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หนา ๑

1. บทนํา

การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน
อุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรง
ไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น
ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย
และสงผลกระทบทางลบในวงกวาง

การทุจริตเปนปญหาสากลที่ทุกประเทศลวนใหความสําคัญ รวมทั้งประเทศไทย  ประเทศไทยจึงได
ใหสัตยาบันเขาเปนรัฐภาคีเปนลําดับที่ ๑๔๙ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ที่วาดวย
ความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการใหความรวมมือซึ่งกันและกัน
ทางกฎหมายเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดอยางสมบูรณ

ประเทศไทยไดพยายามแกปญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งบูรณาการ
ความรวมมือใหเขมแข็งยิ่งข้ึน  ดวยการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริต
ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริตระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ซึ่งพบวาการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และ
จําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องดวยยุทธศาสตรและกลยุทธที่เปนรูปธรรม ที่สามารถปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่ทวีความซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 256๔)
จึงกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต
ทุกรูปแบบอยางเขมแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพ่ือใหเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาระดับสากล

แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
การจัดทํายุทธศาสตรชาติว าด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีแนวทางและข้ันตอน ดังตอไปนี้
๑. ทบทวนขอมูลที่เก่ียวของ โดยการสังเคราะหรายงานศึกษาและวิจัยที่มีอยู รวบรวมขอมูล

สถานการณทุจริตของหนวยงานที่เก่ียวของ ขอกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เก่ียวของ การจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น รวมทั้งเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม

๒. สัมภาษณคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับสํานัก ป.ป.ช. บุคลากร
ในสํานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้ง ผูบริหารและบุคลากรในองคกรที่เก่ียวของ และองคกรภาคประชาชน

๓. วิเคราะหปจจัยภายนอกภายใน จุดออนจุดแข็ง ความสําคัญของตัวแปร การเทียบเคียง
(Benchmarking) กับบางประเทศ และการวาดภาพอนาคต
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๔. จัดเวทีครั้งที่ ๑ รับฟงความคิดเห็นจากตัวแทนสวนกลาง สวนภูมิภาค ของสํานักงาน
ป.ป.ช. และภาคีอ่ืนที่เก่ียวของ ตอผลการวิเคราะหสภาพการณภายในประเทศที่เก่ียวของกับการทุจริต ปจจัย
ภายนอกภายใน จุดออนจุดแข็ง เพ่ือการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๕. ยกรางวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ
๖. จัดเวทีครั้งที่ ๒ รับฟงความคิดเห็นจากตัวแทนสวนกลาง สวนภูมิภาค ของสํานักงาน

ป.ป.ช. และภาคีอ่ืนที่เก่ียวของ ตอ (ราง) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๗. ปรับปรุง (ราง) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ

๘. จัดเวทีครั้งที่ ๓ รับฟงความคิดเห็นจากหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง กรม
องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ  หัวหนาสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง หนวยงาน
อิสระของรัฐ ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาการเมืองพัทยา สถาบันอุดมศึกษา เครือขาย
ภาคประชาชน เครือขายภาคเอกชน สื่อมวลชน และเครือขายอ่ืน ๆ ตอ (ราง) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๙. จัดทํารูปเลมยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ รวมทั้งบทสรุปสําหรับผูบริหารฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นําเสนอตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

๑๐. เสนอยุทธศาสตร ชาติว าด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
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2. สถานการณการทุจริตและสาเหตุของการทุจริต 1

2.1 สถานการณการทุจริต
การทุจริตที่เกิดข้ึนภายในประเทศและขยายสูตางประเทศ (International) ทั้งรูปแบบการขามแดน

(Cross-border) หรือขามชาติ (Transnational) ซึ่งเปนผลมาจากการเคลื่อนตัวของประชาชนระหวางประเทศ
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีทันสมัยและการพัฒนาในดานตาง ๆ ในทางที่ผิด ทําให
การติดตามรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดียุงยาก และผลสืบเนื่องของการทุจริตเชื่อมโยงไปสูปญหา
อาชญากรรมขามชาติอีกมากมาย เชน การฟอกเงิน การคาอาวุธ การคามนุษย ยาเสพติด การกอการราย
ซึ่งลวนสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ

ปญหาการทุจริตและผลสืบเนื่องดังกลาว ทําใหนานาประเทศตระหนักถึงภัยรายแรงที่เกิดข้ึน
ในวงกวาง ดังรายงานของธนาคารโลก จํานวนเงินที่ถูกขโมยจากประเทศกําลังพัฒนาและประเทศทางผาน
ทีซุ่กซอนไวในตางประเทศในแตละป ประมาณ 20 - 24 พันลานเหรียญ หรือรอยละ 20 - 40 ของเงินชวยเหลือ
เพ่ือการพัฒนาอยางเปนทางการ2 ดังนั้น ในการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 11 จึงกําหนดอาชญากรรม
ที่ประชาคมโลกตองใหความรวมมือกันปราบปราม ประกอบดวย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมขามชาติ
การกอการราย การคามนุษย ยาเสพติด อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การฟอกเงิน และการทุจริตคอรรัปชัน3

และองคการสหประชาชาติ (United Nations : U.N.) และประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ไดรวมกันจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 เปนอนุสัญญาฉบับแรก
ที่ใหความสําคัญตอความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตกลับคืน รวมทั้ง การให
ความรวมมือทางกฎหมายเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด โดยเนื้อหาหลักในอนุสัญญาดังกลาว แบงเปน
๔ หมวดหลัก ไดแก การปองกันการทุจริต การกําหนดความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมาย ความรวมมือ
ระหวางประเทศ และการติดตามทรัพยสินคืน และประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขาเปนรัฐภาคีอยางสมบูรณ เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2554 เปนลําดับที่ ๑๔๙ ถือเปนสัญญาณเริ่มตนการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย

ตอมาประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี ไดดําเนินการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีที่กําหนดใน
อนุสัญญา UNCAC เพ่ือใหกฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบเทาสากล
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา UNCAC ในฐานะรัฐภาคีไดอยางครบถวน และรองรับกลไกการประเมิน
ติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ซึ่งเริ่มข้ึนตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๓

1 ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
2 World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR)  Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan (Washington, DC, 2007), 9.
3ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
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จากการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ในรอบการประเมินที่ 1 ประจําป ค.ศ.
2010 - 2015 โดยประเทศเนปาล และประเทศบาหเรน รวมกับฝายเลขานุการของสํานักงานวาดวยยาเสพติด
และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes : UNODC)
มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขกฎหมายตอตานการทุจริตเพ่ิมเติม ไดแก

1. เพ่ิมเติมฐานความผิดอาญา เชน ความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (ขอบทที่ 25)
ความผิดฐานตระเตรียมการเพ่ือกระทําการทุจริต (ขอบทที่ 27) ความผิดฐานเจาหนาที่รัฐยักยอกทรัพยสิน
(แมเจาหนาที่นั้นจะไมมีหนาที่โดยตรงในการเก็บรักษาทรัพยสินดังกลาว) (ขอบทที่ 17) ความผิดเก่ียวกับ
การกระทําทุจริตในภาคเอกชน (ขอบทที่ 20 และ 21) กําหนดความรับผิดของนิติบุคคลในการกระทําทุจริต
(ขอบทที่ 26)

2. เพ่ิมเติมกลไกหรือมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เชน ปรับปรุง
การคุมครองพยานและผูใหเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตใหเทียบเทามาตรฐานสากล (ขอบทที่ 32) กําหนดใหการริบทรัพย
รวมถึงดอกผลและประโยชนอ่ืนใดที่ไดมาจากทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด และใหสามารถริบทรัพยได
แมทรัพยนั้นจะถูกเปลี่ยนรูป แปรสภาพ หรือปะปนอยูกับทรัพยสินอ่ืน (ขอบทที่ 31)

3. สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศโดยการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของ เชน
พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 ในประเด็นตาง ๆ เชน กําหนดใหมี
การหารือรวมกันระหวางรัฐภาคีทุกครั้งกอนการปฏิเสธการสงผูรายขามแดน (ขอบทที่ 46) สรางเสริมกลไก
การสงคืนทรัพยสินจากการกระทําความผิดคืนประเทศเจาของที่แทจริงที่มีประสิทธิภาพ (ขอบทที่ 46) กําหนดให
สามารถทําขอตกลงจัดตั้งหนวยสืบสวนสอบสวนรวมกันระหวางรัฐภาคีได (ขอบทที่ 49)

นอกจากนี้ การประเมินในระดับสากลโดยองคการพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ (International
Nongovernmental Organization : INGOs) ที่ทําการประเมินการทุจริตคอรรัปชันและความโปรงใส คือ องคกร
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI)  ไดจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) เพ่ือประเมินสถานการณการคอรรัปชันในภูมิภาคตาง ๆ ในระดับโลก  ผลการประเมิน
คาคะแนน CPI ในป พ.ศ. 2558 ของประเทศตาง ๆ พบวา ประเทศที่เขารับการประเมิน จํานวน 2 ใน 3 มีคะแนน
นอยกวา 50 คะแนน และประเทศสวนใหญรอยละ 68 กําลังเผชิญหนากับปญหาของการทุจริตที่รายแรง
รวมไปถึงกลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ จี 20 (Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank
Governors : G 20) กวาครึ่งหนึ่งของประเทศสมาชิกก็ประสบปญหาของการทุจริตคอรรัปชันเชนเดียวกัน

นับตั้งแตประเทศไทยดําเนินการใหสัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. 2003 ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ไดคะแนนที่มีแนวโนมดีข้ึนบาง ดังแสดงบนกราฟ
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ภาพที่ 2.1 คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2538 - 255๘ 4

หมายเหตุ : ตั้งแตป พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนคาดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม 10 เปนคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันพบวา คะแนนเฉลี่ยนับตั้งแตป พ.ศ. 2555 ภายหลังการให
สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 สถานการณการบริหารจัดการ
การทุจริตคอรรัปชันของประเทศไทยจัดอยูในลําดับที่ 3 ที่ระดับคาคะแนนเฉลี่ยที่ 37.00

ตารางที่ 2.1 คาคะแนน CPI ป 2555 – 25585

อันดับ (ป 2558 ) ประเทศ คาคะแนน CPI
เอเชีย โลก 2555 2556 2557 2558 คาเฉลี่ย อันดับ

1 8 สิงคโปร 87 86 84 85 85.50 1
2 54 มาเลเซีย 49 50 52 50 50.25 2
3 76 ไทย 37 35 38 38 37.00 3
4 88 อินโดนีเซีย 32 32 34 36 33.50 5
5 95 ฟลิปปนส 34 36 38 35 35.75 4
6 112 เวียดนาม 31 31 31 31 31.00 6
7 139 ลาว 21 26 25 26 24.50 7
8 147 พมา 15 21 21 22 19.75 9
9 150 กัมพูชา 22 20 21 21 21.00 8

หมายเหตุ : ในป 2558 ไมมีขอมูลของประเทศบรูไน จึงไมนํามาคิดเปนฐานคะแนนเฉลี่ย

4 ที่มา : http://cpi.transparency.org/cpi2015/results สืบคนเมื่อ เมษายน 2559
5 ที่มา เรียบเรียงขอมูลโดยมูลนิธอิงคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย แหลงขอมูล: http://transparency.org/ สืบคนเมื่อ เมษายน 2559
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จากขอสนเทศดังกลาวขางตน สะทอนปญหาของการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยเปนปญหาที่
หยั่งราก ฝงลึก และตองใชระยะเวลาในการแกไขดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต แมวาแนวโนม
ภาพลักษณคอรรัปชันจะดีข้ึน แตการปองกันและปราบปรามตองเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วใน
ยุคปจจุบัน รวมทั้งตองสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในการสรางสังคมที่มีความโปรงใส คานิยมใน
ความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งกระแสการตอตานทางสังคม (Social Sanction) ในการทุจริตคอรรัปชัน

ขอสนเทศดังกลาวยังชี้ใหเห็นวา รูปแบบการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโนมทวีความสลับซับซอน
มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เปนการทุจริตทางตรง เชน การรับสินบน การทุจริตตอตําแหนงราชการ การทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจาง มีการเปลี่ยนเปนรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายมากข้ึน มีกระบวนการแกกฎหมายเพ่ือเอ้ืออํานวย
ประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง การใชอํานาจและอิทธิพลในการแทรกแซงกลไกทางกฎหมาย หรือกลไกใน
กระบวนการยุติธรรม การทําลายการตรวจสอบอํานาจรัฐ รวมทั้งยังมีการทุจริตในระดับประเทศผานขอตกลง
ความรวมมือ การใหสินบนเจาหนาที่ไทยในการทําธุรกิจระหวางประเทศของบริษัทขามชาติ เปนตน

สถิติในการดําเนินคดี ตั้งแตป พ.ศ. 2554 - 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ยังมีเรื่องคางสะสมถึง 10,945 คดี จําแนกเปนเรื่องคางสะสมที่ยกมาจากเริ่มกอตั้ง
สํานักงาน ป.ป.ป. ถึง ป พ.ศ. 2557 จํานวน 9,513 คดี และเรื่องรับใหม ป พ.ศ. 2558 จํานวน 3,050 คดี
และดําเนินการแลวเสร็จเพียง 1,618 คดี หรือคิดเปนเพียงรอยละ 12.88 ของคดีทั้งหมดเทานั้น 6 โดยสามารถ
จําแนกไดดังนี้

ตารางที่ 2.2 สถิติในการดําเนินคดี ตั้งแตป พ.ศ. 2554 - 2558

ป
งบประมาณ

จํานวนรับเรื่องกลาวหา ผลการดําเนินงาน
คงเหลือ

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

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

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

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

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

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

ประเภท ก. ตกไป/แสวงหาฯ แลวไมรับไวดําเนินการ ไตสวน/ไตสวนแลวขอกลาวหาไมมีมูล
ประเภท ข. ไมรับ/ไมยกข้ึนพิจารณา
ประเภท ค. สงคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา 89
ประเภท ง. สงใหผูบังคับบัญชา/พนักงานสอบสวนดําเนินการตามมาตรา 89/2

6 ศูนยประมวลขอมูล สํานกังาน ป.ป.ช. วันที่ 27 เมษายน 2559
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ประเภท จ. รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนตาม พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประเภท ฉ. สงคณะกรรมการ ป.ป.ท./หนวยงานอ่ืนดําเนินการ
ประเภท ช. ชี้มูลความผิด

2.2 นิยาม รูปแบบ และสาเหตุของการทุจริต
องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI) ไดกําหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริตเปน 7 ประเภท ไดแก

1. การทุจริตขนาดใหญ (Grand Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่รัฐระดับสูง
เพ่ือบิดเบือนนโยบายหรือการใชอํานาจรัฐในทางมิชอบ เพ่ือใหผูนําหรือผูบริหารประเทศไดรับผลประโยชนจาก
การใชทรัพยากรของชาติ

2. การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐระดับกลาง
และระดับลางตอประชาชนทั่วไป โดยการใชอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในทางมิชอบ

3. การติดสินบน (Bribery) เปนการเสนอ การให  หรือสัญญาวาจะใหผลประโยชน
ทั้งในรูปของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนตาง ๆ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

4. การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจาหนาที่องคกรของรัฐนําเงินหรือ
สิ่งของที่ไดรับมอบหมายใหใชในหนาที่ราชการ มาใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือกิจกรรมอ่ืนที่ไมเก่ียวของ

5. การอุปถัมภ (Patronage) เปนรูปแบบหนึ่งของการเลนพรรคเลนพวก ดวยการคัดเลือก
บุคคลจากสายสัมพันธทางการเมืองหรือเครือขาย (Connection) เพ่ือเขามาทํางานหรือเพ่ือไดรับผลประโยชน
โดยไมคํานึงถึงคุณสมบตัิและความเหมาะสม

6. การเลือกที่ รักมักที่ชัง  (Nepotism) เปนรูปแบบหนึ่ งของการเลนพรรคเลนพวก
โดยเจาหนาที่ของรัฐจะใชอํานาจที่มีในการใหผลประโยชนหรือใหหนาที่การงานแกเพ่ือน ครอบครัว หรือบุคคล
ใกลชิด โดยไมคํานึงถึงคุณสมบตัิและความเหมาะสม

7. ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับ
ประโยชนสวนรวม อันเกิดจากที่บุคคลตองมีหนาที่หรือสถานะมากกวา 1 สถานะ

การทุจริตในประเทศไทยอาจจะจําแนกออกเปน 2 ระดับ ไดแก การทุจริตในระดับชาติ และการทุจริต
ในระดับทองถ่ิน

1. การทุจริตในระดับชาติ การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนรูปแบบการทุจริต
ที่นักการเมืองใชอํานาจทางดานการบริหารราชการแผนดิน รวมถึงอํานาจนิติบัญญัติที่ไดมาจากความไววางใจ
ของประชาชน เปนเครื่องมือในการออกกฎหมาย การแกไขกฎหมาย การแกไขระเบียบ ขอบังคับและนโยบาย
โดยอาศัยชองโหวของกฎหมาย กฎระเบียบ และตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพอง
เพื่อใหการกระทําการทุจริตกลายเปนสิ่งที่ชอบธรรม เนื่องจากมีกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายรองรับ
การทุจริตเชิงนโยบายยังปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ เชน การซื ้อขายตําแหนงในระดับสูงทางราชการ ไดแก
ตําแหนงอธิบดี ตําแหนงผูบริหารในรัฐวิสาหกิจ ในตําแหนงที่มีอํานาจอนุมัติเห็นชอบโครงการตาง ๆ ได นําไปสู
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การตรวจสอบที่หละหลวมในโครงการกอสราง การจัดซื้อจัดจางในรัฐ และการใชวิธีพิเศษในการดําเนินการ
หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ มาตรการปองกันการทุจริตตาง ๆ  ในแตละกระบวนการ ขั้นตอนมีการแบงผลประโยชนกัน
ในหมูพวกพอง เชน การทําแบบกอสรางที่ไมมีความชัดเจน การใชเงินกูจากตางประเทศเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ รวมทั้งเสนอโครงการเรงดวนเพ่ือจัดจางโดยวิธีพิเศษ เปนตน
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการวาจางแบบเหมารวม (Turnkey) ซึ่งผูรับเหมาสามารถดําเนินการออกแบบและ
กอสรางโครงการใหแลวเสร็จไดดวยตัวเอง ซึ่งเอ้ือตอการทุจริต เนื่องจากผูรับเหมาโครงการสามารถปรับเปลี่ยน
แผนงานตาง ๆ ไดตลอดเวลา สามารถปรับเพ่ิมคาใชจายและขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมไดงาย อีกทั้งยังเปดชองให
บริษัทเอกชนเรียกรองคาชดเชยจากรัฐได ซึ่งมักเกิดจากการทําสัญญาที่หละหลวม มีชองวางใหหนวยงานรัฐเสียเปรียบ

2. การทุจริตในระดับทองถิ่น การกระจายอํานาจลงสูทองถ่ินที่มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือให
บริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตใน
ทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 7

1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง
สวนใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2) สภาพหรือปญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและ

ขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน

การทุจริตในหลายรูปแบบดังกลาว จากงานวิจัยของ มาตาลักษณ ออรุงโรจน (2554) พบวา
สาเหตุหลักที่กอใหเกิดการทุจริตในสังคมไทยมี 2 ประการ ไดแก

1. การใชวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ในทางที่ผิด
2. ปญหาเรื่องตัวบุคคลที่เปนเจาหนาที่รัฐ

กลาวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภนําไปสูการเอื้อประโยชนในทางมิชอบใหแกญาติมิตร
และพวกพอง รวมทั้งการตรวจสอบความโปรงใสขาดประสิทธิภาพ ทําใหสังคมเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติ
อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมดังกลาวเปนเพียงตัวเสริมใหเกิดโอกาสในการทุจริตเทานั้น ปญหาสําคัญที่สุดอยูที่
การขาดจิตสํานึกความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ความโลภในอํานาจและทรัพยสินอยูเหนือ
ความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหนาที่จนนําไปสูการทุจริตดวยวิธีการใหม ๆ ที่ซับซอนยิ่งข้ึน

7 ที่มา : บทความงานวิจัย เร่ือง “การทุจริตคอรรัปชันในองคกรปกครองสวนทองถิ่น: มาตรการและกลไกการปองกัน” โดย รศ.ดร. โกวิทย พวงงาม
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สาเหตุและปจจัยสําคัญที่นําไปสูการทุจริตมีอีกหลายประการ นับตั้งแตเรื่องของโอกาสในการทํา
ทุจริตที่เกิดจากชองวางของกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง การขาดกลไกในการตรวจสอบ
ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชนทางธุรกิจกับการดําเนินงานของภาครัฐ คาตอบแทนที่
ไมเหมาะสมของขาราชการ การขาดจริยธรรมคุณธรรม เอาประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดประโยชน
สวนรวม คานิยมยกยองคนที่มีเงิน ทัศนะที่วาการทุจริตเปนเรื่องปกติ ความไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีสวนทําใหคนมุงสรางความร่ํารวย วัตถุนิยม เปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่
มีแนวโนมที่จะทําการทุจริต รวมทั้ง “โครงสรางทางสังคมที่บิดเบี้ยว” มีความเหลื่อมล้ํา มีชองวางระหวาง
คนจน - คนรวย  คนมีอํานาจ - คนไรซึ่งอํานาจ ทําใหแสวงหาหนทางที่จะลดชองวาง โดยการทุจริตมากยิ่งข้ึน

