นแสดงเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและ
ระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นําไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่
ผ่านมามิได้มีเสถีย รภาพ หรือราบรื่น เรี ย บร้อยเป็นเพราะผู้ นําไม่นําพาหรื อไม่นับถือยําเกรงกฎเกณฑ์การ
ปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอํานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อํานาจตามอําเภอใจ
ดังนั้ น เพื่อเป็น การสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่ว แน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดํารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ

๗
เป็ น การสนองตอบต่ อ เจตนารมณ์ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจ ริ ตไปสู่ ก ารปฏิ บั ติอ ย่ างเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ งเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกัน โดยเป็น ยุ ทธศาสตร์ ที่มุ่ ง เน้ น ให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้ า งสั งคมไทยให้ มุ่ง สู่ สั งคมที่มี ค่า นิ ย มร่ ว ม ในการต่อ ต้านการทุ จริต อั นเป็นเจตจํา นงทางการเมื องของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยใน
ท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง
2. กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุก
ระดับ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม

๘
2. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ ที่ ๖ ประยุ กต์น วัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กําหนดให้ พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่ อ
นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จัดทําระบบฐานข้อมูล แนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ล ะโครงการที่พรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คําอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อํานาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดําเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบ
มากขึ้น ในปั จ จุ บั น ก่อ ให้ เกิดผลเสี ย ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้
ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกําหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กร
อิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องอํานาจหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ ไ ด้ มี ก ารกํ า หนดให้ มี อํ า นาจยั บ ยั้ ง โครงการที่ อ าจนํ า ไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต ได้ รวมถึ ง ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิง
นโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์
“สกัดกั้นการทุจริตเชิง นโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
กําหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการ
กําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy
Feedback)

๙
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ :(เพื่อแก้ไขการทุจริต
ในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การ
ทุจ ริ ต ในกระบวนการอนุ มัติง บประมาณ เช่น มีความพยายามผั นงบประมาณเข้า สู่ เขตพื้นที่เ ลื อกตั้ งของ
นักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอน
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย
10. การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร
12. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีป ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กําหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงาน เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แนวทางการยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์

๑๑
1. พั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
หน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็ น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สําหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC
2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดําเนินการ
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ที่ ย อมรั บ ตั้ ง แต่ ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเข้ า สู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
เสียหาย/ความเร่งด่วน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่ งจะทํ าให้ ลดการดํ าเนิ นงาน ที่ ล่ า ช้ า และซ้ํ า ซ้ อ น การคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้ ง เบาะแสในคดี ทุ จ ริ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให้การดําเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุ ดแล้วก็จะมีการ
เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไปถึงการ

๑๒
ปรั บ ปรุ งและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC
2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดําเนินการโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะทํ า ให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริ ตต่าง ๆ ถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑
และ 244)
2. การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑
และ 244)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรั บ ปรุ งกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบัง คับ ใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจ ริต ให้เ ท่า ทัน ต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

๑๓
2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสั ญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑
และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รสื่ อ มวลชน สื่ อ สาธารณะ หน่ ว ยงานประชาสั ง คมและ
หน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒ นาสมรรถนะและองค์ค วามรู้เ ชิง สหวิท ยาการของเจ้า หน้า ที่ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒ นาองค์ค วามรู้ / ทั กษะ/ขีด ความสามารถ รวมไปถึง ความรู้ใ นเชิง สหวิท ยาการให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ ที่ 8 การเปิ ดโปงผู้กระทําความผิดให้ สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ
กระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด

๑๔
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่ างสร้างสรรค์ และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่
เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตาม
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index
: CPI) ของประเทศไทย”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กํากับ
ติดตามให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ ศึ ก ษา และกํ า กั บ ติ ด ตามการยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ( Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สําหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์

๑๕
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มาตรการ

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการ
กล่อมเกลา ทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต

ความสําเร็จในการมี
ส่วนร่วมในการ
เสริมสร้าง
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคม

ร้อยละของ
2. นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น สถานศึกษาที่มีการ
เครื่องมือด้านทุจริต การเรียนการสอน
โดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