ประเทศไทยจึงจําเปนตองพัฒนากลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
ทั้งในสวนของกฎหมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 256๐ - 256๔) ที่บูรณาการพันธกิจการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรและภาคีเครือขาย
ที่มีบทบาทหนาทีใ่นการตอตานการทุจริต เพ่ือใหประเทศไทยลดการทุจริตไดอยางมีนัยสําคัญ
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3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) มาจากการเก็บขอมูลสถานการณ
การทุจริตของแตละประเทศจากแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ จํานวน 12 แหลงขอมูล ประเมินโดยองคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซึ่งเปนองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศ
กอตั ้งขึ ้นในประเทศเยอรมนี เมื ่อ ป ค.ศ. 1993  มีวัตถุประสงคในการตอสู กับการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดวยการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสรางความตระหนักรูถึงผลเสียของการทุจริต การประเมิน CPI
แตละประเทศจะถูกประเมินจากแหลงขอมูลอยางนอย 3 แหลงขอมูล

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

รายละเอียดสําหรับการประเมิน ๘ แหลงขอมูลขางตน สามารถอธิบายได ดังนี้

1) แหลงขอมูล Bertelsmann Foundation Transformation Index : BF (BTI)
BTI เผยแพรคะแนนทุก 2 ป  ป 201๖ เปนปลาสุดที่เก็บขอมูลในชวง 1 กุมภาพันธ 2013

ถึง 31 มกราคม 2015 ประเด็นที่ใชในการวิเคราะห มี 3 ดาน ไดแก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจและการจัดการ
ของรัฐบาล มี 17 หลักเกณฑ ไดแก 1) ความเปนรัฐ 2) สวนรวมทางการเมือง 3) หลักนิติธรรม 4) ความมั่นคง
ของสถาบันประชาธิปไตย 5) การบูรณาการทางการเมืองและสังคม 6) ระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม 7) องคการของตลาดและการแขงขัน 8) สกุลเงินและเสถียรภาพดานราคา 9) ทรัพยสินสวนบุคคล
10) ระบอบของรัฐสวัสดิการ 11) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 12) การพัฒนาอยางยั่งยืน 13) ระดับความยาก
14) ความสามารถในการปฏิบัตินโยบาย 15) การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 16) การสรางฉันทามติ
และ 17) ความรวมมือระหวางประเทศ

3
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ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 45 คะแนน
ป 2013 ได 40 คะแนน
ป 2014 ได 40 คะแนน
ป 2015 ได 40 คะแนน (คะแนนคงที่)

2 ) แ ห ล ง ข อ มู ล International Institute 0f Management Development : IMD
แหลงขอมูล IMD สํารวจและจัดอันดับความสามารถในการแขงขันทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจ

ทั่วโลก โดยการจัดอันดับตัวชี้วัดทั้ง 4 กลุมหลัก ไดแก 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ
3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ 4) โครงสรางพ้ืนฐาน

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 38 คะแนน
ป 2013 ได 36 คะแนน
ป 2014 ได 33 คะแนน
ป 2015 ได 38 คะแนน (เพ่ิมข้ึนจากปกอน 5 คะแนน)

๓) แหลงขอมูล Political Risk Services International Country Risk Guide : ICRG
International Country Risk Guide หรือ ICRG จัดอันดับความเสี่ยงของประเทศตาง ๆ

3 ดาน คือ ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และดานการเงิน มีการรายงานผลทุกเดือน ครอบคลุม 140 ประเทศทั่วโลก
คอรรัปชัน เปนหนึ่งในความเสี่ยงดานการเมืองของ ICRG โดยมุงไปที่คอรรัปชันที่เกิดข้ึน

ในระบบการเมือง พบวา รูปแบบการทุจริตที่นักธุรกิจมีประสบการณตรงและพบมากที่สุด คือ การเรียกรับสินบน
หรือการเรียกรับเงินเพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําเขา/สงออก การประเมินภาษี การคุมกันโดยตํารวจ
ระบบอุปถัมภ ระบบพวกพอง การใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองแบบลับ ๆ และความสัมพันธใกลชิดของ
นักการเมืองกับนักธุรกิจ

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 31 คะแนน
ป 2013 ได 31 คะแนน
ป 2014 ได 31 คะแนน
ป 2015 ได 31 คะแนน (คะแนนคงที่)

๔) แหลงขอมูล World Economic Forum (Executive Opinion Survey) : WEF
แหลงขอมูล World Economic Forum (Executive Opinion Survey) เปนหนึ่งในแหลงขอมูล

ที่องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ นําขอมูลมาใชเพ่ือจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
World Economic Forum จั ดทํ า ดั ชนี ชี้ วั ดคว ามสามารถทา งการแข ง ขั น  ( Global

Competitiveness Index : GCI) ของตนเองเปนประจําทุกป ดัชนีชี้วัดความสามารถทางการแขงขันจะแตกตาง
จากดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ แตอาจจะมีความสัมพันธกันบางประการ
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เนื่องจากใชขอมูลดิบชุดเดียวกัน คือ ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร (Executive
Opinion Survey)

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 35 คะแนน
ป 2013 ได 35 คะแนน
ป 2014 ได 39 คะแนน
ป 2015 ได 43 คะแนน (เพ่ิมข้ึนจากปกอน 4 คะแนน)

5) แหลงขอมูล World Justice Project Rule of Law Index : WJP
WJP เปนองคกรที่ประเมินคาระดับความโปรงใสโดยใชหลักนิติรัฐเปนเกณฑ มีการเก็บขอมูล

ในทุกป การคิดระดับคะแนนรวม จาก 8 เกณฑหลัก ไดแก 1) การตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐบาล
2) การปราศจากการคอรรัปชันและแสวงหาผลประโยชนสวนตน 3) การเปดเผยขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม
ของประชาชน 4) สิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชน 5) ความสงบเรียบรอยของสังคม การไมใชความรุนแรง
ในการแกปญหา 6) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 7) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพง
ความเปนอิสระของตุลาการ และระยะเวลาดําเนินการเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม และ 8) การเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพชวยลดจํานวนอาชญากรรม การไมถูกแทรกแซงโดย
ผูมีอิทธิพล และสิทธิของผูตองหา

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 33 คะแนน
ป 2013 ได 33 คะแนน
ป 2014 ได 44 คะแนน
ป 2015 ได 26 คะแนน (ลดลงจากปกอน 18 คะแนน)

6) แหลงขอมูล Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings : EIU
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) เปน 1 ใน 8 แหลงขอมูลจาก

ทั้งหมด 12 แหลง ที่องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) นํามาใชใน
การประเมินเพ่ือจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหเชิงลึกที่เปนปจจุบัน
เก่ียวกับความเสี่ยงตาง ๆ ที่ระบบเศรษฐกิจตองเผชิญ มีประเทศที่ EIU ทําการวิเคราะหทั้งสิ้นมากกวา 140
ประเทศ

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 38 คะแนน
ป 2013 ได 38 คะแนน
ป 2014 ได 38 คะแนน
ป 2015 ได 38 คะแนน (คะแนนคงที่)
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7) แหลงขอมูล Global Insight Country Risk Ratings : GI
องคกรที่ประเมินคา GI คือ บริษัท IHS Inc. ปจจัยหลักที่ประเมิน คือ ความเสี่ยงดานการบริการ

ปจจัยรอง ไดแก ความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี และความมั่นคงที่สงผลตอการดําเนินงาน
ในภาคธุรกิจและการลงทุน การประเมินความเสี่ยงจะประเมินจากนักวิเคราะหที่เชี่ยวชาญในแตละประเทศ
และไดรับขอมูลจากกลุมลูกคาและผูทําสัญญากับภาครัฐของประเทศนั้น ๆ นักลงทุน นักธุรกิจ ผูรับงานอิสระ
เครือขายนักขาว และสถานการณที่สําคัญในแตละวันจะถูกนํามาประเมินดวย

คําถามของผูเชี่ยวชาญจะเนนไปที่การประเมินการทุจริตที่สงผลตอการดําเนินการของภาคธุรกิจ
เอกชนเปนหลัก โดยมุมมองหรือประสบการณของนักธุรกิจที่มีเก่ียวกับการทุจริต ตัวอยางคําถาม

- การคอรรัปชันมีผลตอการดําเนินธุรกิจหรือไม การเมืองและเศรษฐกิจมีผลตอการคอรรัปชันอยางไร
- ในมุมมองของนักธุรกิจ การคอรรัปชันสัมพันธกับการอนุญาตใหทําธุรกิจหรือไม และสงผลตอ

นโยบายและการตัดสินใจอยางไร
ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง

ป 2012 ได 42 คะแนน
ป 2013 ได 32 คะแนน
ป 2014 ได 42 คะแนน
ป 2015 ได 42 คะแนน (คะแนนคงที่)

8) แหลงขอมูล Political and Economic Risk Consultancy : PERC
องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI) นําขอมูลของ PERC มาใชจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต

(CPI) ซึ่งรวบรวมขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจในทองถ่ินและนักธุรกิจชาวตางชาติในแตละ
ประเทศโดยการสัมภาษณ การสอบถามทางโทรศัพทและการตอบแบบสํารวจออนไลน โดยถามเก่ียวกับประเทศ ที่
พวกเขาทํางานอยูและประเทศของเขาเอง

ขอมูลที่นํามาใชจัดทํา CPI ป 2015 เปนขอมูลจากการสํารวจระหวางเดือนมกราคม 2015
ถึงเดือนมีนาคม 2015 และตีพิมพในวารสารเดือนเมษายน 2015

PERC ใชวิธีการสํารวจการรับรูของกลุมตัวอยางตอการคอรรัปชัน โดยมีคําถาม ดังนี้
1. ทานจะใหคะแนนปญหาการทุจริตในประเทศที่ทานทํางานหรือประกอบธุรกิจเทาใด
2. ปญหาการทุจริตในประเทศของทานลดลง เทาเดิม หรือเพ่ิมมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว
3. การคอรรัปชันในแงมุมใดหรือในเรื่องใดที่ทานเห็นวามีความสําคัญตอประเทศของทานมากที่สุด
ทั้งนี้ ในการคํานวณคา CPI จะใชคําตอบจากคําถามแรกเทานั้น กําหนดระดับคะแนนตั้งแต

๐ ถึง ๑๐ โดยคา ๐ หมายถึง มีปญหาการทุจริตนอยที่สุด และระดับ ๑๐ หมายถึง มีปญหาการทุจริตมากที่สุด
ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง

ป 2012 ได 35 คะแนน
ป 2013 ได 39 คะแนน
ป 2014 ได 35 คะแนน
ป 2015 ได 42 คะแนน (เพ่ิมข้ึนจากปกอน 7 คะแนน)
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“ดัชนีการรับรูการทุจริต ประจําป ๒๕๕๘” ที่หนวยงานองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI)
ไดเผยแพรเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏวา “ประเทศไทย ได ๓๘ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน”
เปนอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และไดอันดับที่ ๓ จาก ๙ ประเทศ ในกลุมอาเซียน

คาคะแนนที่ไดรับดังกลาว มาจากแหลงขอมูลที ่ค าคะแนนเพิ่มขึ ้น ๓ แหลง แหลงขอมูลที่
คาคะแนนเทาเดิม ๔ แหลง และแหลงขอมูลที่คาคะแนนลดลง ๑ แหลง ซึ่งข้ึนอยูกับการเก็บขอมูลและประเมินคา
บริบทดานใดในชวงนั้น ๆ เชน ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานกระบวนการยุติธรรม เปนตน

ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง เก่ียวกับ “ชวงเวลาการเก็บขอมูลของแตละแหลงขอมูล” อาจจะสงผลตอ
คาคะแนนเชนเดียวกัน ซึ่งพิจารณาจากเอกสารเผยแพรขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติเก่ียวกับคําอธิบาย
ของแหลงขอมูลที่นํามาใชในการจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต ป ๒๐๑๕ (Corruption Perceptions Index 2015 :
Full Source Description) พบวา แตละแหลงขอมูลจะทําการเก็บขอมูลในชวงเวลาที่แตกตางกันไป กลาวคือ
บางแหลงขอมูลเก็บขอมูลตั้งแต ป ๒๐๑๒ ถึงป ๒๐๑๔ แตบางแหลงขอมูลเก็บขอมูลเดือนมกราคมถึงมิถุนายน
ป ๒๐๑๕

คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ประจําป ๒๐๑๕ จึงสะทอนภาพรวมของเหตุการณและสถานการณ
ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย เชน นโยบายทางเศรษฐกิจ การบังคับใชกฎหมาย ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน การบริหาร
ประเทศของรัฐบาล ในหลายชวงเวลาตั้งแตปลายป ๒๐๑๒ ถึงตนป ๒๐๑๕

แหลงขอมูลที่มีคาคะแนนเพ่ิมข้ึนในภาพรวม อาจจะมีสาเหตุจากการเขามาบริหารประเทศของ
รัฐบาลในสถานการณพิเศษ ที่นําโดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา สามารถใชกฎหมายยุติปญหาความขัดแยง
อยางรุนแรงที่มีมาอยางตอเนื่องยาวนาน ทําใหประเทศมีความมั่นคงภายในมากข้ึน รวมทั้งการกําหนดนโยบาย
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันทุกภาคสวนราชการ และการแตงตั้งคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.)

แหลงขอมูลที่มีคาคะแนนเทาเดิม อาจจะสืบเนื่องจากบริบทที่ถูกประเมินยังไมมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

สวนแหลงขอมูลที่มีคาคะแนนลดลง คือ แหลงขอมูล World Justice Project Rule of Law Index : WJP
อาจมีสาเหตุมาจากระดับคาคะแนน ๓ ใน ๘ หลักเกณฑปรับตัวลดลง ประกอบดวย ๑) ระบบการเมือง
๒) สิทธิเสรีภาพของประชาชน และ ๓) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากในชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล
โดยเฉพาะในชวงปลายป ๒๐๑๓ - ๒๐๑๔ เปนชวงที่สถานการณการเมืองไทยเกิดความวุนวาย มีการประทวง
เดินขบวนปดถนนและสถานที่ราชการจํานวนมาก ประชาชน รวมถึงขาราชการบางสวนไมสามารถดําเนินชีวิตได
อยางปกติ มีความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการวางระเบิดในสถานที่ตาง ๆ ทําใหเกิดการรัฐประหาร
และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีการรวมอํานาจอยูที่คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ประกอบกับบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีจํานวนนอย
รวมไปถึงการกําหนดใหพลเรือนตองข้ึนศาลทหารหากเขากรณีตามที่กําหนดตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ สถานการณที่เกิดความขัดแยงอยางตอเนื่องดังกลาวอาจทําใหระดับคาคะแนน ที่ถูกประเมินปรับตัว
ลดลง
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อนึ่ง ขอมูลเชิงประจักษจากเอกสารเผยแพรขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International) เก่ียวกับคําอธิบายของแหลงขอมูลที่นํามาใชในการจัดทําดัชนกีารรับรูการทุจริต ป ๒๐๑๕ ที่ผานมา
มีขอสังเกตวา ระหวางเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ของทุกป เปนชวงที่มีการเก็บขอมูลจากทุกแหลงขอมูล
ซึ่งนาจะสงผลตอคาคะแนน CPI อยางมีนัยสําคัญ

ดังนั้น ในการยกระดับคาคะแนน CPI ในป ๒๐๑๖ รัฐบาลและทุกภาคสวน พึงเรงสรางภาพลักษณ
ที่ดีและการรับรูที่ถูกตองอยางตอเนื่อง ควรใหขอมูลที่เก่ียวของแกประชาชนและนักลงทุนตางชาติอยางทั่วถึง
การนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืน เพ่ือใหนานาประเทศสามารถเขาถึงแหลงขอมูล
การผลักดันใหพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เปนรูปธรรม รวมทั้งเรงใหเกิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ใหเปนไปอยางครอบคลุมรอบดานแกทุกหนวยงาน เปนตน
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4. ทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศไทยมีความพยายามแกไขปญหาการทุจริต โดยหนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไดรวมกันสรางเครื่องมือ กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของ ยุทธศาสตรชาติวาด วยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตชวงป พ.ศ. 2551 ถึงปจจุบัน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางให
ทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและ
ภาระหนาที่ของตนเอง แตเนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต โดยเหตุ
ปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือประสบความสําเร็จ
ไดเทาที่ควร สืบเนื่องมาจากปญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงการวิวัฒนาการของปญหาการทุจริตซึ่งมีรูปแบบ
ที่สลับซับซอน ยากตอการตรวจสอบของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล จึงเห็นควรจะมีการปรับปรุงและปฏิบัติยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือเปนการตอยอดและพัฒนาใหงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหประสบผลสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายที่ยุทธศาสตรชาติฯ ไดกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากกฎหมาย ระเบียบ แผนยุทธศาสตร หรือการดําเนินงานของ
องคกรตาง ๆ จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการปฏิบัติยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 ในชวงป พ.ศ. 2560 – 2564 มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับฐานความคิดและสรางความตระหนักรู
ใหทุกภาคสวนของสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้ง
กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และพรรคการเมือง มีการปฏิบัติตามเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตใหชัดเจน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริตทั้งในสวนของการกําหนดนโยบายและการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมถึงเปนการแสดงเจตจํานงการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว
จะตองมีการเสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเขามา
มีสวนรวมในการตรวจสอบและเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ โดยการดําเนินงานของหนวยงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต จะตองปฏิบัติงานในเชิงรุก และมีความเด็ดขาดรวดเร็วในการแกไขปญหา
การทุจริต เพ่ือเปนการสรางใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ซึ่งเมื่อการดําเนินงานดังที่กลาวมาสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงก็เชื่อวาจะสามารถเปนสวนหนึ่งในการยกระดับ
คาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยใหไดคาคะแนนตามเปาหมาย
ที่วางไวอยางแนนอน

ประกอบกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีขอคํานึงหลายประการในการกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกระแสของโลกในปจจุบันที่มุงเนนการสรางความรวมมือระหวางกันใน
การแกไขปญหาการทุจริต โดยสําหรับประเทศไทยไดมีการกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4
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ซึ่งมีความสอดคลองกับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
และรุนแรง ในลักษณะของการออกกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการสรางความ
ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตในทุกภาคสวนของสังคม ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวามี
สาระสําคัญที่ควรนํามาใชสําหรับกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

1. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
2. วาระปฏิรูปที่ ๑ : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสภาปฏิรูปแหงชาติ
3. กรอบแนวคิดของยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
4. รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561
7. แนวนโยบายและขอสั่งการของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.)
สําหรับในปจจุบันประเทศไทยไดอยูในระหวางการประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. .... เพ่ือใหประชาชนไดพิจารณาและลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ได
ใหความสําคัญกับการออกแบบระบบโครงสรางอํานาจที่มุงเนนการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมทางการเมือง และผูบริหารระดับสูง ใหมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต
จากการที่รัฐธรรมนูญฯ ไดใหความสําคัญกับเรื่องปญหาการทุจริต เนื่องจากในปจจุบันปญหาดังกลาวทวีความรุนแรง
และแทรกซึมไปกับทุกภาคสวนของสังคม ไมวาจะเปนในภาคราชการ ภาคเอกชน หรือแมกระทั่งภาคประชาสังคม
ดังนั้นรัฐบาลและคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ จึงสรางกฎหมาย มาตรการ หรือกลไก สําหรับปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหมีภาพลักษณและความนาเชื่อถือ
ในสายตาของนานาชาติ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... กําหนดอยูในหมวดที่ 4 หนาที่ของปวงชนชาวไทย
วา “...บุคคลมีหนาที่ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” เพ่ือใหประชาชนได
ตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบ ไมวาการกระทํานั้น จะเปนการกระทําโดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ
โดยการกําหนดอยางชัดเจนในลักษณะนี้ ถือไดวาเปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเปนหนาที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนรวมมือรวมใจกันปฏิบัติ ประชาชนทุกคนพึงมีความตระหนักและ
เขาใจถึงผลกระทบจากการทุจริตอยางกวางขวาง อีกทั้งยังเปนโอกาสของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รวมสรางกระแสการตอตานหรือรังเกียจการทุจริตใหแพรกระจายไปในทุกภาคสวนของสังคมไทย

นอกจากนี้รางรัฐธรรมนูญฯ ยังไดกําหนดอยางชัดเจน ในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐ วา “รัฐตอง
สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกลาวอยางเขมงวด  รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู
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ตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งการที่รางรัฐธรรมนูญฯ
กําหนดในเรื่องดังกลาว เพ่ือใหรัฐสนับสนุนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางชัดเจน โดยถือเปน
หนาที่ของรัฐ ที่จะตองพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยไดรับการคุมครองจากรัฐอยางเต็มที่ตามที่กฎหมายกําหนด

การบริหารราชการแผนดิน รัฐจะตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สําคัญคือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามระบบคุณธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิให
ผูใดใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบที่เปนการกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่หรือกระบวนการแตงตั้ง
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และรัฐจะตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให
หนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตอง
ไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ซึ่งการที่รางรัฐธรรมนูญฯไดใหความสําคัญตอการบริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพและการบริหารงานบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ผานมาไดเกิด
ปญหาที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล มีการโยกยายที่ไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรือเจาหนาที่
ของรัฐ ปฏิบัติงานโดยไมยึดมั่นในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง
รวมถึงพวงพอง ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว รางรัฐธรรมนูญฯ จึงไดมีความพยายามที่จะแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดิน และเจาหนาที่ของรัฐ ตองยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามที่กําหนดเอาไว เพ่ือเปนการสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ของรัฐอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินกิจการตางๆ เพ่ือประโยชนสูงสุด
ของประเทศและประชาชนสวนรวม และการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
รัฐมนตรี ตองคํานึงถึงการขัดกันแหงผลประโยชนดวย

สําหรับองคกรที่รางรัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหทําหนาที่เปนองคกรอิสระ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ไดแก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีจํานวน 9 คน และมีวาระการดํารง
ตําแหนง 7 ป เพียงวาระเดียว ซึ่งในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวใน
มาตรา 234 ดังนี้

1. ไตสวนและมีความเห็นกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน ผูใดมีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ ทุจริต
ตอหนาที่ หรือจงใจใชหนาที่และอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเพ่ือดําเนินการตอไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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2. ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพ่ือดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

3. กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และเจาหนาที่ของรัฐ ยื่นบัญชีทรัพยสินหรือหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4. หนาที่และอํานาจอ่ืนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
ขอ (1) (2) และ (3) ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะตองจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให
การปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณีจําเปนจะมอบหมายใหหนวยงาน
ของรัฐที่มีเจาหนาที่และอํานาจเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนในเรื่องที่มิใชเปน
ความผิดรายแรง หรือที่เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐบางระดับ หรือกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ของ
หนวยธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูดําเนินการสอบสวนหรือไตสวนเบื้องตนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตก็ได

จากอํานาจและหนาที่ดังกลาวมาในขางตน จะเห็นไดอยางชัดเจนวารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให
ความสําคัญกับการปราบปรามการทุจริต ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการนําเอาตัวผูที่กระทําความผิด
หรือทุจริตตอหนาที่ราชการมาลงโทษตามที่กฎหมายไดกําหนดไว โดยการดําเนินงานดังกลาวจะตองเนนในเรื่อง
ของการมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม เนื่องจากในอดีตและปจจุบันการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ถูกตั้งคําถามจากสังคมและภาคประชาชนในเรื่องของมาตรฐาน และ
ความลาชาในการดําเนินคดีกับผูที่กระทําผิดตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ดังนั้นการปฏิรูป
การดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกลาว จึงมีความสําคัญและเปนที่มาใหรางรัฐธรรมนูญได
ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ อยางรวดเร็วสมกับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 8

สืบเนื่องจากการกําหนดโครงสราง ภารกิจ อํานาจหนาที่ จากรางรัฐธรรมนูญฯ แลว เพ่ือให
การดําเนินงานปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดจริง
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จึงตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติ เปนองคกรที่มีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือใหเกิด
การปฏิรูปในดานตางๆ โดยไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 เพ่ือ
ปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน

8 คณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ.รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. …,25๕๙
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การปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน สภาปฏิรูปแหงชาติในฐานะ
องคกรที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน จึงได
ดําเนินการศึกษาวิเคราะหและมีขอเสนอเพ่ือปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพ่ือใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนระบบมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เปนรูปธรรมและปฏิบัติไดสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย จึงไดเสนอใหมียุทธศาสตรการแกไขปญหาดังกลาว ใน 3 ดาน ไดแก

1. ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” เพ่ือปฏิรูป “คน” ใหมีจิตสํานึกและสรางพลังรวม
เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เปนการแกไขปญหาการทุจริต โดยมุงเนนแนวคิดที่มี “คน” เปนศูนยกลาง
ของการปฏิรูปดังกลาว ซึ่งยุทธศาสตรนี้เปนทั้งวิธีการและเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ในดานวิธีการ
“คน” เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการแกไขปญหา เพราะถาคนในสังคมสวนใหญมีจิตสํานึกในเรื่องการตอตานการ
ทุจริต และเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่มีความสําคัญ จะทําใหการทุจริตเกิดข้ึนไดยากในสังคม เพราะสังคมจะ
ถือวาเรื่องการทุจริตเปนเรื่องที่มีความรายแรงและยอมรับใหเกิดไมไดในสังคม ดังนั้น “คน” จึงเปนตัวหลักสําคัญใน
การแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งการดําเนินงานปฏิบัติเรื่องดังกลาว มี 3 แนวทาง

แนวทางที่  1 สรางจิตสํานึกที่ตัวบุคคล เริ่มตนทําให “คน” แตละคน ในแตละ
กลุมเปาหมายมีจิตสํานึกที่ถูกตอง รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรทําอะไรไมควรทํา ตระหนักถึงผลเสียหายรายแรงของ
การทุจริตคอรรัปชัน มองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่นารังเกียจ เปนการเอาเปรียบสังคมและสังคมไมยอมรับ

แนวทางที่ 2 สรางเครือขายและกลไกเชิงสถาบันเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของ “คน”
ที่มีจิตสํานึกเพราะคนแตละคนตางอยูภายใตองคกร กลุมสังคม หรือภาคสวนตาง ๆ การออกแบบใหมีระบบและกลไก
ใหปจเจกบุคคลที่มีจิตสํานึกใหไดเชื่อมโยงสัมพันธกันเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร สรางพ้ืนที่ใหคนดีมีที่ยืนในสังคม
สรางพลังกลุมที่มีขวัญและกําลังใจในการทําความดี และมีกลไกเชิงสถาบันบางอยางรองรับจะชวยสรางความเขมแข็ง
และขยายขอบขายของกลุมคนที่มีจิตสํานึก จนเปนจิตสํานึกรวมหมูที่มีพลังปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

แนวทางที่ 3 สรางพลังคุณธรรมเพ่ือปฏิบัติสังคมในภาพใหญ ดวยการสงเสริมและสราง
กลไกบางอยางที่ทําใหเครือขายของผูที่มีจิตสํานึกรักความถูกตองนี้มีพลังตอตานการทุจริตคอรรัปชันเปนกลไก
ตรวจสอบและเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชันเพ่ือรักษาประโยชนของสาธารณะ สรางพลังตอตานและลงโทษทาง
สังคมตอผูกระทําการทุจริตคอรรัปชัน

โดยการดําเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตรทั้ง 3 ดานจะดําเนินงานใน 7 กลุมเปาหมาย ไดแก
กลุมเปาหมายที่ 1 เด็กและเยาวชน ในทุกชวงกลุมอายุ ตั้งแตกอนเขาเรียน อนุบาล

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งกลุมที่ไมไดอยูในระบบการศึกษา
กลุมเปาหมายที่ 2 ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
กลุมเปาหมายที่ 3 นักการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และพรรคการเมือง
กลุมเปาหมายที่ 4 ธุรกิจเอกชน (ผูประกอบการธุรกิจ บริษัท หางราน พนักงานเอกชน

องคกรที่ทํางานสงเสริมและกํากับดูแลภาคธุรกิจเอกชน)
กลุมเปาหมายที่ 5 สื่อมวลชน (รวมทั้งองคกรวิชาชีพสื่อ)
กลุมเปาหมายที่ 6 ประชาสังคม (กลุมและองคกรไมแสวงหากําไร องคกรภาคประชาชน

องคกรสาธารณประโยชน องคกรวิชาชีพ สมาคม มูลนิธิ รวมทั้งองคกรทางศาสนา)
กลุมเปาหมายที่ 7 ประชาชนทั่วไป
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2. ยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือปฏิรูประบบและองคกร
เพ่ือสรางธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน เปนยุทธศาสตรที่เนนการปฏิรูปดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเปน
ระบบปองกันการทุจริตคอรรัปชัน เสมือนการสรางระบบภูมิตานทานแกทุกภาคสวนในสังคม เชน ภาคการเมือง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชน โดยทุกภาคสวนของสังคมตองมีหลักธรรมาภิบาล
ประกอบดวย

1) หลักนิติธรรม ปฏิรูปกฎเกณฑ กติกา ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกรใหมี
ความชัดเจนสรางการยอมรับรวมกัน และสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) การสรางความโปรงใสในการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน
การเขาถึงขอมูล

3) การเสริมสรางกลไกสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เชน การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ การตั้งกองทุนเพ่ือการทํางานของประชาชน
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

4) การลดการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน การกําหนดข้ันตอน
กระบวนการระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ
เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

5) การเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา
6) การขจัดโอกาสการทุจริตดวยการตรวจสอบ จับกุม ลงโทษอยางเครงครัดและจริงจัง

เชน การสรางกลไกการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) การริบทรัพย การชดใชทางแพง
7) ลดการแทรกแซงทางการเมือง เชน  การแตงตั้ งขาราชการระดับสูง  และ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดวยระบบคุณธรรมและจริยธรรม
3. ยุทธศาสตรการปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการตอกรณีการทุจริตให

มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะพบวาในปจจุบันมีองคกรอิสระที่ทําหนาที่ในการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดิน
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตการดําเนินงานของหนวยงานขางตนยังประสบปญหาในการจัดการกับปญหาการ
ทุจริตในเชิงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มาจากการเกิดข้ึนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกระจายเต็มพ้ืนที่
ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินครั้งใหญ ในชวงป พ.ศ. 2545 ทําใหเกิดหนวยงาน
รูปแบบใหมตามมาอีกจํานวนมาก จนทําใหองคกรตรวจสอบมีภาระในการตรวจเพ่ิมมากข้ึน เรื่องรองเรียนที่เกิด
จากทั้งผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐมีเพ่ิมมากข้ึน มีสํานวนคดี และผลการพิจารณา
วินิจฉัยในสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มากยิ่งข้ึนจนเกิดเปนภาระงานคดีค่ังคางและลาชา จนสงผลกระทบตอ
ความเชื่อมั่นของสังคมและประชาชนที่มีตอองคกรอิสระตาง ๆ ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการเรงรัด และพัฒนากระบวนการทํางานขององคกรอิสระเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพิจารณาเรื่อง
รองเรียนการทุจริตคอรรัปชันใหแลวเสร็จภายในระยะอันควร สามารถเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได
ซึ่งจะทําใหเกิดความเกรงกลัวไมกลาที่จะกระทําการทุจริตคอรรัปชันข้ึนอีกในอนาคต
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ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปราบปรามการทุจริต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการปฏิรูปองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานตอตานการทุจริต
ภาครัฐ ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหาคอรรัปชัน ทั้งในดานโครงสราง องคกร การเขาสู
ตําแหนงของกรรมการองคกรอิสระ ความมีอิสระในการกําหนดนโยบายของคณะกรรมการองคกรอิสระ
มีทรัพยากรการบริหารที่เพียงพอและไมถูกครอบงําโดยรัฐบาล ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และการมีบุคลากรที่
มีความสามารถเพียงพอ ยุทธศาสตรการปราบปรามการทุจริตขององคกรอิสระ และหนวยงานเก่ียวกับการตอตาน
การทุจริตในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพจึงประกอบดวย

1. โครงสรางขององคกรอิสระ จะตองทําการศึกษา ทบทวนการกําหนดจํานวน คุณวุฒิและ
ทักษะของบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปนกรรมการองคกรอิสระวาจะตองมีจํานวนเทาใด ใชคนที่มีคุณวุฒิและ
ทักษะทางดานใด มากนอยแคไหน จึงจะเหมาะสมกับลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน องคประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาในแตละองคกรอิสระใหมีความหลากหลาย เพ่ือปองกันการ block vote หรือการวิ่งเตนกับ
กรรมการสรรหา และมีกระบวนการสรรหาที่สามารถยึดโยงกับประชาชนได ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการองคกรอิสระจะตองมีระยะเวลาเทากัน

2. อํานาจหนาที่ขององคกรอิสระ ซึ่งลวนแลวแตเปนองคกรที่กําหนดใหมีข้ึนเพ่ือทําหนาที่
ในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐของฝายบริหาร จึงควรเปนอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในสํานวนคดี เพ่ือเสนอ
อัยการสงฟองศาลชํานัญพิเศษภายในกรอบเวลาที่แนนอน

3. กระบวนการพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนและคดี ตองยึดหลักธรรมาภิบาล
และความเปนธรรม ตลอดจนการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําคนผิดมาลงโทษไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

4. การมีหนวยงานธุรการที่มีความเขมแข็ง โดยมีกฎหมายจัดตั้งและการบริหารจัดการองคกร
ของหนวยงานธุรการหรือหนวยงานที่นํานโยบาย (กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่องคกรอิสระกําหนดข้ึน)
ไปปฏิบัติ ใหแยกตางหากจากคณะกรรมการองคกรอิสระ และตองกําหนดโครงสรางภายในที่สามารถรองรับกับ
สภาพปญหาและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทุจริตได

5. การศึกษา ทบทวนหนวยงานราชการที่ทําหนาที่ตอตานการทุจริตวาจะยังคงใหอยูภายใตกํากับ
ของรัฐบาลในการทําหนาที่ทางดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอีกตอไป หรือควรใหมีการยุบรวมเขากับ
องคกรอิสระที่มีอยูเดิม หรือยกฐานะข้ึนเปนองคกรอิสระข้ึนมาใหมหรือไม

ทั้งนี้ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรที่วางไว คือ

1. สังคมไทยจะมีวัฒนธรรมในการไมโกง และมีคานิยมในการไมยอมรับและไมนับถือบุคคลที่
มีฐานะร่ํารวยข้ึนมาจากการทุจริต

2. ระบบกฎหมายของไทยในการตอตานการทุจริตไมเปดชองใหมีการทุจริต หรือไมสามารถ
ทําการทุจริตไดงาย ตลอดจนมีการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่จะตอตานการทุจริต
อยางตอเนื่อง
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3. องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐมีความเขมแข็งในการจัดการกับปญหาการทุจริต
ทั้งกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความกระชับ บุคลากรมีความรูความสามารถ งบประมาณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
สงผลใหการบริหารราชการมีธรรมาภิบาล ความโปรงใส และตรวจสอบได

4. องคกรธุรกิจทั้งภายในและตางประเทศมีการลงทุนภายในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน
อันเปนผลมาจากการที่ไมตองวิตกกังวลตอการมีตนทุนมากข้ึนจากปญหาการเรียกรับเงินเพ่ือการขอรับบริการ
หรือปญหาจากการไมสามารถขออนุญาตไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม9

ซึ่งการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรวมถึงการปฏิรูปดังที่กลาวมาลวนมีเปาหมายที่จะแกไขและ
ลดปญหาการทุจริตในประเทศไทยใหบรรเทาเบาบางลง พรอมทั้งมีคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2562 ควรจะไดคะแนนไมนอยกวา 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

จากขอมูลดังที่กลาวมาในขางตนเก่ียวกับการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จะเห็นไดอยางชัดเจนวามุงเนนใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งแตเดิม
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ผูที่มีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริตจะเปนหนวยงานภาครัฐที่มี
บทบาทและอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน คณะกรรมการ
ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนตน แตสิ่งที่ยังขาดคือการเปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ไดเขามามีบทบาทในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเทาที่ควร ดังนั้นในการปฏิรูปแหงชาติ จึงพยายามที่เปดโอกาส
ใหทุกภาคสวนในสังคม ซึ่งในการปฏิรูปแหงชาติ ไดเสนอแนะเปาหมายที่เก่ียวของจํานวน 7 กลุม ซึ่งจะเปนผูที่
ตองเขามามีบทบาทและสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยการแกไขปญหา
การทุจริตที่ไดผลจะตองเริ่มในสวนที่สําคัญที่สุด นั่นก็คือ “คน” ซึ่งเปนสวนที่มีความสําคัญที่จะเปนกลไกหลักใน
การแกไขปญหาดังกลาว เพราะเมื่อประชาชนในสังคมเห็นวาการทุจริตเปนสิ่งที่ยอมรับไมได และลุกข้ึนมาตอตาน
พรอมทั้งไมยอมรับบุคคลที่กระทําการทุจริต จะสงผลใหบุคคลที่จะกระทําความผิดเกิดจิตสํานึกเกรงกลัวและ
ตระหนักวาตนเองจะไดรับผลกระทบจากการไมยอมรับของสังคม และสุดทายจะไดสามารถอยูในสังคมไดอีกตอไป
จึงไมกลาที่จะเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตได จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในอนาคตมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมุงเนน
ในการสงเสริมและพัฒนา “คน” ใหเปนสวนที่มีความสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริต โดยการสงเสริมและพัฒนา
หลักสูตร หรือแนวทางการปลูกฝงใหประชาชนทุกระดับเขาใจและเกิดจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต
พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดเครือขายของประชาชนที่มีความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พรอมทั้งขยายแนวคิดดังกลาวใหเกิดเปนบรรทัดฐานในสังคม นอกจากนี้เพ่ือใหการปฏิรูปบังเกิด
ผลสําเร็จและเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนราชการหรือองคกรอิสระ จะตองมียุทธศาสตร แนวทาง หรือ
การกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือปฏิบัติงานใหเกิดการสงเสริมและสอดคลองกัน
ทั้งนี้การปฏิบัติงานจะตองยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอยางเครงครัด เพ่ือเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานใหกับ
หนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัวในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว ประสบผลสําเร็จตรงตามเปาหมายและความคาดหวังของประชาชนและสังคม
ทั่วไป

9 สภาปฏิรูปแหงชาติ.วาระปฏิรูปที่ ๑ : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ,25๕๘
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ทั้งนี้เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของรางรัฐธรรมนูญฯ รวมทั้งสามารถนําขอเสนอแนะของสภาปฏิรูปแหงชาติ
ไปปรับใชในการแกไขปญหาการทุจริต สภาปฏิรูปแหงชาติจึงไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เพ่ือให
การพัฒนาประเทศมีความตอเนื่อง และเปนผลประโยชนของประเทศในระยะยาว มกีารบูรณาการเปนองครวม

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป จึงถูกบรรจุไวในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
โดยมีสาระสําคัญอยูใน 2 มาตรา คือ มาตรา 179 และมาตรา 284 (1) จะไดรับการบรรจุไว และจะไดรับการยก
ความสําคัญใหควบคูกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัดทําและการดําเนินนโยบายหรือ
แผนหรือแผนงานของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐทั้งหมดตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ไดประกาศใชบังคับ หากขัดหรือแยงใหแกไข ทั้งนี้ สภาปฏิบัติการปฏิรูปประเทศได
กําหนดใหกฎหมายวาดวยยุทธศาสตรชาติมีผลบังคับใชภายในป พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และกําหนดให
หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานนํายุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ แผนพัฒนาดานตาง ๆ มาเปนแผนแมบทหลัก
ในการกําหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณตอไป

ยุทธศาสตรชาติดังกลาวจะเปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปน
กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจะถูก
กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป โดยคาดวา
สาระสําคัญในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่จะบรรจุอยูในยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ
20 ป) จะนํามาจาก “เอกสารสภาปฏิรูปแหงชาติ วาระการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
สวนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป ในสวนที่เก่ียวของกับแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คาดวา
สวนหนึ่งจะถูกนํามาจาก “มาตรการแกไขปญหาการทุจริตและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ” ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการนําเสนอคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) และจะเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติสั่งการและนําไปสู การปฏิบัติตอไป

การกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองนํายุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ แผนพัฒนาดานตาง ๆ
มาเปนแผนแมบทหลักในการกําหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติ ที่หากประเมินผลแลวพบวาหนวยงานใดไมปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
อาจเสนอรายงานขอเท็จจริงพรอมความเห็นเสนอตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องคกรหรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทํางบประมาณรายจายหรือจัดสรรทรัพยากรสําหรับหนวยงานนั้นก็ได ซึ่งจะ
สงผลใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติในทางปฏิบัติ
และสามารถวัดผลไดจริง

สภาปฏิบัติการปฏิรูปแหงชาติ จึงไดวางกรอบยุทธศาสตรชาติ ในระยะ 20 ป เปนแนวทาง
การพัฒนาประเทศไวในระยะยาว โดยมีกรอบวิสัยทัศนวา “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนอง
ตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว
และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ



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

หนา ๒๕

รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดอยางมีอิสระ คลองตัว มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได
พรอมทั้งใหประเทศไทยมีภาพลักษณความโปรงใสอยูในระดับแนวหนาของอาเซียน และใหประชาชนไดรับบริการ
ดานความยุติธรรมดวยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรดังกลาว คือ การเพ่ิมคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ใหอยูสูงกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12

ยุทธศาสตรที่ ๖ ยังได กําหนดแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน
จํานวน 5 หัวขอ คือ

1. ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทาทัน
และมีภูมิตานทานตอโอกาสและการชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน และมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

2. กําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน การเขาถึงขอมูลใหโปรงใส ดังนี้
2.1 ตรวจสอบ จับกุม และลงโทษอยางเครงครัดและจริงจัง
2.2 กําหนดใหมีมาตรการเสริมในเชิงบวกใหแกองคกรหรือหนวยงานที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี อาทิ การลดหยอนภาษี และการประกาศเกียรติคุณ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ

เครือขายตาง ๆ สอดสองเฝาระวัง ตรวจสอบ ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและเอกชน
3.1 วางมาตรการคุมครองพยานและผูที่เก่ียวของ
3.2 ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและ

ผูมีอิทธิพล
3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะ

4. ศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการของหนวยงานราชการที่ทําหนาที่ตอตานการทุจริตใหมี
ความเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ เปนที่ศรัทธาของประชาชน มีความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร

4.1 วางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรอิสระจากสาธารณชน หรือโดย
องคกรอิสระดวยกันเอง

4.2 จัดใหมีการตั้ ง เกณฑมาตรฐานใหหนวยงานสามารถนําไปใช เปนแนวทาง
การดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย

5. สงเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน โดยสนับสนุนใหผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจเขามามีบทบาท
ในการตรวจสอบการทํางานของภาคเอกชนใหมากข้ึน

จัดใหมีรางวัลธรรมาภิบาลดี เดนกับภาคเอกชน และสนับสนุนเงินอุดหนุน หรือ
ลดคาธรรมเนียม รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเปนกรณีพิเศษ
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ดังนั ้นหากพิจารณาดูแลวจะพบวารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนดาน
การตอตานการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และมุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเปนการตัดวงจรการทุจริต ระหวาง
นักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจ ออกจากกัน ทั้งนี้การบริหารงานของสวนราชการจะตองมีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได 10

นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ฉบับปจจุบัน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ในฐานะผูกํากับและ
ปฏิบัตินโยบายดานความมั่นคงแหงชาติ ไดกําหนดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบ
ตอความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 นโยบายสําคัญเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง
ที่เปนแกนหลักของชาติ และสวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะใหน้ําหนักตอนโยบาย
เสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติเปนลําดับสําคัญในระดับตน ทั้งนี้ จากการพิจารณาสถานการณและ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระยะ 7 ป (พ.ศ. 2558 - 2564) ในดานที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พบวา ประเทศไทยยังคงมีปญหาความไมเชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม
โดยยังมีปญหาเชิงโครงสรางที่ไมเอ้ือตอการบริหารตามหลักนิติธรรม ซึ่งแมวาจะมีการกระจายอํานาจมากข้ึนแตในภาพรวม
ยังคงมีลักษณะรวมศูนยอํานาจที่สวนกลาง เปนขอจํากัดตอการเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบของภาคสวนตาง ๆ
ในสังคมไทย ประกอบกับการทุจริตในภาครัฐทีข่ยายตัวออกไปทุกระดับ สงผลใหเกิดความไมเชื่อมั่นของประชาชน
ในขณะเดียวกันประชาชนบางสวนก็ยอมรับกระบวนการทุจริตเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน โดยผลของปญหาดังกลาว
ไดกัดกรอนพ้ืนฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