1. พัฒนาจิตสํานึก 2 กิจกรรม
สาธารณะ
2. ใช้เครื่องมือการ
สื่อสารทางสังคมเพื่อ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
1. พัฒนาหลักสูตร 1 กิจกรรม
การเรียนการสอน
การนําเสนอ และ
รูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอนทุก
ระดับชั้น

2560
60%

เป้าหมาย
2561 2562 2563
65%
70%
75%

2564
80%

60%

65%

80%

70%

75%

งบประมาณ
(บาท)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการ

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมี
สัดส่วนเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา

มีการพัฒนาระบบ
การจัดสรร
งบประมาณด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณใน
สัดส่วนที่เหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

1. ตรวจสอบ
1 กิจกรรม
วิเคราะห์ขั้นตอนการ
จัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอและ
เหมาะสม

2560
60%

เป้าหมาย
2561 2562 2563
65%
70%
75%

2560
60%

เป้าหมาย
2561 2562 2563
65%
70%
75%

2564
80%

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
มาตรการ

ตัวชี้วัด

ระดับความโปรงใส
1. วางมาตรการ
เสริมสร้างการสกัดกั้น ของกระบวนการ
การทุจริตเชิงนโยบาย นโยบาย
บนรากฐานหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

1. พัฒนานวัตกรรม 2 กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการนํา
นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ
2.การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบาย

2564
80%

งบประมาณ
(บาท)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มาตรการ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

1. เพิ่มประสิทธิภาพ ร้อยละของคดีการ
ระบบการป้องกันการ ทุจริตที่ลดลง
ทุจริต

1. ยกระดับกลไกการ 2 กิจกรรม
กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล การ
ป้องกันการทุจริต
2. พัฒนามาตรการ
เชิงรุกที่สามารถ
แก้ปัญหาการทุจริต
ในแต่ละระดับ

ร้อยละของ
2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้งการ ข้อเสนอแนะจาก
กลไกก้องกันเพื่อ
ทุจริต
ยับยั้งการทุจริตที่
ได้รับการตอบสนอง

1. กําหนดกลไกการ 2 กิจกรรม
ติดตามและ
ประเมินผล การนํา
ข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติ
2.สร้างกลไกป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริต
และนําข้อเสนอแนะ
จากกลไกการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริตสู่
การปฏิบัติ

2560
60%

เป้าหมาย
2561 2562 2563
65%
70%
75%

2564
80%

60%

65%

80%

70%

75%

งบประมาณ
(บาท)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทุจริต
มาตรการ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

1. ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

1. ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
เน้นมาตรฐาน
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ร้องเรียน
ต่อการตอบสนอง
และแจ้ง
ผลตอบสนองของผู้
ร้องเรียน

1. ปรับปรุงระบบ
2 กิจกรรม
การรับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงานการ
ต่อต้านการทุจริตให้มี
ความรวดเร็วเข้าถึง
ได้โดยง่าย
2. การสร้างความ
เชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจ ต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน

2. การสร้างมาตรฐาน ระยะเวลาเฉลี่ยของ
การดําเนินคดีทจุ ริต
การดําเนินการ
ปราบปรามทุจริต

1. การกําหนดกรอบ 1 กิจกรรม
เวลาในแต่ละขั้นตอน
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
ให้ชัดเจน

2560
60%

เป้าหมาย
2561 2562 2563
65%
70%
75%

2564
80%

60%

65%

80%

70%

75%

งบประมาณ
(บาท)
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
มาตรการ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

1. ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

1. ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
เน้นมาตรฐาน
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ร้องเรียน
ต่อการตอบสนอง
และแจ้ง
ผลตอบสนองของผู้
ร้องเรียน

1. ปรับปรุงระบบ
2 กิจกรรม
การรับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงานการ
ต่อต้านการทุจริตให้มี
ความรวดเร็วเข้าถึง
ได้โดยง่าย

2. การสร้างมาตรฐาน ระยะเวลาเฉลี่ยของ
การดําเนินคดีทจุ ริต
การดําเนินการ
ปราบปรามทุจริต

1. การกําหนดกรอบ 1 กิจกรรม
เวลาในแต่ละขั้นตอน
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
ให้ชัดเจน

2560
60%

เป้าหมาย
2561 2562 2563
65%
70%
75%

2564
80%

60%

65%

80%

2. การสร้างความ
เชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจ ต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน
70%

75%

งบประมาณ
(บาท)
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