นโยบายความมั่นคงแหงชาติจึงไดมีการกําหนดทิศทางที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปรากฏอยูในนโยบายสวนที่ 1 และ 2 โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ สํานักงาน ป.ป.ท. และหนวยงาน
รับผิดชอบรวมคือสํานักงาน ป.ป.ช. และทุกสวนราชการ รายละเอียดนโยบายมีดังนี้

สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม
ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ ขอ 2.2 สรางความเชื่อมั่นตอกลไกและกระบวนการยุติธรรม โดยมี
สาระสําคัญคือ การพัฒนากลไกและมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอการแกไข
ปญหาของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเปนธรรม
ซึ่งในประเด็นนี้หนวยงานที่เปนกลไกหลักที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ สํานักงาน ป.ป.ช.
สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน สํานักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ ควรที่จะไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
รองรับ โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาคดีที่เก่ียวของกับการทุจริตที่มีความลาชาอยูเปนอยางมากในปจจุบัน
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคดีที่เก่ียวของกับการทุจริตใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันจะนํามาสูความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีตอกลไกและกระบวนการยุติธรรมดานการปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
เสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ

10 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560– 2564),25๕๘
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สวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป นโยบายที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
โดยมีสาระสําคัญคือ ขจัดการทุจริตและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกิดจากเจาหนาที่รัฐ และสรางความตระหนักใหทุกภาคสวน
รวมมืออยางจริงจังและสนับสนุนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการใหความสําคัญ
กับระบบการปฏิบัติ คือ การประสานความรวมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสรางมาตรฐาน
การติดตามประเมินผล รวมถึงการสรางภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริต11

นอกจากนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สามารถนําไปใชสูการปฏิบัติไดอยางจริงจัง และเหมาะสม รัฐบาลในปจจุบัน จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2560 เปนกรอบทิศทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการใหระบบ
ราชการไทยบรรลุเปาหมาย และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืน
อยางมีคุณภาพ มีการทํางานแบบบูรณาการดวยการใชยุทธศาสตรเปนตัวนํา มีภูมิคุมกันที่ดีสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไวเปน 3 หัวขอ 7 ประเด็น โดยในสวนที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ
หัวขอการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นที่ 6 การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยมีสาระสําคัญคือ การสงเสริมและวางกลไกใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูล
ขาวสารและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม ในการ
ตรวจสอบการทํางานของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตานการทุจริตให
บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดกลยุทธในการสงเสริมและวางกลไกสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 3 ประการ ดังนี้

1) ผลักดันใหหนวยงานของรัฐมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยาง
จริงจัง รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสาร

2) กําหนดมาตรการ กลไก และสนับสนุนชองทางใหสวนราชการเปดเผยขอมูลขาวสาร
โดยบูรณาการชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการผานระบบสารสนเทศ

3) สงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการพัฒนาคูมือ ข้ันตอน กระบวนการทํางาน และ
กําหนดหลักเกณฑ ตลอดจนวางกลไกใหสวนราชการเผยแพรกระบวนการทํางานที่มีมาตรฐานเปดเผยข้ันตอน
ระยะเวลาชัดเจน ตามชองทางสื่อสารตาง ๆ

ทั้งนี้ ปจจัยเงื่อนไขสําคัญในการปฏิบัติใหแผนพัฒนายุทธศาสตรระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561
นําไปสูการปฏิบัติจนประสบความสําเร็จจําตองอาศัยเงื่อนไขหลายประการ ดังนี้

1) การเสริมสรางภาวะผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2) การเนนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ใหเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลง
4) การนําโปรแกรมประยุกตหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

11 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ.นโยบายความมั่นคงแหงชาติ, 25๕๘
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 จึงเปนอีกหนึ่งทิศทางหลักในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของระบบราชการไทยในอนาคต ซึ่งปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ไดมีการดําเนินโครงการสําคัญเพ่ือรองรับยุทธศาสตรดานการยกระดับความโปรงใสและสราง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดินมาอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐานองคกรเพ่ือการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชัน โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของศูนยปฏิบัติการเพ่ือตอตานการทุจริต (ศปท.) นอกจากนั้น
ยังมีการสนับสนุนใหสวนราชการขยายผลการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการไปสูกระบวนงานอ่ืน โดยเฉพาะ
กระบวนงานบริการที่มีผลกระทบตอประชาชนและภาคธุรกิจสูง โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และผลการศึกษาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
จึงคาดการณไดวาทิศทางของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการไทยจะเปนไปตามทิศทางที่กําหนดไว
ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 ดังกลาวดวย12

สําหรับอีกกลไกหนึ่ง ซึ่งเปนภาคสวนสําคัญในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในปจจุบัน นั่นก็คือ คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ซึ่งเปนกลไกสวนหนึ่งที่คณะรักษา
ความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ไดแตงตั้งข้ึน เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทย โดยในหวงเวลาที่ผานมา

คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการปองกัน
และปราบปรามเพ่ือแกไขปญหาการทุจริต มุงเนนดําเนินการใน 2 ประเด็นหลักคือ

1) การตอตานการทุจริต : ควรบูรณาการกลไกการปฏิบัติระหวาง รัฐบาล/คสช. และ
องคกรภาคเอกชน โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว

2) การสรางการรับรู : ตองใหองคกรภาคเอกชนเขามามีสวนรวม เนนการเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการรับรูใหกับทุกภาคสวน

โดยไดเริ่มดําเนินการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นสําคัญ คือ เรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอรัฐ เรื่องที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ และขจัดปญหาขาราชการไมปฏิบัติราชการตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังไดมีขอสั่งการใหดําเนินการในดานตาง ๆ โดยสรุป ดังนี้

1) ดานการศึกษา : ใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร “โตไปไมโกง” ในโครงสรางกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห รวม 40 ชั่วโมง ตอปการศึกษา ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6
โดยใหเริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยใหกระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาในการเรียนการสอนกลุมสาระวิชาหลัก
เพ่ือสอดแทรกการเรียนการสอนเรื่องหนาที่พลเมือง ประวัติศาสตร พลศึกษาและวิชา “โตไปไมโกง” เพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหประเทศ

2) ดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร : ใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ (สขร.) สํานักงาน กพร. และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ใชกฎหมายที่มีอยูผลักดันใหเกิด
การเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามหลักสากล (Open Government Data : OGD) โดยให สรอ. กําหนดแนวทาง
การเปดเผยชุดขอมูลสรางความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ พรอมบูรณาการรวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ
ฐานขอมูล Digital Economy ภาคการคา อุตสาหกรรมใหครบทุกกลุม

12 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 ,25๕๖
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3) ดานบุคลากรภาครัฐ : ใหพิจารณาศึกษาความจําเปนในการแยกคดีทุจริตออกมา
ดําเนินการเปนการเฉพาะจากหนวยตรวจสอบ เชน สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) และใหพิจารณาแนวทางการดูแลขาราชการประจํามิใหตองรับผิดในคดีทุจริตแทนนักการเมือง
รวมถึงให สํานักงาน ก.พ. สรางกลไกแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาการโยกยายขาราชการพลเรือนระดับสูง
ในแตละกระทรวงเชนเดียวกับที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม สวนในดาน
การสรางความรูและความตระหนักใหกับเจาหนาที่ของรัฐใหกระทรวงมหาดไทยรวมมือปฏิบัติมาตรการสรางองคความรู
การปองกันการทุจริตและปลูกจิตสํานึกขาราชการใหรูคุณคาและศักดิ์ศรีของขาราชการ ใหกรมบัญชีกลางสราง
องคความรูเรื่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) ใหพรอมดําเนินการ

4) ดานเครือขายตอตานการทุจริต : ใหวางระบบบริหารจัดการเครือขายที่จัดตั้งข้ึนใหมี
องคประกอบในการบริหารทั้ง 3 กลไก คือ การจัดตั้ง - การควบคุม - การใชงาน และใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุน เพ่ือใชสนับสนุนการดําเนินงานของภาคประชาสังคมในการตอตานการทุจริต
โดยจัดตั้งกองทุน “กองทุนสงเสริมธรรมาภิบาลและขจัดการทุจริต” และใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออก
ระเบียบ หลักเกณฑวิธีการใหเปนไปตามกฎหมาย

5) ดานการปราบปรามการทุจริต : เรงรัดกลไกการตรวจสอบและดําเนินคดีจากการใช
มาตรการทางปกครอง โดยใหพิจารณาคดีทุจริตที่สําคัญ และดําเนินการกับขาราชการชั้นผูใหญที่เก่ียวของกับ
การทุจริตใหพนจากตําแหนง นอกจากนี้ ใหสํานักงาน ก.พ. กําหนดตําแหนงรองรับ และใหพิจารณาคดีตาง ๆ
ที่ยังคางจํานวนมากอยูในชั้นศาล

6) ดานกฎหมาย : มอบหมายให สํานักงาน ก.พ.ร. เรงรัดบังคับใช พระราชบัญญัตกิารอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 โดยมอบหมายให สํานักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบบังคับใชและเรงรัดใหมีการเปดเผยข้ันตอนการขออนุญาตของ
ทางราชการดวย นอกจากนั้น ใหนํามาตรการทางปกครองและกลไกการปฏิบัติของฝายบริหารบรรจุไวในพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม)

7) ดานการตางประเทศ : ใหกระทรวงการคลังเปนเจาภาพเสนอตัวเขารวมเปนภาคี
สมาชิกองคกรเพ่ือความโปรงใส (Open Government Data : OGD) และใหประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิก
โครงการเพ่ือความโปรงใสการจัดการทรัพยากร (Extractive Industry Transparency Initiative : EITI) โดยมอบหมาย
ใหกระทรวงพลังงานประสานกับภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมที่เก่ียวของเพ่ือสมัครและดําเนินการใหเปนไป
ตามขอกําหนดของ EITI นอกจากนี้ ใหจัดตั้งศูนยกลางรับเรื่องรองทุกขสําหรับผูรวมลงทุนและนักลงทุนตางชาติ
โดยใหครอบคลุมถึงระดับภูมิภาค และพิจารณาใชชองทางของตํารวจดวย

8) มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต : ใหบรรจุมาตรการของรัฐบาลที่เก่ียวของ
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไดชี้แจงในที่ประชุม ศอ.ตช.
ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ไวในแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน
โดยสรุปมาตรการดังนี้

8.1) มาตรการตามรัฐธรรมนูญระบุวา รัฐบาลที่จะเขาบริหาร ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี
หรือกรรมการองคกรอิสระจะตองยื่นบัญชีทรัพยสินยอนหลัง 5 ป และที่สําคัญคือ ระบุวา รัฐบาลเขาบริหาร
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ประเทศจะตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ตามนโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภา ตามยุทธศาสตรชาติ รวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนดานความมั่นคง และแผนการตอตานการทุจริต

8.2) มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตเฉพาะดาน ไดแก เรื่องปาไม
มาตรการทางภาษี คณะกรรมการแตงตั้งขาราชการปองกันการแทรกแซงและการซื้อขายตําแหนง การคามนุษย
การหลบหนีเขาเมือง เปนตน โดยกําหนดใหศาลเปดแผนกพิเศษเฉพาะดานดังกลาวขางตน รวมถึงกําหนดใหมี
การโอนคดีเพ่ือพิจารณาคดีที่มีอิทธิพลในทองถ่ินดวย

8.3) มาตรการตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2550 หัวหนา คสช. มีคําสั่งใหขาราชการที่เก่ียวของกับการทุจริตหยุดพักปฏิบัติหนาที่ โดยรายใดอยูระหวาง
การสอบสวนของ ป.ป.ช. ให สอบตอไป สวนรายใดที่ ป.ป.ช. ยังไมสอบสวนก็อาจตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือสอบสวน
เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาไมมีมูลก็จะดําเนินการใหกลับไปปฏิบัติหนาที่เดิมตอไป

8.4) มาตรการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ซึ่งทางสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงใหหนวยงาน
ราชการจัดทําคูมือประชาชนเก่ียวกับการอนุญาตตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่

8.5) มาตรการตามพระราชบัญญัติมาตรการฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นชอบและจะสงใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
มาตรการตามพระราชบญัญัติจัดซื้อจัดจางฯ ซึ่งจะใชแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
เนื่องจากระเบียบดังกลาวมีจุดออนมาก ใชกับสวนราชการไมครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ ทําใหรัฐวิสาหกิจมีชองทาง
ในการทุจริตจํานวนมาก เนื่องจากไมใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรี
ไดพิจารณาเห็นชอบแลว ขณะนี้สงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจรางกอนสงสภานิติบัญญัติแหงชาติ13

ทั้งนี้ ขอสั่งการ แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติจะมีผลโดยตรง
ตอทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐในอนาคต

จากสถานการณปจจุบันและทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศไทย
ดังกลาวขางตน จะเห็นไดอยางชัดเจนวาในปจจุบันประเทศไทย มีความพยายามที่จะกําหนดทิศทางการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยมีการกําหนดทั้งในรางรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการบริหารราชการ
แผนดิน และการปกครองประเทศ เพ่ือใหเห็นถึงความจริงจัง และจริงใจ ที่จะใหทุกภาคสวนในสังคม ไดเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหาการทุจริต ใหบรรเทาเบาบางลง หรือหมดสิ้นไปในอนาคต รวมถึงการสรางใหเกิดความ
โปรงใสในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค
ที่วางไว หนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงไดมีการจัดทํายุทธศาสตร
ทั้งในระดับชาติ จนถึงแนวทางในการผลักดันใหหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ไดนําเอายุทธศาสตรชาติฯ ไปปรับใช
เปนแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทุจริตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหาก
ทุกภาคสวนตระหนักถึงปญหาการทุจริตและไดรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางจริงจังและตอเนื่อง ก็เชื่อไดวาสิ่งที่ประชาชนทุกคนอยากเห็นวาประเทศไทยของเรามีภาพลักษณความโปรงใส
ในอันดับที่ดีข้ึน และเปนที่ยอมรับในสังคมโลกจะอยูอีกไมไกลอยางแนนอน

13 คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ.แนวทางการปฏิบัติมาตรการปองกันและปราบปรามเพื่อแกไขปญหาการทุจริต,25๕๘
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5. ทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking)
5.1 ทบทวนงานวิจัย 14

1. รูปแบบและลักษณะการทุจริตในกระบวนการบริหารราชการแผนดิน จากการศึกษาวิจัยของ
นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ เรื่องการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย15 ผาสุก พงษไพจิตร
และคณะ เรื่องการคอรรัปชันในระบบราชการไทย16 สําเรียง เมฆเกรียง และคณะ เรื่องมาตรการการปองกันการ
ทุจริตแนวใหม : ศึกษากรณี "การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน17 และผาสุก พงษไพจิตร และคณะ
เรื่องรัฐ ธุรกิจ และคอรรัปชัน18 เปนตน พบวา ในอดีตมีการทุจริตในกระบวนการและข้ันตอนการบริหารราชการ
แผนดินหลายกรณี และในแตละกรณีก็สงผลใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมากทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เนื่องจากกระบวนการบริหารราชการแผนดินเปนจุดตั้งตนใหเกิดการทุจริต อีกทั้งที่ผานมายังขาดระบบ
ควบคุมตรวจสอบ สงผลใหมีความเสี่ยงตอการทุจริตทั้งในการกําหนดนโยบายหรือโครงการ การออกกฎหมาย
การดําเนินนโยบาย ผูมีสวนเก่ียวของในการผลักดันนโยบายหรือโครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริตคอนขางสูง
เปนตน ซึ่งงานศึกษาวิจัยหลายเรื่องตางมีขอคนพบเก่ียวกับรูปแบบและลักษณะการทุจริตในกระบวนการบริหาร
ราชการแผนดิน คือ

การกําหนดนโยบายเพื่อจัดทําโครงการขนาดใหญ เชน โครงการบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน หรือ
โครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน การออกกฎหมายหรือการแกไขกฎหมาย โดยการใชอํานาจของ
ฝายบริหารในการตราพระราชกําหนด หรือการใชอํานาจตรากฎหมายโดยผานสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกรัฐสภา
เชน การออกกฎหมายและแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เปนตน การดําเนินนโยบาย
หรือโครงการ โดยอาศัยความสัมพันธกับตางประเทศ เชน การจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร หรือ
การปลอยกูของธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) แกรัฐบาลสหภาพพมาเพ่ือซื้อเครื่องจักร
และพัฒนาประเทศ เปนตน การกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเปนการเอ้ือประโยชน
โดยการกําหนดกฎเกณฑที่เปนการเอ้ือประโยชน เชน กรณีการแจกเอกสารสิทธิในที่ดิน สปก. ๔-๐๑ เปนตน การใชอํานาจ
ตามตําแหนงในคณะกรรมการที่มีหนาที่กําหนดมาตรการสงเสริม การประกอบธุรกิจ หรือผานคณะกรรมการที่มี
หนาที่ควบคุมกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ เปนตน

14 จัดทําโดยนายณัฐวุฒิ  สมบูรณยิ่ง นกัวจิัยสังคมศาสตรปฏิบัติการ และนายสยาม ธีระบุตร นกัวิจยัสังคมศาสตรปฏิบัติการ ศูนยวจิัยเพื่อตอตาน
การทุจริต ปวย อึ๊งภากรณ
15 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ, การวิจยัเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย, 2551
16 ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ, การคอรรัปชันในระบบราชการไทย, 2542
17 สําเรียง เมฆเกรียง และคณะ, โครงการศึกษาวิจยัเร่ืองมาตรการการปองกันการทุจริตแนวใหม : ศึกษากรณี "การทจุริตเชิงนโยบายและผลประโยชน
ทับซอน, 2551
18 ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ, รัฐ ธุรกิจ และคอรรัปชัน, 2545

5
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ขอเสนอแนะที่สําคัญในการแกไขปญหาการทุจริตในกระบวนการบริหารราชการแผนดิน อาทิ การมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการบริหารราชการแผนดิน การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับ
กระบวนการบริหารราชการแผนดิน การกําหนดความรับผิดชอบและหลักเกณฑที่เก่ียวของกับกระบวนการบริหาร
ราชการแผนดิน เพ่ือใหกระบวนการและข้ันตอนในการบริหารราชการแผนดินมีความโปรงใส เปดโอกาสการมีสวนรวม
และลดการทุจริตในกระบวนการและข้ันตอนการบริหารราชการแผนดิน เปนตน

2. ปญหาการทุจริตท่ีควรมุงเนนแกไข จากการศึกษาวิจัยของสมคิด  เลิศไพฑูรย  และคณะ เรื่อง
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน19 คณพล จันทรหอม และคณะ เรื่องประเด็น
ทางกฎหมายที่เปนชองทางใหเกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน20 ปณณ  อนันอภิบุตร
และคณะ เรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพ่ือตอตานการทุจริต21 และสุรศักดิ์  ไชยธนกิจ เรื่อง
การศึกษานํารองเพ่ือสรางดรรชนีทุจริต22 เปนตน พบวา มีปญหาการทุจริตที่มีความสุมเสี่ยงและควรมุงเนนแกไข
ปญหา คือ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจางและการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน ปญหาการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
ปญหาการทุจริตในการออกใบอนุญาต การทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ ซึ่งมีความเสี่ยงหรือชองโหว
ที่มีโอกาสการทุจริตสูง กลาวคือ กฎเกณฑควบคุมการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางยังมีไมเพียงพอ โครงสรางองคกร
กฎหมายและโครงสรางกฎหมายยังไมสนองตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีชองโหวของกฎหมายเปดให
มีการผูกขาดการใชอํานาจ มีการรวมมือกันระหวางขาราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ เพ่ือทุจริตคอรรัปชัน
โครงการขนาดใหญของรัฐ

3. ขอจํากัดการดําเนินงานเพื่อการปราบปรามการทุจริต จากการศึกษาวิจัยของนิยม รัฐอมฤต เรื่อง
กระบวนการไตสวนและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงในระดับสูง : ในอํานาจหนาที่ของ ป.ป.ช.23 และอุดม รัฐอมฤต
เรื่องความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 15724 เปนตน พบขอจํากัดการดําเนินงานดานการปราบปรามการทุจริต เชน
กระบวนการไตสวนและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงในระดับสูงมีขอจํากัดทั้งในดานกฎหมาย ดานการบริการ ดาน
การเมืองและสังคม กลไกการนําบทบาทของรางวัลนําจับในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันมีผลตอการแกไข
ปญหาการทุจริตเพียงเล็กนอย ขอจํากัดของมาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งในเชิงแนวคิดควบคุม
ตรวจสอบและความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และขอจํากัดในกรอบอํานาจและการบังคับใชกฎหมาย เปนตน

19 สมคิด  เลิศไพฑูรย  และคณะวิจัย,การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2552
20คณพล จันทรหอม และคณะ, โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เปนชองทางใหเกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน,
2555
21 ปณณ  อนันอภิบุตร และคณะ,การปฏรูิประบบงบประมาณของไทยเพื่อตอตานการทุจริต, 2553
22 สุรศักดิ์  ไชยธนกิจ, การศึกษานํารองเพื่อสรางดรรชนีทุจริต, 2554
23 นิยม รัฐอมฤต.กระบวนการไตสวนและการถอดถอนผูดาํรงตําแหนงในระดับสูง : ในอํานาจหนาทีข่อง ป.ป.ช., 2549
24 อุดม รัฐอมฤต.ความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทาํความผิดตอตําแหนงหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,
2555
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4. นัยสําคัญท่ีสงผลตอภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยของ พรศักดิ์ ผองแผว
และคณะ เรื่องดัชนีคอรรัปชันของไทย : การสรางและตรวจสอบความเชื่อถือได25 วิชัย  รูปขําดี และคณะ
เรื่องการจัดทํา Benchmark ดานคอรรัปชันสําหรับประเทศไทย26 และเสาวนีย ไทยรุงโรจน และคณะ เรื่อง
การประเมินสถานการณดานการทุจริตในประเทศไทย27 เปนตน พบวา มีเหตุและปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณ
คอรรัปชันของประเทศไทย คือ 1) การผูกขาดอํานาจ การใชดุลพินิจ การตรวจสอบได และความโปรงใสของ
ระบบราชการไทย 2) กลุมผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการกําหนดและจําแนกสาระสําคัญการวัดภาพลักษณ
คอรรัปชันคือ ฝายการเมือง ขาราชการฝายปฏิบัติ ขาราชการฝายปองกันปราบปราม ฝายนักธุรกิจ และ
ประชาชน/สื่อมวลชน 3) มีตัวชี้วัดการประเมินภาพลักษณคอรรัปชันของไทยจํานวน 32 ตัวชี้วัด ที่ยังไมมี
หนวยงานใดเก็บขอมูลไวเปนระบบ ซึ่งมีขอเสนอแนะที่สําคัญ เชน การนําขอมูลที่เก่ียวของไปใชพัฒนาการ
ยกระดับภาพลักษณสถานการณการคอรรัปชันของประเทศไทย การปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
สงผลตอภาพลักษณการคอรรัปชันของประเทศไทย หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการดําเนินงานและใหความสําคัญ
ในประเด็นที่เก่ียวของกับการทุจริตที่มีความสําคัญ และสากลใหความสนใจ เปนตน

5. มาตรการสากลเพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริต จากการศึกษาวิจัยของเอก ตั้งทรัพยวัฒนา
และคณะ เรื่องมาตรการปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน แนวทางการประยุกตมาตรการสากลเพ่ือการตอตาน
การทุจริตของประเทศไทย28 พบวา มาตรการสากลเพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ควรนํามาปรับใช
คือ มาตรการเชิงสนับสนุน ไดแกมาตรการสํารวจทัศนคติ มาตรการการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือสรางคานิยมสังคม
ปลอดคอรรัปชัน มาตรการการสรางเครือขายเพ่ือการตอตานการคอรรัปชัน มาตรการการสรางราชการโปรงใสโดย
เนนการเขาถึงขอมูลภาครัฐของสื่อ มาตรการเชิงปราบปราม ไดแก มาตรการลงโทษโดยการเชือดไกใหลิงดู และ
มาตรการเชิงปองกัน ไดแก มาตรการคุมครองและใหรางวัลแกผูแจงเบาะแส มาตรการประมวลจริยธรรม

6. กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมและการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จากการศึกษาวิจัยของขัตติยา
กรรณสูต และคณะ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยของคนไทย29 และนูรมาน จินตารา และคณะ เรื่อง
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต : ปตตานี ยะลา
และนราธิวาส30 เปนตน ที่มุงศึกษาวิจัยกระบวนการที่กอใหเกิดการกลอมเกลาทางสังคมและการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ใหกับคนทุกชวงวัย เริ่มตั้งแตเยาวชน คนทํางาน พบวาการเปนคนดีที่ซื่อสัตยนั้นตองมีองคประกอบ
สําคัญ 4 อยาง คือ สถาบันครอบครัว สถาบันโรงเรียน สถาบันศาสนา และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ เชน สื่อมวลชน
ผูบังคับบัญชา เพ่ือน เปนตน จะมีอิทธิพลตอการขัดเกลาหลอหลอมใหเปนคนดีที่ซื่อสัตย และการ “สรางคนดี”
ดวยลักษณะและเนื้อหาของการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จะเริ่มจากเรื่องหลักศรัทธาเปนอันดับแรก หลังจากนั้น
จึงใหความสําคัญในเรื่องหลักปฏิบัติ และเมือ่หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติเขมแข็งแลว ก็จะเริ่มสอดแทรกเรื่องคุณธรรม

25 พรศักดิ์ ผองแผว และคณะ, ดัชนีคอรรัปชันของไทย : การสรางและตรวจสอบความเชื่อถือได, 2545
26 ดร.วิชัย  รูปขําด ีและคณะ. การจัดทํา Benchmark ดานคอรรัปชันสําหรับประเทศไทย, 2552
27 เสาวนีย  ไทยรุงโรจน และคณะ, โครงการประเมินสถานการณดานการทจุริตในประเทศไทย, 2551
28 เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และคณะ , แนวทางการประยกุตมาตรการสากลเพื่อการตอตานการทุจริตของประเทศไทย, 2550
29 ขัตติยา  กรรณสูต และคณะ, คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยของคนไทย, 2545
30 นูรมาน จินตารา และคณะ, การปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต : ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส, 2553
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7. การเสริมสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต จาก
การศึกษาวิจัยของอภิชัย  พันธเสน และคณะ เรื่องการศึกษาและแนวทางความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการปองกันและปราบปรามทุจริต31 และแสวง  บุญเฉลิมวิภาส และคณะ เรื่องการศึกษา
พันธกรณีและความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. 200332 เปนตน พบวา รัฐตองสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยตองขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
เชน ปญหาการรวมมือระหวาง ป.ป.ช. กับภาครัฐ โดยหนวยงานภาครัฐยินดีรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ แตการรวมมือ
อยูบนผลประโยชนของผูขอความรวมมือมากกวาเปนผลประโยชนสวนรวม ปญหาการรวมมือระหวาง ป.ป.ช. กับ
ภาคสถาบันการเงินและภาคธุรกิจเอกชน มีนอยมากเพราะเกรงจะถูกข้ึนบัญชีดําจากหนวยงานของรัฐที่จะตอง
ติดตอสม่ําเสมอ ปญหาการรวมมือระหวาง ป.ป.ช. กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีความสัมพันธเชิงกฎหมาย
ไมไดเกิดความรวมมือกับ ป.ป.ช. หรือมีการรวมมือกันเองภายในเครือขาย เปนตน นอกจากนี้ การจะใหเจตนารมณ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคสวนมีความตอเนื่องนั้น พบวา ควรตองมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต ซึ่งจะเปนการสนับสนุนภาคประชาสังคมที่ทํางานดานตอตานการทุจริตคอรรัปชัน คุมครองผูเปดเผย
ขอมูลการทุจริต และสงเสริมการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เนื่องจากบทบาทของภาคประชาสังคม
องคกรพัฒนาเอกชน จะมีความสําคัญอยางมากในหลายประเทศ และเปนปจจัยความสําเร็จในการตอตานการทุจริต
ในหลายประเทศดวยเชนกัน และควรมุงเนนการดําเนินกิจกรรมในเชิงสรางสรรคที่จะชวยทําใหสังคม โดยการนําเอา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) GNH (Gross National Happiness) ของประเทศภูฏาน
และ CSR (Corporate Social Responsibility) มาใชในการสรางกรอบแนวคิด และแนวทางในการเผยแพร
คานิยมดังกลาว

ขอเสนอแนะที่สําคัญคือ ภาครัฐควรสงเสริมสนับสนุนใหมีความรวมมือกันอยางจริงจังในทุกภาคสวน
รวมถึงแกปญหาในเรื่องของความตอเนื่องของการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันดวย จึงเห็นควรใหมีการจัดตั้ง
“กองทุนตอตานการทุจริต” โดยกองทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคประชาสังคมที่ทํางาน
ตอตานการทุจริต หรือจะเรียกในชื่อของ “กองทุนสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริต” ที่มุงเนน
ดําเนินกิจกรรมในเชิงสรางสรรค นักธุรกิจทั้งในและตางประเทศเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของตนอยางไร อาทิ การทําใหสินคาและบริการ
ของตนและของประเทศไดรับการยอมรับและประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เปนตน

8. ธรรมาภิบาลกับการทุจริตคอรรัปชันของภาคธุรกิจเอกชนไทย จากการศึกษาวิจัยของ เดือนเดน
นิคมบริรักษ และคณะ เรื่องปญหาการทุจริตคอรรัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทยกับแนวทางแกไขและปองกัน33

และวีระพงษ  บุญโญภาส เรื่องระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน34 เปนตน พบวา ในภาคเอกชน
ที่ขาดธรรมาภิบาลมักจะเกิดการทุจริตคอรรัปชันอยางมากมาย ซึ่งเกิดจากโครงสรางและระบบบริหารงานที่เปน
ระบบครอบครัว เครือญาติ และพวกพอง ภาครัฐขาดธรรมรัฐ การคอรรัปชันในหนวยงานราชการและการเมือง

31 อภิชยั  พันธเสน และคณะ, การศึกษาและแนวทางความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปองกันและปราบปรามทุจริต,
2550
32 แสวง   บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, การศึกษาพันธกรณีและความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ.2003, 2550
33 เดอืนเดน นิคมบริรักษ และคณะ, ปญหาการทจุริตคอรรัปชันในวงการธุรกจิเอกชนไทยกับแนวทางแกไขและปองกัน, 2554.
34 วีระพงษ  บุญโญภาส, ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน, 2546
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อยางกวางขวาง การขาดหลักนิติธรรมที่ดีและบริษัท ขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ทําใหมีการคอรรัปชัน เชน
การปลอยเงินกูใหแกคนรูจักโดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน การหลีกเลี่ยงภาษี การยักยอกเงินบริษัท การปกปด
ขอเท็จจริง การติดสินบน การฟอกเงิน เปนตน นอกจากนี้ยังทําใหเกิดพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชันที่ทําใหเกิด
ผลเสียหายอยางรายแรงในภาคเอกชน เชน การทุจริตของผูบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย การถือหุนแทน (Nominee)
เพ่ืออําพรางการถือครองหุน เพ่ือเปนการหลบเลี่ยงขอจํากัดของการถือครองหุนภายใตกฎหมายการหลบเลี่ยงภาษี
การฟอกเงินและการโอนเงินไปยังประเทศที่สาม โดยมีแรงจูงใจในการกระทําผิดเปนผลประโยชนที่มีมูลคามหาศาล
มีความคุมคาที่จะเสี่ยงกระทําผิด รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนที่มีความใกลชิดกับนักการเมืองก็จะเกิดการมีผลประโยชน
รวมกันของภาคการเมืองและภาคธุรกิจ ที่จะกอใหเกิดการทุจริตข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย จึงทําให
ภาคเอกชนขาดธรรมาภิบาลที่แอบอิงภาคการเมืองมีพฤติกรรมการคอรรัปชันอยางกวางขวาง

9. การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน จากการศึกษาวิจัยของ วันเพ็ญ  สุรฤกษ และคณะ
เรื่องยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน35 สมคิด เลิศไพฑูรย
และคณะวิจัย เรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน36 และนวลนอย  ตรีรัตน
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนทองถ่ิน37 เปนตน
พบวา การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนนั้นเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะชุมชนหรือประชาชน
ระดับรากหญาถือเปนพ้ืนฐานของการผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งการทุจริตคอรรัปชันมักเกิดข้ึนจํานวนมากในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ปญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
การทุจริตในการบริหารงานบุคคล เปนตน ขณะที่ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนยังอยูในระดับที่ต่ํา
อาจจะเกิดจากการเกรงกลัวอิทธิพลของนักการเมืองทองถ่ินและการขาดปจจัยสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือชุมชนดวย นอกจากนี้ มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐระดับชุมชน ที่มีกลุมเปาหมายเปนประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน นักการเมืองทองถ่ิน ฯลฯ โดยมีเปาหมาย
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรเปาหมาย ซึ่งใชกรอบแนวคิด 3 ดาน คือ 1) หลักธรรมทางพุทธศาสนา
เนนการเคารพกฎระเบียบวินัยของครอบครัว สังคม/ชุมชน 2) หลักการทรงงานของในหลวงเนนหลักคิดดาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) หลักสังคม/ชุมชนเขมแข็งเนนการมีอุดมการณรวมกันในการทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม และไดยุทธศาสตร 2 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะมี
แผนงานและโครงการละลายพฤติกรรมและการสรางบุคลากรตัวแทนเครือขายชุมชน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกการเปน
คนดี มีจิตอาสา รวมชวยกันเฝาระวัง ปองกัน/ตอตานการทุจริต 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน
แผนงานและโครงการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือการจัดการปญหาการทุจริตและสังคม/ชุมชนเขมแข็ง

35 วันเพ็ญ  สุรฤกษ และคณะ, ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน, 2556
36 ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย  และคณะวิจยั,การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2552
37 รศ.ดร.นวลนอย  ตรีรัตน, การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนทองถิ่น, 2546
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5.2 การศึกษาคูเทียบ (Benchmarking)

ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ไดมีการศึกษายุทธศาสตรและกระบวนการทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตจากหนวยงาน
ตางประเทศในภูมิภาคเอเชีย 3 หนวยงาน ไดแก

1. Corrupt Practices Investigation Bureau: CPIB38 ของสาธารณรัฐสิงคโปร เปนหนวยงาน
ภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตมีการทํางานเปนอิสระ มี อํานาจครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยมีโครงสรางการทํางานแบงออกเปนภารกิจ 3 ดาน ไดแก ดานกิจการขององคกร (Corporate Affairs)
ดานการสืบสวนสอบสวน (Investigations) และดานการปฏิบัติการ (Operations)

2. Independent Commission Against Corruption: ICAC39 ของเขตบริหารพิเศษฮองกง
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนองคกรอิสระซึ่งข้ึนตรงตอฝายนิติบัญญัติ มีอํานาจครอบคลุมทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยมีโครงสรางการทํางานแบงออกเปนภารกิจ 3 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ (ปราบปราม)
(Operations Department) ดานการปองกันการทุจริต (Corruption Prevention Department) และดาน
การประชาสัมพันธ (Community Relations Department)

3. Anti-corruption & Civil Rights Commission: ACRC40 ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
เปนหนวยงานรัฐที่ข้ึนตรงตอประธานาธิบดี โดยมีโครงสรางการทํางานแบงออกเปน ภารกิจ 4 ดาน ไดแก
สํานักผูตรวจการแผนดิน (Ombudsman Bureau) สํานักการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption Bureau)
สํานักการบริหาร (Administrative Appeals Bureau) และการพัฒนาสถาบัน (Institutional Improvement)

เนื่องจากประเทศเหลานี้เปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในเชิงประจักษและไดรับการยกยองวาเปน
แบบอยางที่ดีดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผลการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) ในป พ.ศ. 255841 อยูในอันดับที่ 8, 18 และ 37 ตามลําดับ รวมทั้งมี
สภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกลเคียงกับประเทศไทย ซึ่งสามารถนําวิธีการดําเนินงานมาประยุกตใชเพ่ือ
พัฒนาการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และเทาทันกับสถานการณทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ มีขอคนพบจากการศึกษาที่สามารถกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ดังนี้

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

CPIB ของสิงคโปรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับการทุจริตใหชัดเจนอยูเสมอ
มีการออกกฎหมายเพ่ือลดการใชดุลยพินิจหรืออํานาจตีความของเจาหนาที่รัฐ และเพ่ิมบทลงโทษ ในกฎหมาย
ทั้ง 3 ประเทศ คือ สิงคโปร ฮองกง และเกาหลีใต ตางมีการกําหนดบทลงโทษแกผูที่รับสินบน อาทิ ในประเทศ
สิงคโปร ผูที่กระทําความผิดฐานรับสินบนจะตองถูกลงโทษจําคุก/ปรับ และชดใชเงินเทากับจํานวนสินบนที่ไดรับ
สวนในฮองกง หากมีการรับสินบนหรือเรียกรับสินบนจะตองถูกกําหนดฐานความผิดเพ่ิมเติมทุกกรณี โดยไมตอง
พิสูจนเจตนาและแรงจูงใจในการรับของตอบแทน สวนผูที่ใหสินบนนั้น กฎหมายฮองกงและเกาหลีใตจะกําหนดให
ครอบคลุมการกระทําทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดวย ประเทศไทยจึงควรมีการตรากฎหมายหรือปรับปรุง
กฎหมายใหมีความทันสมัย เทาทันการทุจริตในรูปแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหกระทําการทุจริตไดยากข้ึน
หรือการกําหนดบทลงโทษที่ทําใหผูที่จะทําการทุจริตเกิดความเกรงกลัว และที่สําคัญตองมีมาตรการในการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง เพ่ือใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และเกิดประสิทธิภาพ

1.2 ระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
CPIB ของประเทศสิงคโปร และ ICAC ของฮองกง มีการตอบสนองตอเรื่องรองเรียนอยางรวดเร็ว

โดยใหความสําคัญกับคดีทุกประเภทไมวาจะเปนคดีขนาดเล็กหรือคดีขนาดใหญ และใหความสําคัญกับการรักษา
ความลับของผูรองเรียน โดยประเทศฮองกงมีระบบรับเรื่องรองเรียนตลอด 24 ชั่วโมง และมีทีมสืบสวนสอบสวนที่
เตรียมพรอมปฏิบัติงานตลอดเวลา (Standby) โดยเจาหนาที่จะเชิญผูแจงเบาะแสมาใหขอมูลภายใน 48 ชั่วโมง
หลังไดรับเรื่องรองเรียน และดําเนินการติดตามสอบสวนแลวรายงานผลใหประชาชนทราบ สวนประเทศสิงคโปร
หลังจากไดรับเรื่องรองเรียนแลวจะพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรภายใน 14 วัน ในขณะที่ ACRC ของเกาหลีใต
มีแผนกรับเรื่องรองเรียนซึ่งแบงออกเปนประเภทของเรื่องรองเรียนเปนการเฉพาะ และมีศูนยรับเรื่องรองเรียน
แบบ one-stop services ซึ่งเปนระบบ online portal system ใหบริการ 12 ภาษา จากตัวแบบของ
ทั้ง 3 ประเทศทําใหประชาชนไววางใจและรวมมือในการแจงเบาะแสที่เปนประโยชน สงผลใหการปราบปราม
การทุจริตรวดเร็วและเห็นผล ซึ่งระบบรับเรื่องรองเรียนและปฏิบัติงานเชิงรุกในรูปแบบดังกลาวยังไมเกิดข้ึน
ในประเทศไทย จึงควรนําแนวทางเหลานี้มาพัฒนาเปนนวัตกรรมสําหรับรับเรื่องรองเรียนการทุจริต เพ่ือใหระบบ
รับเรื่องรองเรียนของประเทศไทยมีความสะดวก รวดเร็ว และสรางความมั่นใจใหกับประชาชนมากข้ึน

1.3 การสืบสวนสอบสวน
CPIB ของประเทศสิงคโปร มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินคดีใหแลวเสร็จ สวน ICAC ของ

ฮองกง มี Quick Response Team เพ่ือพิจารณาสําหรับคดีการทุจริตขนาดเล็ก ๆ และไมยุงยาก ทั้ง 2 ประเทศมี
การบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการประสานงานกับตางประเทศเพ่ือให
ไดมาซึ่งขอมูลและพยานหลักฐานหรือแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะฮองกงจะมีการใชขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศจากหนวยสืบราชการลับ (Intelligence Agency) อีกดวย ซึ่งแนวคิดและการดําเนินการเหลานี้
ควรนํามาปรับใชกับการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย ดวยการกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินคดี
ซึ่งจําแนกตามประเภทของคดี พัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ดานการบริหารงานคดีเพ่ือความรวดเร็ว
ในการดําเนินคดี และพัฒนาระบบเพ่ือชวยในการประสานงานและบูรณาการการขาวและขอมูลรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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1.4 การคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส
ทุกประเทศมีมาตรการคุมครองพยาน แต ACRC ของเกาหลีใตมีแผนกตรวจสอบการแจงเบาะแส

และการคุมครองผูแจงเบาะแสโดยเฉพาะ ซึ่งเนนการรักษาความลับของผูแจงเบาะแสอยางเขมงวด และมี
มาตรการรับประกันใหผูแจงเบาะแสที่ไดรับผลกระทบสามารถกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมได โดยการคุมครอง
ผูแจงเบาะแสนั้น ACRC จะประสานงานกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือใหความคุมครองผูแจงเบาะแส
รวมไปถึงผูที่เก่ียวของกับผูแจงเบาะแสดวยหากผูนั้นเรียกรอง นอกจากนี้ ยังมีการใหรางวัลกับผูแจงเบาะแสสูงสุด
ถึง 2 ลานดอลลารสหรัฐ หากนําไปสูการติดตามทรัพยสินคืนแผนดินได เปนตน ดังนั้น ประเทศไทยแมวาจะมี
กฎหมายการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสอยูแลว แตควรมีการกําหนดใหมีการบังคับใชอยางจริงจังและ
อาจจัดตั้งเปนหนวยงานเฉพาะเพ่ือคุมครองผูแจงเบาะแสการทุจริตโดยตรง

1.5 การตรวจสอบบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
CPIB ของสิงคโปรมีการกําหนดใหเจาหนาที่รัฐทุกคนตองแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน

แลวเปดเผยตอสาธารณชนทุกป รวมไปถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย ทั้งนี้เพ่ือความโปรงใส
และลดโอกาสในการกระทําการทุจริต สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดใหมีการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
เฉพาะนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐระดับสูงเทานั้น จึงอาจนําแนวทางดังกลาวมาปรับใชกับประเทศไทยหรือ
อาจพัฒนาเปนนวัตกรรมเพ่ือการตรวจสอบเสนทางการเงินและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ

2. แนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริต
2.1 การปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชน

ICAC ของฮองกงและ ACRC ของเกาหลีใตมีการปลูกฝงแนวความคิดเรื่องผลประโยชนสาธารณะ
และทัศนคติตอปญหาการทุจริต ผานการจัดทําสื่อหรือเครื่องมือการเรียนการสอนสมัยใหมเพ่ือเผยแพรและ
ใหความรูแกประชาชน โดยการนําเอาคดีการทุจริตที่เกิดข้ึนจริงมาจัดทําเปนละครโทรทัศน หรือนําคดีที่พิจารณา
ชี้มูลความผิดแลวมาจัดทําเปนสื่อในรูปแบบตาง ๆ อาทิ ภาพกราฟก (Infographics) แอพพลิเคชั่น (App on
Smartphone) ภาพยนตรสั้น (Clip Video) เปนตน เพ่ือใหเขาใจงายและเขาถึงประชาชน ประเทศไทยจึงควรนํา
เทคนิคหรือแบบอยางของประเทศเหลานี้มาพัฒนาหรือคิดคนนวัตกรรมใหม เพ่ือชวยในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหความรูแกประชาชน

2.2 ดานการศึกษา
ACRC ของเกาหลีใต มีการจัดทําหลักสูตรวาดวยศีลธรรมจรรยาเพ่ือปลูกฝงเรื่องความซื่อสัตย

สุจริต ผานสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ซึ่งจะคลายกับ ICAC ของฮองกง ที่มีหลักสูตรการจัดการ
อบรม/ใหการศึกษาซึ่งแตกตางกันไปในแตละกลุม (Tailor-made Programs) เชน กลุมนักธุรกิจ กลุมวิชาชีพ
กลุมขาราชการ และกลุมเด็ก/วัยรุน เปนตน ดังนั้น ประเทศไทยควรนําแนวทางดังกลาวมาพัฒนาเปนหลักสูตร
การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบรรจุอยูในทุกระดับชั้นและเนื้อหาหลักสูตรตองพัฒนาใหเหมาะสม
กับแตละชวงวัยดวย



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

หนา ๓๙

2.3 การใหขอเสนอแนะแกรัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ
CPIB ของสิงคโปร และ ICAC ของฮองกง มีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะแกรัฐบาล

และหนวยงานของรัฐในกรณีที่ข้ันตอนการกําหนดนโยบายหรือข้ันการทํางานบางประการอาจจะนํามาสูการทุจริต
ได ซึ่งเปนการปองกันการทุจริตตั้งแตจุดเริ่มตน แตในสวนของประเทศไทยนั้นเปนเพียงการใหขอเสนอแนะ
หลังจากที่มีการดําเนินนโยบายออกมาแลว ดังนั้น ควรพัฒนาใหมีแนวทางการปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนของ
นโยบายสาธารณะ (Policy Cycle)

2.4 การประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐและเจาหนาท่ีรัฐ
ACRC ของเกาหลีใต มีการพัฒนาระบบการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity Assessment) โดยสํารวจจากประชาชนผูเขารับบริการและเจาหนาที่หนวยงาน เพ่ือนําขอมูลมา
ปรับปรุงระบบการทํางานของภาครัฐ รวมไปถึงการประเมินความโปรงใสของเจาหนาที่รัฐระดับสูงอีกดวย
ซึ่งปจจุบันประเทศไทยไดนําแนวทางการประเมินความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐมาปรับประยุกตใชกับระบบ
การประเมินของประเทศไทย โดยใชชื่อวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

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

CPIB ของสิงคโปร มีการนําระบบคุณธรรมมาใชในการคัดสรรบุคลากร โดยไดออกแบบระบบ
การคัดเลือกบุคลากร (System of Recruitment Investigation) เชน การทดสอบดานจิตใจ ทัศนคติ การทดสอบ
ใหวิเคราะหคดีเพ่ือดูทักษะการคิดวิเคราะห เปนตน สวน ICAC ของฮองกงจะคัดเลือกบุคลากรดานการปราบปราม
การทุจริตที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร
ผูเชี่ยวชาญดานการสืบสวน นิติบัญชี (Forensic Accountant) เปนตน เพ่ือใหรูเทาทันการทุจริตและตรวจสอบ
ไดในทุกชองทาง ดังนั้น ควรพัฒนาบุคลากรดานการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยใหมีทักษะรอบดาน
หรืออาจบูรณาการการทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ เพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน

3.2 การพัฒนาบุคลากร (Development)
CPIB ของประเทศสิงคโปร ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีความเปนมือ

อาชีพ (Professional) ดวยการจัดอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะในดานตาง ๆ อาทิ การวางแผนคดี
การสอบพยาน การออกงานภาคสนาม และฝกอบรมใหกับบุคลากรทั้งภายในและตางประเทศ ดังนั้น หนวยงานที่
เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยจึงควรมีแนวทางการพัฒนาทักษะที่จําเปน
กับการดําเนินงานโดยอาจประสานงานกับหนวยงานตอตานการทุจริตในตางประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรรวมกัน
ทั้งนี้ เพ่ือใหบุคลากรมีขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
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4. เจตจํานงของผูนํา
ประเทศสิงคโปรและฮองกงมีผูนําทางการเมืองที่มีจิตสํานึกที่ดี ไมกระทําการคอรรัปชัน รวมทั้ง

มีความตั้งใจและกระทําจริงในการแกไขปญหาการคอรรัปชันของประเทศ (Political Will)42 แมวาในอดีตฮองกง
จะมีการทุจริตมากก็ตาม ผูนําประเทศจึงมีสวนสําคัญอยางมากในการแกไขปญหาการทุจริต ดังนั้น ประเทศไทย
จึงควรมีแนวทางในการรักษาและขยายผลเจตจํานงดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหคงอยูตอไป

ดังนั้น การจัดทํารางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะไดนําการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking) ไปประยุกตใชหรือนํามาเปนแนวทางใน
การกําหนดเปนกลยุทธ แนวทาง/มาตรการ หรือกลไก เพ่ือพัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเทาทัน ตลอดจนเกิดเปนสังคมที่
ไมยอมรับและรวมตานการทุจริตเฉกเชนนานาประเทศตอไป

42 ศิริวรรณ มนอัตระผดุง.  (2555).  บทความปญหาการคอรรัปชันของไทย กรณีศึกษาสิงคโปรและฮองกง
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๖. การวิเคราะหสภาพแวดลอม

๖.1 การดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
การจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมดวยการใชเทคนิค SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ที่มีผลตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และ
สภาพแวดลอมภายนอก โดยวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (Strength, Weakness, Opportunity,
and Threat Analysis : SWOT Analysis) เพ่ือกรองและพิจารณาตัวแปรที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและ
ความสําเร็จในการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ

การวิ เคราะหสภาพแวดลอมนั้นมีความสําคัญอยางมาก เพราะนอกจากจะเปนการประเมิน
สภาพแวดลอมเพ่ือคนหาจุดแข็งที่ควรเสริมสรางความเขมแข็ง และจุดออนที่ควรตองปรับปรุงเพ่ือใหการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเปนการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ในบริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีความเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลว
ของการดําเนินการ อีกทั้งเพ่ือหายุทธศาสตรที่เหมาะสมในการรับมือกับสภาพแวดลอมเชิงลบและแสวงหาโอกาส
จากสภาพแวดลอมเชิงบวกเพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลที่ดีกวา

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดนําหลักการ McKinsey’s 7S Model
มาใชเปนกรอบในการกําหนดตัวแปรที่เก่ียวของ ซึ่งจําแนกตัวแปรที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร
ออกเปน 7 กลุมตัวแปร ประกอบดวย

1. S - Strategy ตัวแปรดานยุทธศาสตร/กลยุทธ ในการปฏิบัติ
2. S – Structure ตัวแปรดานโครงสรางในการปฏิบัติ
3. S – Style ตัวแปรดานรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ
4. S – System ตัวแปรดานระบบการในปฏิบัติ
5. S – Staff ตัวแปรดานบุคลากรในการปฏิบัติ
6. S – Skill ตัวแปรดานทักษะและองคความรูในการปฏิบัติ
7. S - Shared value ตัวแปรเรื่องคานิยมรวมในการปฏิบัติ

สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ไดวิเคราะหโดยนําหลักการ PEST +

Model ซึ่งประกอบดวย 7 มิติ ดังนี้
1. P – Political มิติทางการเมือง เชน ระบบการเมือง รูปแบบการปกครอง
2. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ เชน การคา การลงทุน การดําเนินธุรกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

๖
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3. S – Social มิติทางสังคม เชน วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา
4. T – Technology มิติทางเทคโนโลยี เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีนวัตกรรมตาง ๆ
5. L – Legal มิติทางกฎหมาย เชน รฐัธรรมนูญ พ.ร.บ. กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ
6. I – International มิติทางดานตางประเทศ เชน ขอกําหนดของสากล ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ
7. G – Government มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ

๖.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ ตามกรอบแนวคิด
ในการวิ เคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ไดมี การรวบรวมมาจากการทบทวน

เอกสารรายงานตาง ๆ การสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ การรับฟงความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สามารถสรุปผลในภาพกวางตามทฤษฎีที่ใชการวิเคราะหไดดังนี้

สภาพแวดลอมภายในที่เปน "จุดแข็ง" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ (Strategy) การปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตมียุทธศาสตรชาติฯ เปนเครื่องมือที่ถูกนําไปใชเปนกรอบชี้นําในการจัดทําแผนในระดับรอง สงผลให
การปฏิบัติองคาพยพ ในทุกภาคสวนมีเปาหมายเพ่ือการบรรลุเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ดานโครงสราง (Structure) หนวยงานปฏิบัติภารกิจหลายหนวยงานมีการขยายโครงสรางไปยัง
สวนภูมิภาคทั่วประเทศ ทําใหการปฏิบัติภารกิจงานถูกกระจายไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ ไมกระจุกตัวอยูแตสวนกลาง
สงผลใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพ้ืนที่มากยิ่งข้ึน

ดานรูปแบบ (Style) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานและภาคสวนอ่ืน ๆ
ในรูปแบบของการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) สงผลใหการปฏิบัติยุทธศาสตรชาติฯ นําไปสูการปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง

ดานระบบ (System) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการปองกัน ปราบปราม และปองปราม
การทุจริตที่มีความนาเชื่อถือ อีกทั้งมีโครงสรางที่รองรับภารกิจงานกระจายในระดับพ้ืนที่ สงผลดีตอการปฏิบัติ
ภารกิจงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งข้ึน

ดานบุคลากร (Staff) หนวยงานปฏิบัติภารกิจหลายหนวยงานมีอัตรากําลังจํานวนมากซึ่งคัดเลือก
จากความรูความสามารถที่เหมาะสมกับงาน สงผลใหการปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มีความพรอมในดานจํานวนของบุคลากรมากยิ่งข้ึน

ดานทักษะ (Skill) บุคลากรของหนวยงานปฏิบัติภารกิจมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีทักษะที่
เปนสหวิชาชีพ ทําใหสามารถนําความรูสหวิชาเหลานั้นมาใชเพ่ือปฏิบัติภารกิจดานการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ใหสามารถบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติฯ ไดดียิ่งข้ึน

ดานคานิยม (Shared Value) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีคานิยมความซื่อสัตยเปนพ้ืนฐาน
ที่สําคัญรวมกัน สงผลดีตอการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติฯ ที่มีรวมกัน
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สภาพแวดลอมภายในที่เปน "จุดออน" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ (Strategy) ยังขาดยุทธศาสตร/กลยุทธ ที่สําคัญหลายดาน เชน

ยุทธศาสตรการปฏิบัติภารกิจดานการปองกัน เมื่อยุทธศาสตรไมชัดทําใหการทํางานกับภาคสวนอ่ืน ๆ เปนไปดวย
ความลําบาก ขาดยุทธศาสตรดานการสรางกระแสสังคม “รังเกียจ” คนโกง ขาดยุทธศาสตรดานการสื่อสาร
ตอสังคมใหเกิดการตื่นตัวในสังคม ทําใหการปฏิบัติงานยังไมประสบความสําเร็จและไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตอสังคมใน
วงกวางเทาที่ควร

ดานโครงสราง (Structure) การขยายโครงสรางของหนวยงานปฏิบัติภารกิจไปยังภูมิภาคตาง ๆ
เพ่ือใหปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ยังขาดแคลนทรัพยากรที่สําคัญ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคล สงผลใหการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่นั้นยังไมสามารถบรรลุผลตามจุดมุงหมาย ของการขยาย
โครงสรางเทาที่ควร

ดานรูปแบบ (Style) ภายในหนวยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง อีกทั้งหนวยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดความชัดเจนในการดําเนินการรวมกันและ
การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางหนวยงานตาง ๆ นั้น มีลักษณะเปนการทําพอเปนพิธี ยังไมมี
จุดมุงหมายรวมกันเพ่ือสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติอยางแทจริง อีกทั้งรูปแบบการทํางานยังไมมีความเทาทันตอ
การทุจริตที่มีพลวัต

ดานระบบ (System) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการทํางานที่มี ข้ันตอนที่สับสนและ
มีความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน เชน ระบบอนุกรรมการ ระบบคณะทํางาน เปนตน สงผลใหเกิดความลาชา
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการบริหารงานยังมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ขาดทิศทางที่ชัดเจน จนเปนอุปสรรค
ในการทํางาน และยังขาดชองทางการรองเรียนการทุจริตที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมทั้งยังขาดระบบการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และบทลงโทษ หากเกิดความลาชาในกระบวนการไตสวน สงผลใหภารกิจดาน
การปราบปรามการทุจริตที่ผานมาไมประสบความสําเร็จตามความคาดหวังของสังคมซึ่งสงผลทางลบตอ
ภาพลักษณของหนวยงาน

ดานบุคลากร (Staff) อัตรากําลังขององคกรอิสระและหนวยงานปฏิบัติภารกิจบางหนวยงานยังไมมี
การกระจายไปยังสวนภูมิภาคเทาที่ควร สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานปฏิบัติ

ดานทักษะ (Skill) บุคลากรยังขาดองคความรูในเชิงลึกสําหรับการทําความเขาใจกับรูปแบบ
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป และในปจจุบันก็ยังขาดการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเพ่ือสนับสนุนทักษะ
ในการทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สงผลใหการบูรณาการและพัฒนาองคความรูที่มาจาก
สหวิชาการไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร

ดานคานิยม (Shared Value) หนวยงานปฏิบัติภารกิจเนนการดําเนินงานใน “เชิงรับ” มากกวา
“เชิงรุก” ทําใหผลการดําเนินงานไมสามารถสรางความเกรงกลัวใหผูกระทําทุจริต อีกทั้งไมสามารถตามทัน
สถานการณการทุจริตที่มีความเปนพลวัตสูงไดอยางทันทวงที
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สภาพแวดลอมภายนอกที่เปน "โอกาส" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
P – Political มิติทางการเมือง รัฐบาลมีเจตนารมณในการใชมาตรา ๔๔ และคําสั่ง คสช. ฉบับที่

69/2557 เพ่ือแกไขปญหาการทุจริต
E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนในภาคธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ

ตางใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล และใหความสําคัญกับขอมูลการจัดอันดับ
ขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ รวมทัง้ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
และการดําเนินการตามมาตรฐานสากลในรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งแนวโนมของการลงทุนขามชาติจะเปนทศวรรษแหงเอเชีย
จะเนนเรื่องความโปรงใส และการแกไขปญหาความลาชา (Red Tape) เปนตน

S – Social มิติทางสังคม มีการสงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายในภาคสวนตาง ๆ ใหรวมกัน
ตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เชน สังคม เด็ก และเยาวชน และกระแสของสังคมแสดงถึงความตองการที่จะ
เห็นภาพของการแกไขปญหาการทุจริตที่ เปนรูปธรรมและชัดเจน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง
เปนหลักการสําคัญที่เปนพ้ืนฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

T – Technology มิติทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะ ลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ สงผลใหเกิดความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานของรัฐได และใน
ปจจุบันเทคโนโลยียังเปนสิ่งสําคัญที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการเผยแพรองคความรูดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหกระจายตัวออกไปยังสังคมในวงกวาง

L – Legal มิติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญสามารถคานอํานาจทางการเมือง บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ
ถือเปนโอกาสที่สําคัญในการกําหนดแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการคานอํานาจ
การเมืองใหไมสามารถแทรกแซงฝายขาราชการประจําได อีกทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีการกําหนดให
ประชาชนมีหนาที่ในการใหความรวมมือและมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และในปจจุบันยังมีกระบวนการ
ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายใหสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงาน และบังคับ
ใชไดจริง และใชกลไกทางกฎหมายเปนแนวทางในการปฏิรูปกลไกหลักดานปองกันและปราบปรามการทุจริต
เชน การเสนอจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษ และการเตรียมเสนอรางการดําเนินการเก่ียวกับ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปนตน

I – International มิติทางดานตางประเทศ มีการดําเนินงานตามพันธสัญญาระหวางประเทศ
ทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค สูการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองในการปฏิบัติและบังคับใชกฎหมาย การมีบทเรียนจากการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศตาง ๆ มาปรับใชในการดําเนินงานภายในประเทศ เชน กลไกการตรวจสอบ การคานอํานาจ
กลไกการพัฒนาและมีสวนรวมของภาคประชาสังคมแบบ Collaborative ในประเทศที่ประสบความสําเร็จและ
สามารถแกไขปญหาได เชน สิงคโปร ฮองกง เกาหลี

G - Government มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ นโยบายของรัฐบาลมีความตองการ
สงเสริมภาพลักษณในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ และให
ความสําคัญตอการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต โดยอาศัยการปฏิรูปและบูรณาการการทํางานในทุกภาคสวน
ปฏิบัติมาตรการและกลไกการปองกันการทุจริตที่มีการพัฒนารูปแบบใหมีความสอดคลองกับบริบทสภาพปญหา
ของการทุจริตที่เกิดข้ึน
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สําหรับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน "อุปสรรค" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
P – Political มิติทางการเมือง มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเขาสูอํานาจรัฐหรือการเลือกตั้ง

ยังขาดการบังคับใชอยางจริงจัง สงผลใหไดนักการเมืองที่มุงเขามาหาผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง
E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเปนประเทศเปดเสรีทางการคา ทําใหเผชิญกับปญหา

ที่ตามมากับธุรกิจประเภทกิจการขามชาติ ซึ่งบางครั้งเขามาดวยอิทธิพล กอใหเกิดปญหาการทุจริตในสวนตาง ๆ
เกิดปญหาอาชญากรรมขามชาติ เกิดการฟอกเงิน ตามมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ นโยบายการดําเนินงาน
ทางการคาที่ผูกขาดตลาดและกีดกันทางการคา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สงผลให ภาคธุรกิจเอกชนมี
คานิยมในการใหสินบนกับเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือมุงหวังใหอํานวยความสะดวกกับตนเอง และเกิดปญหา
อาชญากรรมปกขาวในภาคธุรกิจ เกิดการทุจริตใหญ ๆ และการใหเล็ก ๆ เชน สวยรายวัน กลายเปนเรื่อง
แลกเปลี่ยนระหวางผูใหกับผูรับ

S – Social มิติทางสังคม บริบทสังคมที่ยังไมเอ้ือตอการปฏิรูป พัฒนาและเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน
ในการทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมยอมรับ ระบบอุปถัมภ
รอมชอม และประชาชนยังขาดคานิยมรวมในการรวมตานทุจริต และยังเห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชน
สาธารณะหรือประโยชนของชาติบานเมือง

T – Technology มิติทางเทคโนโลยี การดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจในปจจุบันไดพัฒนา
โดยนําเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือ เปนรูปแบบไซเบอร เกิดการบิดเบือนและใชชองทางในการทุจริต เชน
ระบบ e-bidding และ e-market เปนตน

L – Legal มิติทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายที่มีข้ันตอนซ้ําซอนและมากเกินความจําเปน
กอใหเกิดความลาชาในการดําเนินคดี และขาดการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด การทํางาน
ยังคงยึดติดกับกับข้ันตอนทางกฎหมายที่ยากตอการปฏิบัติ สวนการตรวจสอบทรัพยสินซึ่งถือเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ของการปราบปรามการทุจริต และการชี้มูลร่ํารวยผิดปกติ ตางยังคงใหความสําคัญกับมาตรา ๓๒, ๓๔, ๔๑ และ
๑๑๙ ที่มุงเนนการตรวจสอบเชิงปริมาณมากกวาการตรวจสอบเชิงคุณภาพจนเปนปญหาในการดําเนินงานที่ลาชา
และสรางปญหาสะสม

I – International มิติทางดานตางประเทศ ตางประเทศไมเชื่อถือตอความโปรงใส และ
การบริหารงานภาครัฐไทย ซึ่งภาครัฐไทยขาดการดําเนินการตามพันธกรณีที่ตกลงตามอนุสัญญา UNCAC

G - Government มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ เกิดการทุจริตในภาครัฐ
อยางตอเนื่อง จนประชาชนมีทัศนคติในแงลบกับเจาหนาที่ของรัฐ จึงเปนอุปสรรคตอการสรางความรวมมือ
ในการปองกันการทุจริตกับประชาชน อีกทั้งประชาชนยังมองวาหนวยงานของรัฐไมมีความจริงใจตอการแกไข
ปญหาทุจริต เปนเพียงแตทําตามขอตกลง ตัวชี้วัด ทําแบบลูบหนาปะจมูก ขาดความตอเนื่อง และยังพบวา
บางหนวยงานสรางเอกสารหลักฐานข้ึนมาเพ่ือใหผานตัวชี้วัดเทานั้น
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๖.3 การจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอม
เมื่อทําการวิเคราะหรวบรวมตัวแปรสภาพแวดลอมตาง ๆ ตามกรอบแนวคิดที่กําหนด จนทราบถึงตัวแปร

ที่สงผลกระทบตอการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง 4 ดาน คือ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ก็นําตัวแปรดังกลาวมาศึกษาทบทวนเชิงลึกแตกยอยในรายละเอียดของแตละมิติใหครบถวนเปนตัวแปร
ยอยภายใตกรอบแนวคิด แลวนําตัวแปรที่ไดเหลานั้นไปจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือใหทราบถึงตัวแปรที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง ซึ่งบงชี้ไดวาตัวแปรนั้นสามารถกอใหเกิดผลกระทบที่หลากหลาย เพ่ือนําขอมูลตัวแปรที่จัดลําดับ
ความสําคัญแลวไปใชในการประกอบการวิเคราะหแนวโนม ตลอดจนคนหาประเด็นชี้นําเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ

โดยการจัดอันดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอมนั้น ไดนําตัวแปรสภาพแวดลอมทั้ง 4 ดาน
มาจัดลําดับตามเกณฑและเลือกใชตัวแปรที่มีความสําคัญสูงที่สุด (A) และตัวแปรที่มีความสําคัญสูง (B) เนื่องจาก
เปนตัวแปรที่มีผลกระทบ (Impact) ในวงกวาง โดยใชกรอบแนวคิด Balanced Scorecard ซึ่งมีเกณฑของการวิเคราะห
ที่ใหความสําคัญของปจจัย ๔ ประการ ประกอบกับการวิเคราะหดวยเกณฑปจจัยที่สงผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอีก ๑ เกณฑ ตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 6.1 เกณฑการวิเคราะหตัวแปรสภาพแวดลอม 5 ดาน

เกณฑการวิเคราะห
เกณฑท่ี 1 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความคุมคาในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑท่ี 2 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปองกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑท่ี 3 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการตอบสนองสังคมและประชาชน
เกณฑท่ี 4 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาขีดความสามารถ/สมรรถนะและการพัฒนานวัตกรรม

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑท่ี ๕ ปจจัยที่สงผลตอความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรที่มีผลกระทบในวงกวาง (คัดเลือกเฉพาะ
ตัวแปรเกรด A และ B) แสดงตามตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 6.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็ง (Strengths) ที่มีอิทธิพลสูง
ลําดับ ประเด็น เกรด
S1 ความเปนอิสระในการดําเนินการตามกฎหมาย A
S2 มีการกระจายโครงสรางสูภูมิภาค A
S3 เจาหนาท่ีมาจากสหวิทยาการ ทําใหมีความหลากหลายทางวิชาการ A
S4 หนวยงานมีการบรูณาการงบประมาณฯ รวมกับหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ A
S5 การแบงโครงสรางการทํางานภายในหนวยงานขับเคลื่อนอยางชัดเจน ไมซ้ําซอน เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ A
S6 มาตรการเสริม มาตรา 100 และ 103/7 และเครื่องมือเสรมิ ITA เสรมิยุทธศาสตร B
S7 ผูบริหารองคกรมีศักยภาพเปนท่ีประจักษไดรับการยอมรับ B
S8 มียุทธศาสตรชาตฯิ เปนเครื่องมือกําหนดบทบาททิศทางการขับเคลือ่นทําใหเกิดการบูรณาการงบประมาณ

และการบริหาร
B

S9 ศูนยประมวลขอมลูฯ เปนกลไกการประสานและตดิตามการขับเคลื่อนฯ B
S10 เจาหนาท่ีมีทักษะความรูเฉพาะทางและมีประสบการณในการปฏิบตังิาน B
S11 การสรางจิตสาํนึกตอตานการทุจรติไดรับความรวมมือท่ีดจีากเด็กและเยาวชน B
S12 มีการจัดทํา MOU กับหนวยงานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมภารกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดความรวมมือได B
S13 หนวยงานมีอัตรากําลังเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ B
S14 เจาหนาท่ีมีคานยิมความซื่อสัตยเปนพ้ืนฐานสําคัญในการปฏิบัติงาน B
S15 มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย B

ตารางที่ 6.3 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนจุดออน (Weaknesses) ที่มีอิทธิพลสูง
ลําดับ ประเด็น เกรด
W1 การทํางานยังเปนรูปแบบในเชิงรบัมากกวาเชิงรุก A
W2 การทํางานมีข้ันตอนท่ีเปนทางการมากในระบบอนุกรรมการ A
W3 การทํา MOU ไมไดนําไปปฏิบตัิ A
W4 ขาดความชัดเจนในการบูรณาการรวมกัน A
W5 กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและไตสวนมูลฟองมีความลาชา A
W6 รูปแบบการบริหารยังเปนแบบขาราชการประจํา B
W7 การขับเคลื่อนฯ ยังขาดการบริหารเชิงยุทธ B
W8 ขาดการประสานงานดานการประชาสัมพันธ และการสรางกระแสสงัคม B
W9 ภารกิจสรางจิตสํานึกยังไมมีประสทิธิภาพ B
W10 สวนใหญเปนการช้ีมูลความผดิเจาหนาท่ีระดับลาง B
W11 ขาดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล B
W12 แผนยุทธศาสตรชาตฯิ ใชภาษายากตอการทําความเขาใจ มีวิธีปฏิบตัิท่ีไมชัดเจน B
W13 ขาดการสรางคานิยมรวมตอตานการทุจริตท่ีเปนเอกภาพ B
W14 ระบบสนบัสนุนขาวและฐานขอมลูขาดการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน B
W15 ชองทางความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเบาะแสและพยานหลักฐานขามพรมแดนยังไมเพียงพอ B
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ตารางที่ 6.4 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนโอกาส (Opportunities) ที่มีอิทธิพลสูง
ลําดับ ประเด็น เกรด
O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู สงเสรมิการตอตานการทุจริต A
O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุงใหคนไทยเปนคนเกงและดี A
O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการปองกันและแกไขการทุจริต A
O4 มีสื่อออนไลนท่ีทันสมัยใชเปนชองทางสงขอมูลไดรวดเร็ว A
O5 นโยบายรัฐมุงปราบปรามการทุจรติใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล A
O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสรางความโปรงใส B
O7 การคาการลงทุนท้ังในและตางประเทศ ใหการสงเสรมิหลักธรรมาภบิาลของหนวยงานภาครัฐ B
O8 สังคมมีความตองการเห็นการแกไขปญหาการทจุริตที่เปนรูปธรรมและมีระยะเวลาในการดําเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น B
O9 คา CPI ทําใหแตละภาคสวนมีจุดประสานทิศทางรวมกัน B
O10 กฎหมายเกิดใหมมีความเฉพาะดาน ลดระยะเวลาการตีความ B
O11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงชวยสงเสริมใหประชาชนมีความโลภนอยลง สงผลใหแนวโนมการทุจริตลดลงดวย B
O12 หลักคําสอนของศาสนาช้ีใหเห็นโทษของการทุจริต ชวยสรางการรับรูและแนวปฏิบตัิในฐานะศาสนิกชนท่ีดี B
O13 ภาคธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็กเร่ิมรวมกลุมกันปกปองไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบของเจาหนาที่รัฐ B
O14 การนําเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการรับรูของประชาชนในวงกวาง B
O15 การสรางภาคีเครือขายมคีวามเขมแข็งในการรวมตอตานการทุจรติ B

ตารางที่ 6.5 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรค (Threats) ที่มีอิทธิพลสูง
ลําดับ ประเด็น เกรด
T1 คานิยมอุปถัมภและระบบพวกพอง A
T2 การบังคับใชกฎหมายในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐอ่ืนยังไมมีประสิทธิภาพ A
T3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการทําธุรกิจระหวางประเทศมากข้ึน เอ้ือตอการทุจริตการใชงบดําเนินการ A
T4 เกิดรูปแบบการทุจรติท่ีซับซอนมากข้ึน จากการดําเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจรติเชิงนโยบาย A
T5 กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซอนมาก A
T6 นโยบายตอตานการทุจริตกระจายไปสูกระทรวงตาง ๆ ซึ่งยังขาดความเปนองครวม B
T7 ประชาชนขาดคานิยมในการมสีวนรวมสรางธรรมาภิบาล B
T8 ตางประเทศและประชาชนยังขาดความเช่ือมั่นในการสรางความโปรงใสภาครัฐ B
T9 นโยบายปองกันการแทรกแซงภายในของรัฐทําใหการดําเนินการตาม UNCAC ลาชา B
T10 โครงสรางเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ําสูง B
T11 ทัศนคติในแงลบของสังคมท่ีมีตอเจาหนาท่ีรัฐ ทําใหดําเนินการสงเสริมความรวมมือไดยาก B
T12 ประชาชนมีมุมมองปญหาการทุจรติเปนเรื่องปกติธรรมดา เกดิเปนภาวะจํายอมและเพิกเฉย B
T13 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถูกใชเปนเครื่องมือท่ีทําใหเกิดการทุจรติรูปแบบใหม ๆ B
T14 ภาคเอกชนยังมีคานิยมติดสินบนเพ่ืออํานวยความสะดวก B
T15 ผูแจงเบาะแสไมมั่นใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผูกระทําความผดิ B



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

หนา ๔๙

๖.4 สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอม
จากกระบวนการตรวจสอบและทบทวนสภาพแวดลอมของภารกิจดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตดวยการใชเทคนิค SWOT Analysis นั้น ขอมูลที่ไดเปนขอมูลของสภาพแวดลอมในขณะที่ทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเปนขอมูลที่มีสวนสําคัญ
ซึ่งชวยชี้นําทิศทางของยุทธศาสตรวาควรกําหนดยุทธศาสตรไปในทิศทางใด มีจุดแข็งหรือโอกาสอันใดบางที่ควร
จะนํามาเปนปจจัยเสริมพลังในยุทธศาสตร มีจุดออนหรืออุปสรรคใดบางที่ยุทธศาสตรควรเขาไปจัดการแกไขเพ่ือ
ปองกันการดําเนินยุทธศาสตรอยางไรประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการจัดลําดับประเด็นจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคดังที่กลาวแลวขางตน พบวาประเด็นที่เปนจุดรวมของตัวแปร SWOT ที่สําคัญคือ การบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนของประเทศ ในการรวมกันแกไขปญหาการทุจริต เนื่องจากในตัวแปร SWOT พบวา
ภารกิจการปองกันและปราบปรามการทุจริตไมไดมีแคองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภาครัฐบาล
ทําหนาที่นี้เพียงสวนเดียวเทานั้น ยังมีอีกหลากหลายภาคสวนไมวาจะเปน ภาคเอกชน ประชาชน ที่มีสวนรวมมือ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งผลสะทอนความรวมมือดังกลาวไดออกมาเปนผลการวิเคราะห SWOT
ที่ชี้วาภาคสวนตาง ๆ ไดใหความรวมมือกันดําเนินภารกิจนี้แคไหนอยางไร ดังนั้น การที่ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดตระหนักถึงผลสะทอนความรวมมือของ
ทุกภาคสวนในการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและชาติ จะชวยชี้นําทิศทางของ
ยุทธศาสตรใหสามารถตอบสนองตอทุกจุดตัวแปร SWOT ได และอาจเกิดเปนทิศทางหรือแนวโนมในการสราง
วัฒนธรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตข้ึนในอนาคต ซึ่งเปนสิ่งที่ควรมุงหวังสูงสุดในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย



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

หนา ๕๐

๗. การฉายภาพอนาคต
๗.1 วงลออนาคต

วงลออนาคตของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เปนการวิเคราะหแนวโนม
ทิศทางหรือสถานการณที่เก่ียวของกับการทุจริตที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2560 - 2564
โดยผลการวิเคราะหพบวามีแนวโนมสถานการณหลักทั้งหมด ๖ ดาน และในแตละดานมีแนวโนมผลสืบเนื่อง
ในลักษณะตาง ๆ ดังนี้

แผนภาพที่ 7.1 วงลออนาคตของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2560 - 2564

๗

การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ในประเทศไทย
(พ.ศ. 2560 - 2564)

เจตจํานงทางการเมือง
(Political Will) ใน

การตอตานการทุจริต
ดํารงอยูอยางตอเนื่อง

กลไกและกระบวนการ
ปองกันการทุจริต

มีความเขมแข็งและ
เทาทันตอสถานการณ

การทุจริต

คดีทุจริตไดรบั
การดําเนินคดีอยางรวดเร็ว
และมีปริมาณลดนอยลง

ประเทศไทยไดรบั
การยอมรับจากนานาประเทศ

ในเรื่องการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ประเทศไทย
มีความนาเช่ือถือ

ในการทําธุรกจิและ
ลงทุนของภาคเศรษฐกจิ
ระหวางประเทศดีข้ึน

สังคมเกิดสภาวะ
การลงโทษทางสงัคม
กดดันและไมยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต

ประชาชนทุกชวงวัย
เกิดความละอายใจใน
การทําการทจุริตและ
ไมยอมใหผูอื่นกระทํา

การทจุริต

ประชาชนทุกชวงวัยมี
ฐานความคิดใน

การแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชน
สวนรวมได

รัฐบาลมีเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานทุจริตตามเจตจํานง

ทางการเมืองของประชาชน

รัฐบาลนําเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

การทจุริตของเจาหนาทีร่ัฐ
กระทําไดยากและถูกยับย้ัง

ไดอยางเทาทัน

กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและ

ทรงพลัง

ดัชนีการรับรูการทุจริต
ของประเทศไทยมีแนวโนม

ที่ดีข้ึน

ประชาชนและสังคม
ต่ืนตัวและไมทนตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ

หนวยงานภาครัฐ
มีการดําเนินงานตาม
ภารกิจอยางโปรงใส

ประชาชนและทุกภาคสวน
มีสวนรวมใน

การตรวจสอบการทุจริต

ผูกระทําความผิด
ไดรับการลงโทษ
อยางเปนรูปธรรม

ประชาชนและเจาหนาที่รฐั
เกรงกลัวตอ

การกระทําการทจุริต

กระบวนการนโยบาย
มีความโปรงใส เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
และเกิดผลประโยชน

ตอประชาชน

การทจุริตเชิงนโยบายมี
โอกาสเกิดข้ึนไดนอยลง

นโยบายของรัฐนําไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผลประโยชนของประชาชน
อยางครบถวนตามวัตถุประสงค
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๗.2 การฉายภาพอนาคต
การฉายภาพอนาคตของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เปนการประเมิน

ความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ใหมีความสอดคลองกับสถานการณของประเทศไทยที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดผลการฉายภาพอนาคต เปนดังนี้

1. ภาพอนาคตของประชาชนและสังคม : ในอนาคตประชาชนและสังคมจะมีการตื่นตัวตอ
การทุจริตมากข้ึน ใหความสนใจขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศมากข้ึน มีการแสดงออก
ซึ่งการตอตานการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผานสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ
ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริตถือเปนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิด
กฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมที่ไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชน
เริ่มเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทําใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนในสังคม นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริต
เนื่องจากมีความละอายตอตนเองและสังคมแลว ยังทําใหไมยอมใหผูอ่ืนกระทําการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหาย
ตอสังคมสวนรวมดวย และเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพ่ือกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทํา
การทุจริตตาง ๆ ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
จึงควรมุงเนนการปลูกฝงประชาชนในการตอตานการทุจริต กระตุนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชน
ในทุกชวงวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได และสงเสริมการสราง
สภาวะการลงโทษทางสังคมตอการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิดความละอายตอการกระทําการทุจริต และเกิดเปน
วัฒนธรรมการตอตานการทุจริตของประเทศอยางยั่งยืน

2. ภาพอนาคตของเจตจํานงทางการเมือง (Political Will) ในการตอตานการทุจริต :
ในอนาคตเจตจํานงทางการเมืองซึ่งมีอยูในประชาชนคนไทยทุกคนในการตอตานการทุจริต จะตองถูกสงใหแก
ตัวแทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดยผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเขาสูอํานาจของ
ตัวแทนของประชาชนนั่นคือรัฐบาลและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตางๆ ทั้งในระดับชาติและในระดับทองถ่ิน
รวมไปถึงรัฐธรรมนูญซึ่งถือเปนเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนอยางหนึ่งนั้นไดแสดงใหเห็นวาประชาชน
มีเจตจํานงมุงใหประเทศไทยมีความโปรงใสและไรการทุจริต รัฐบาลในฐานะผูรับมอบเจตจํานงทางการเมืองของ
ประชาชนทั้งประเทศ จึงจะตองบริหารประเทศใหเปนไปตามเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในการตอตาน
การทุจริต มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตามรัฐธรรมนูญไปสูการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
และขยายผลกลับไปสูประชาชน ในขณะเดียวกันกับสภาวะทางสังคมที่ประชาชนใหความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากข้ึน ทําใหรัฐบาลเกิดแรงกดดันที่จะตองมี
การบริหารประเทศอยางสุจริตและโปรงใส ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุงเนนการกําหนดมาตรการใหรัฐบาลและนักการเมืองจะตองแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงสงเสริมใหมีกลไก
การตรวจสอบการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองของรัฐบาล เพ่ือใหเจตจํานงทางการเมืองของประชาชน
ไดรับการปฏิบัติจากรัฐบาลและยังคงดํารงอยูไดอยางตอเนื่อง
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3. ภาพอนาคตของกระบวนการนโยบายของรัฐ : กระบวนการนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเปน
กระบวนการที่นักการเมืองใชเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรได โดยรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชน
กระทําการทุจริตในระดับนโยบายของรัฐ ซึ่งถือเปนการทุจริตที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลในปจจุบันนั้น
ในอนาคตการทุจริตเชิงนโยบายดังกลาวมีแนวโนมที่จะมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากนักการเมืองจะใช
อํานาจในการแทรกแซงกระบวนการกําหนดนโยบายและแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบในข้ันตอนตาง ๆ
แตในขณะเดียวกันการทุจริตในระดับนโยบายก็จะเกิดข้ึนไดยากมากข้ึนดวย เนื่องจากสภาวะทางสังคมที่ประชาชน
ใหความสนใจและจับตามองการทุจริตในระดับนโยบายมากยิ่งข้ึน มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐ
ที่เขมขนมากขึ้น อยางไรก็ตาม ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก็ควรที่จะมุงเนนการวางมาตรการเพ่ือปองกันและระงับยับยั้งไมใหเกิดการทุจริตในระดับ
นโยบายของรัฐ และมุงสงเสริมใหเกิดการตรวจสอบจากภาคประชาชนและสังคมในกระบวนการกําหนดนโยบาย
ของรัฐ เพ่ือใหการออกนโยบายของรัฐเปนไปอยางโปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และมุงใหเกิดผลประโยชน
ตอประชาชนสูงที่สุด

4. ภาพอนาคตของการปองกันการทุจริต : ในอนาคตการทุจริตตาง ๆ นั้นจะทวีความรุนแรง
ซับซอน และยากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน เนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็ว
ของสังคมโลก และพลวัตของการทุจริตที่ผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตที่ยากแกการตรวจสอบ
มากยิ่งข้ึน การทุจริตตาง ๆ นั้นมักเปนผลมาจากหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานที่ไมโปรงใสหรือเจาหนาที่รัฐ
กระทําการทุจริตตอหนาที่รวมไปถึงชองโหวตางๆ ทางกฎหมาย อยางไรก็ตาม แมวาสภาวะทางสังคมจะใหความสนใจ
ในการตอตานการทุจริตมากยิ่งข้ึนและทําใหเกิดกระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมมากยิ่งข้ึน
กระบวนการปองกันการทุจริตก็ยังคงมีความสําคัญอยางมาก โดยมีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกัน
การทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอประเทศ ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ควรมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพ เปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต และกําหนดมาตรการให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสรวมทั้งเจาหนาที่รัฐไมกระทําการทุจริต

5. ภาพอนาคตของการปราบปรามการทุจริต : ในปจจุบันคดีการทุจริตในความรับผิดชอบ
ขององคกรตอตานการทุจริตนั้นมีปริมาณมาก และกระบวนการข้ันตอนในการปราบปรามการทุจริตนั้น
มีระยะเวลาคอนขางนาน ทําใหในอนาคตนั้นจะยังคงมีคดีการทุจริตคางสะสมในกระบวนการอยูจํานวนมาก
รวมทั้ง ยังมีคดีการทุจริตใหมเพิ่มขึ้นอีกอยางตอเนื่อง อีกทั้งการทุจริตที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้นนั้นทําให
การแสวงหาขอเท็จจริงทําไดอยางลาชาและยากลําบากมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตก็จะมีการปรับปรุงใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน มีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมาย
และดําเนินคดีการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ มีอัตราการชี้มูลความผิด
และพิพากษาคดีถึงที่สุดสูงขึ้น ทําใหคดีการทุจริตมีปริมาณลดลงตามไปดวย ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุง
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหมเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
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มุงทําใหผูกระทําความผิดไดรับการดําเนินคดีและลงโทษอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรม เพ่ือใหสังคมเกิดความเกรงกลัว
ตอการทุจริตดวย

6. ภาพอนาคตของดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย : ในอนาคตประเทศไทยจะมี
การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รัฐบาลใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริต
องคกรตอตานการทุจริตมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานภาครัฐตาง ๆ ดําเนินงานอยางโปรงใส
อัตราการเกิดคดีการทุจริตมีแนวโนมที่จะลดลง ประชาชนคนไทยมีทัศนคติที่ไมยอมรับการทุจริต ทั้งหมดสงผลให
การรับรูของนานาประเทศเก่ียวกับการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีข้ึน มีผลการประเมินคาดัชนีการรับรู
การทุจริตที่สูงข้ึน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดรับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความนาเชื่อถือทางดานเศรษฐกิจและการลงทุนระหวางประเทศดวย อยางไรก็ตาม อาจยังมี
บางประเด็นที่ยังไมไดดําเนินการครบถวนตามประเด็นการประเมินขององคกรความโปรงใสนานาชาติ ดังนั้น
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ควรมุงเนนที่จะ
ศึกษาวิเคราะหการดําเนินการใหครบถวนตามประเด็นการประเมินการรับรูการทุจริต และสงเสริมใหการดําเนินการ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในดานตาง ๆ สงผลตอการรับรูของนานาชาติ

จากการวิเคราะหวงลออนาคตและการฉายภาพอนาคตขางตน แมวาจะแสดงใหเห็นวา
สถานการณที่ เ ก่ียวของกับการทุจริตในประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 - 2564 เปนไปในทิศทางที่ดี ข้ึน
แตอยางไรก็ตาม การทุจริตนั้นยอมมีวิวัฒนาการที่มีความซับซอนและตรวจสอบไดยากมากข้ึน ในขณะที่เทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกและสังคมไทยกอใหเกิดชองทางในการทุจริตที่มากข้ึน ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุงเนนการปฏิรูปและ
พัฒนาใหครอบคลุมทุกดานของพลวัตของการทุจริตในประเทศไทย ทั้งดานประชาชนและสังคม ดานเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ดานนโยบายของรัฐบาล ดานการปองกันการทุจริต ดานการปราบปราม
การทุจริต และดานยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย เพ่ือใหการทุจริตไมสามารถเกิดข้ึนไดและ
มีปริมาณลดนอยลงไป ทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการตอตานการทุจริต และไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ
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๘. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
(พ.ศ. 256๐ - 2564)

จากการวิ เคราะหสถานการณการทุจริต การวิ เคราะห ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะหทิศทางและแนวโนมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห
สภาพแวดลอม รวมถึงวิเคราะห วงลออนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future
Scenario Analysis) ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิและผูที่เก่ียวของใน
ภาคสวนตาง ๆ สามารถนํามาประมวลผลเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) รายละเอียดดังนี้

8.1 วิสัยทัศน

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”

คําอธิบายวิสัยทัศน
ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

8.2 พันธกิจ

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”

คําอธิบายพันธกิจ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปขางหนา จะเปนการปฏิรูปกระบวนการ

ดําเนินงานจากเดิม ไปสูกระบวนการทํางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของ
ประชาชนที่นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการทุจริตที่เกิดข้ึนในสังคมไทยอีกตอไป
ประชาชนไทยตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจํานงทางการเมือง

๘
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ของประชาชนที่ตองการสรางชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะตองไดรับการสานตอจากฝายการเมืองและ
เจาหนาที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตองเปนที่ไดรับความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนวาจะสามารถเปนผูปกปอง
ผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรม และเทาเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม
คุณธรรม และความโปรงใสของประเทศไทยในทุกมิติ ใหมีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ภายในป พ.ศ. ๒๕๖4

8.3 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

สูงกวารอยละ 50

8.4 วัตถุประสงคหลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ

จากประชาชน
๕. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน

ในระดับที่สูงข้ึน

8.5 ตัวชี้วัด
1. ระดับความอายตอการกระทําการทุจริต
2. ระดับการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชนในเรื่องการทุจริต
๓. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต

หมายเหตุ การประเมินแบงระดับการมีสวนรวมเปน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับท่ี 1 ประชาชนมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมวางแผนในการตอตานการทุจริต
ระดับท่ี 2 ประชาชนมีสวนรวมดําเนินการตอตานการทุจริต
ระดับท่ี 3 ประชาชนมีสวนรวมในดานของทุนในการตอตานการทุจริต
ระดับท่ี 4 ประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินการตอตานการทุจริต
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4. รอยละของหนวยงานภาครัฐที่ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมีเปาหมายดังนี้

ป พ.ศ. 2560 รอยละ 60 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2561 รอยละ 65 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2562 รอยละ 70 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2563 รอยละ 75 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2564 รอยละ 80 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน

5. รอยละของคดีการทุจริตคางสะสมที่ไดรับการไตสวนและแสวงหาขอเท็จจริง โดยมีเปาหมายดังนี้
ป พ.ศ. 2560 รอยละ 20 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2561 รอยละ 40 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2562 รอยละ 60 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2563 รอยละ 80 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2564 รอยละ 100 ของคดกีารทุจริตคางสะสม

6. การเพ่ิมข้ึนของคาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยมีเปาหมายดังนี้
ป พ.ศ. 2560 คาคะแนนเปนรอยละ 40
ป พ.ศ. 2561 คาคะแนนเปนรอยละ 42
ป พ.ศ. 2562 คาคะแนนเปนรอยละ 44
ป พ.ศ. 2563 คาคะแนนเปนรอยละ 47
ป พ.ศ. 2564 คาคะแนนเปนรอยละ 50

8.6 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
๑. สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
๒. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
๓. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
๔. พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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ปราบปรามการทุจริต

องคกรวิชาชีพตางๆเด็กและเยาวชน ประชาชนทุกชวงวัย สื่อมวลชนและสื่อออนไลน

ศาลอัยการสูงสุด

ความผิดอาญา

ป.ป.ช.
ป.ป.ท.

ป.ป.ช.
ป.ป.ท.
สตง.

ผูตรวจการแผนดิน
ปปง.

DSI
สนง.ตํารวจแหงชาติ

ศูนยดํารงธรรม
ศูนยรองทุกข

ฯลฯ

นักการเมือง
พรรคการเมือง

เจาหนาท่ีรัฐ
หนวยงานรัฐ

ธุรกิจ
เอกชน

รับเรื่อง
รองเรียน
สอบสวน
เบ้ืองตน

แสวงหา
ขอเท็จจริง
ไตสวนและ

ช้ีมูลความผิด

ฟองคดี
กา

รทุ
จร

ิตเชิ
งน

โยบ
าย

กา
รทุ

จร
ิตต

าม
กฎ

หม
าย

ปองกันการทุจริต

พิพากษาคดี

54

3

2

องคกรตอตานการทุจริต
(Prime Mover)

วุฒิสภา

ร่ํารวยผิดปกติ

ถอดถอน

หนวยงานตนสังกัด

ความผิดวินัยรายแรง

ลงโทษ

1

องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ
(Transparency International)

แผนภาพท่ี 8.1 ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและกลุมเปาหมายหลักในแตละยุทธศาสตร

๖

เกิดไมเกิด

การทุจริต
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8.6.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑
“สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตร “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนแนวทางยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมี
ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวน
มีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ ผานการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู
อันจะนํามาสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและเสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชน กลุมทางสังคม
และองคกรวิชาชีพในการสรางสังคมโปรงใส ดวยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพ่ือใหปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
แนวทางที่ไดจาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตจาก
ประเทศตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จดานการปองกันการทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจน
ไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาของประเทศไทย
ควบคูกับการดําเนินการตอยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยูเดิม ดวยการบูรณาการและเปดโอกาสใหกับทุกภาคสวน
ใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอเพื่อใหเกิดผลเปน
รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยใหมีคานิยมรวมตานทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และสรางกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ

2. บูรณาการและเสริมพลังการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ ไมทน
ตอการทุจริต

เปาประสงค
สังคมไทยไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. ระดับความสําเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด
2. รอยละที่เพ่ิมข้ึนของชุมชนใสสะอาด รวมตานทุจริต

กลยุทธ
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม
2. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต
3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ทุกภาคสวนสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
2. การผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่นําไปสูสังคมที่มีคานิยม

รวมตานทุจริต

แผนภาพที่ 8.2 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ ๑
“สรางสังคมที่ไมอดทนตอการทุจริต”

วัยทํางาน

ผูสูงอายุ

เด็กเยาวชน

วัยรุน

สถาบัน
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Conflict of
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กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม

คําอธิบาย
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)

เปนสถานการณหรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัทหรือผูบริหาร
มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู
และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม หรือสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ เปนการกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
จึงอาจถือไดวาเปนเหตุพ้ืนฐานของการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย

ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาประเทศใหมีความโปรงใส เพ่ือกอใหเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ในการที่จะตองใหพลเมืองของรัฐไมวาจะอยูใน
สถานะใดก็ตาม มีความตระหนักและใหความสําคัญในการดํารงตนใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตมิใหเกิดข้ึนตอไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. รอยละของโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีสาระการเรียนรูดานการแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
2. ระดับความความตระหนักในการดํารงตนใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม
3. รอยละขององคกรวิชาชีพที่มีการกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพและมีการประกาศใชอยางจริงจัง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาหลักสตูร บทเรยีน การเรียนการสอน การนําเสนอ

และรูปแบบการปองกนัการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ

- การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการปองกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม

- การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการถายทอด
ประยุกตแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวมในการตอตานการทุจริต

- มุงเนนการปลูกฝงจิตสํานึกภายในบุคคล ปรับฐาน
ความคิดในการดํารงตนใหสามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
ลางระบบอุปถัมภ และสรางนิยมรวมตานการทุจริต

- สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม โดยเนนแนวคิด
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
แยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม

- สรางความเปนพลเมืองท่ีดี ในการรักษาประโยชน
สาธารณะและดําเนินเนินชี วิตตามแนวคิดแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม

๒. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง

- ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ใน ก า ร กํ า กั บ ต ร ว จส อ บ
การดําเนินการตามจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
คําอธิบาย

ในหลายประเทศที่มีความโปรงใสสูง ลวนแตมีปจจัยหนุนเสริมหรือองคประกอบสําคัญนั่นคือ “การสราง
คนในชาติ ผานการขัดเกลาในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยอยางเปนระบบ” เพ่ือใหพรอมดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสม
เปนพลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ มีสํานึกในความเปนเจาของรวมในทรัพยสินสาธารณะและปกปอง
ผลประโยชนแผนดิน ซึ่งความเปนพลเมืองที่ดีนั้น จะตองเปนผูที่มีความผูกพัน (Obligation) ตอบสนอง
(Responsibility) และความรับผิดชอบ (Accountability) ในทุกระดับตอประเทศชาติ ผานสถาบันหลักของสังคม
ที่สําคัญ ไดแก สถาบันครอบครัว องคกรวิชาชีพ และสถาบันศาสนา ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนา
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือนํามาสูการปรับพฤติกรรมของคนในสังคมผาน
การบูรณาการรวมกันในทุกภาคสวนของสังคม โดยมีสื่อมวลชนและกลไกการสื่อสารสาธารณะเปนแกนหลักใน
การปลุกกระแสสังคมใหไมทนตอการทุจริต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเนื่อง

การนํากระบวนการกลอมเกลาทางสังคมมาใชเปนเครื่องมือในการปรับฐานความคิดในทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความมีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการ
ผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม อาทิ43

 ครอบครัว เปนตัวแทนสําคัญที่สุดในการทําหนาที่กลอมเกลาทางสังคม เพราะเปน
สถาบันแรกที่เด็กจะไดรับการอบรมสั่งสอนและจะมีความผูกพันทางสายโลหิตอยาง
ลึกซึ้ง ซึ่งจะมีผลทางอารมณ ความประพฤติ เจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพของบุคคล
มากที่สุด เชน พอแมสั ่งสอนใหลูกเปนคนซื่อสัตย สุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม
เปนตน

43 ประยุกตจาก ผศ.วิชัย ภูโยธิน และคณะ.หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
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 กลุมเพื่อน เปนตัวแทนที่ทําหนาที่กลอมเกลาทางสังคมอีกหนวยหนึ่ง เนื่องจากกลุม
แตละกลุมยอมมีระเบียบความเชื่อและคานิยมเฉพาะกลุมตนเอง ซึ่งอาจแตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะกลุม เชน การประพฤติปฏิบัติของกลุม การนิยมคนดี ฯลฯ

 สถาบันการศึกษาในทุกระดับ เปนตัวแทนสังคมที่ทําหนาที่โดยตรงในการขัดเกลา
สมาชิกตั้งแตในวัยเด็กจนถึงผูใหญ โดยอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม สรางวัฒนธรรม
สุจริต ตลอดจนคานิยมและทักษะอันจําเปนใหแกสมาชิกในสังคม

 ศาสนา เปนตัวแทนในการขัดเกลาจิตใจของคนในสังคม ยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม มีศีลธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต และความประพฤติในทางที่ถูกที่ควร โดยศาสนาจะมีอิทธิพล
ทางจิตวิทยาตอบุคคลในการหลอหลอมและสรางบุคลิกภาพของปจเจกบุคคล

 กลุมอาชีพ/วิชาชีพ อาชีพแตละประเภทจะมีการจัดระเบียบปฏิบัติเฉพาะกลุม หรือมี
มาตรฐานทางจริยธรรมเฉพาะ  เชน กลุมที่มีอาชีพคาขายจะตองมีความซื่อสัตย
ไมเอาเปรียบลูกคา ผูที่เปนวิศวกรตองมีความซื่อสัตยในการออกแบบและควบคุมงาน
ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม ขาราชการตองยึดมั่นในจรรยาบรรณของขาราชการ
โดยผูที่เปนสมาชิกของกลุมวิชาชีพตาง ๆ ก็ตองเรียนรูประเพณีของกลุมอาชีพที่ตนเปน
สมาชิกอยู เปนตน

 สื่อมวลชน มีอิทธิพลตอการเรียนรูขอมูลขาวสารของสมาชิกในสังคม มีสวนใน
การกลอมเกลาทางสังคม ในดานตาง ๆ ทั้งดานความคิด ความเชือ่  แบบแผนการประพฤติ
ปฏิบัติ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. ความสําเร็จในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการเสริมสรางกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม

อยางเปนระบบในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางความเปนพลเมืองที่ดี  มีจิตสํานึกสาธารณะ
และมีความสํานึกในความเปนเจาของรวมทรัพยสินสาธารณะและปกปองผลประโยชนแผนดิน

2. รอยละความสําเร็จขององคกรวิชาชีพและสื่อมวลชนมีสวนรวมและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในการดําเนินการตอตานการทุจริต

3. รอยละของแนวคิด/แนวทาง/มาตรการหรือนวัตกรรมใหม ๆ ในการกลอมเกลาทางสังคม เพ่ือสราง
คานิยมตอตานการทุจริต ที่สามารถนําไปปฏิบัติและเกิดผล
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสราง

พลเมืองท่ีดี
สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม (ทางตรง) : การกลอม
เกลาทางสังคมทางตรง เปนการขัดเกลาผานการอบรมสั่งสอน
ท้ังในระดับครอบครัว ระดับการศึกษา ซึ่งกรณีนี้ผูสอนและผูรับ
จะรูสึกตัวในกระบวนการอบรมสั่งสอนโดยตรง แบงเปน

(1) กลไกทางสังคมท่ีเปนทางการ (Formal Sector)
- สรางหลักสูตรตอตานการทุจริต เขาไปในแบบเรียน

ของนักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับช้ัน ท้ังในระบบ
และนอกระบบการศึกษา เปนภาคบังคับ

- บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณดวย
หลักคิดคุณธรรมจริยธรรม   เพ่ือปลูกฝงคานิยมรวม
ตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

(2) กลไกทางสังคมท่ีไมเปนทางการ (Informal Sector)
- ใชกลไกทางศาสนาเปนกลไกในการขัดเกลา
- การสรางความเขมแข็งของสถาบนัครอบครัว

เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการตอตานการทุจรติ
๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัย

ตั้งแตปฐมวัย
- สรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริต บนพ้ืนฐาน

ของเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล
- การปรับเนื้อหา (Content) ใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายในชวงวัยตาง ๆ
๓. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ - การส ง เสริม ให เกิดกระแสการพัฒนาจิตสํ านึก

สาธารณะ
๔. การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม
สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม (ทางออม) :
เปนการขัดเกลาผานกลไกการสื่อสารตาง ในสังคม เชน การอาน
หนังสือพิมพ การฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน การดูภาพยนตร
การรับรูขาวสารผานชองทาง Line Application หรือ Social
Media ตาง ๆ ท้ังนี้ ผูรับจะเรียนรูโดยไมรูตัว โดยสิ่งท่ีเรียนรูจะ
คอย ๆ ซึมซับเขาไปในจิตใตสํานึกวาสิ่งนั้นสิ่งนี้เปนสิ่งท่ีสังคม
ยอมรับ และหากเปนสิ่งท่ีสังคมไมยอมรับ จะทําใหการกระทํา
นั้นเปนสิ่งท่ีแปลกแยกออกไป44 การกลอมเกลาทางสังคม
ทางออม ไดแก
- สรางระบบการสื่อสาร และการสรางประเด็นทาง

สังคม (Public Issue) การสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะ
ผานสื่อสาธารณะใน ทุกรูปแบบ

- ใชมาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือจูงใจในการดึงดูดให
หนวยงานเอกชนเขารวมรับโฆษณา ประชาสัมพันธใน
การตอตานการทุจริต

44 ประยุกตจาก ผศ.วิชัย ภูโยธิน และคณะ.หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๕. การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชน

และองคกรวิชาชีพ
- สงเสริมบทบาทขององคกร วิชาชีพและองคกร

สื่อมวลชนในการใหการศึกษาและความรูแกสมาชิก
และประชาชนใหตระหนักถึงภัยรายของการทุจริต

- สงเสริมใหองคกรวิชาชีพตางๆ เปนกระบอกเสียงและ
เปนตัวแทนปฏิบัติเจตจํานงตางๆ ของกลุมผูประกอบ
วิชาชีพ ในการปองกัน และตรวจสอบเจตจํานงแหงรัฐ
ในการตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

- สงเสริมบทบาทของสื่อมวลชนใหมีสิทธิ เสรีภาพ
ในการแสวงหาขาวสารและขอเท็จจริง เปดโปงการกระทํา
การทุจริตและการตรวจสอบการทํางานของขาราชการ
นักการ เมือง  และภาคเอกชน ตลอดจนสร า ง
หลักประกันในการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และสงเสริม
มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

- สนับสนุนการสรางบรรษัทภิบาล ในองคกรวิชาชีพ
ภาคเอกชน โดยใชมาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือจูงใจ

- การสรางความเขมแข็งของขาราชการในทุกระดับ
ผานสหภาพขาราชการไทย เ พ่ือเสริมสรางและ
ตรวจสอบจรรยาบรรณขาราชการ

๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม

- การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือจัดทําระบบ
ฐานขอมูลบันทึกพฤติกรรม (Integrity Log Books)
เ พ่ือเปนเครื่องมือในการบันทึกประวัติบุคคลใน
การประกอบการพิจารณาเขาทํางาน รับราชการ
และศึกษาตอ
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กลยุทธท่ี 3 ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
คําอธิบาย

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เพ่ือพัฒนาบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางที่เหมาะสมกับ
กําลังและศักยภาพ มีเหตุมีผล ไมมีความโลภ ซึ่งหลักการดังกลาวสามารถประยุกตสูการใชเปนเครื่องมือในการตอตาน
การทุจริตไดในทุกระดับ กลยุทธนี้จึงมุงประยุกตองคความรู และสรางความเขาใจตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือตานทุจริต ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. รอยละของโรงเรียน สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเปนเครื่องมือในการตานทุจริต
2. รอยละของหนวยงานของรัฐที่มีการสื่อสารองคกรและการพัฒนารูปแบบโครงการและ/หรือแผนงานใหมี

ความเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือพัฒนา/สังเคราะห
องคความรูดานการปองกันการทุจริตที่ประยุกตและพัฒนาจากแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุงเพ่ือใหเกิดผลที่ชัดเจนในทางปฏิบัติของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมอยางมีนัยสําคัญ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลา

ทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
- มุ ง เนนการปลูกฝ งจิตสํ านึกภายในบุคคลใหมี

ความซื่อสัตยสุจริตตามหลักการเรียนรูตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- สรางความเปนพลเมืองท่ีดี ในการรักษาประโยชน
สาธารณะและดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม โดยนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนเครื่องมือ

๒. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  บ ท เ รี ย น  ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
การนําเสนอ และรูปแบบการปองกนัการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ

- การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการปองกันการทุจริต
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการถายทอด
ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตอตาน
การทุจริต

๓. พัฒ นา ร ะบ บ แล ะ จั ด ก า ร อ ง ค ค ว า ม รู ก า ร ป อ ง กั น
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดทําและ
ประมวลองคความรูในการปองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การสรางบทเรียนการเรียนรูทางอิเลคทรอนิกส
ในการเปนแมแบบการสอน (ครู ก อิเลคทรอนิกส)
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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กล ยุทธ ท่ี ๔ เสริ มพลั งการ มีส วนร วมของชุมชน (Community) และบู รณาการ ทุกภาคส วน
เพื่อตอตานการทุจริต

คําอธิบาย
การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) นับเปนเครื่องมือสําคัญที่จะเปดโอกาสให

ชุมชนและพลเมืองไดตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เกิดการระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร
การตัดสินใจ และการควบคุมดูแลกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนเพื่อตอตานการทุจริต มากกวาที่จะเปนฝายตั้งรับ
บนพ้ืนฐานของการมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของพลเมือง/ชุมชน ในดานภูมิปญญา ทักษะ ความรู
ความสามารถ และการจัดการและรู เทาทันปญหาของการทุจริต โดยพลเมืองจะตองเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตอตานการทุจริตอยางมีอิสระ ในรูปกลุมหรือองคกรชุมชนที่มีวัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจน
และพลังของกลุมพลเมืองจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการตอตานการทุจริตเกิดความสําเร็จและผลักดันไปสู
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ตอไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ความตื่นตัวของสังคม ชุมชน ในการแสดงออกตอเหตุการณที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคม เกิดการลงโทษ

ทางสังคม (Social Sanction) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
๒. รอยละความสําเร็จของการบูรณาการตอตานการทุจริตรวมกับภาคสวนที่เก่ียวของ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต - พัฒนา ขยายผล และตอยอดเครือขาย รูปแบบ

ความสัมพันธ ในการรวมกันตอตานการทุจริต
- สงเสริมความรู ขอมูล ขาวสารสําคัญ สําหรับชุมชนใน

การตอตานการทุจริต
๒. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคม

ท่ีผิดตอจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให
เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล

- สงเสริมการจัดตั้งองคกรภาคประชาชนในการทํา
หน า ท่ีตรวจสอบและสร างกระแสการตอต าน
การทุจริตในสังคม

- สรางพ้ืนท่ีใหผูท่ีมีจิตสํานึกซื่อสัตยสุจริตรวมกลุมกัน
เกิดเปนเครือขาย ท้ังในระดับโรงเรียน สวนราชการ
ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือปฏิบัติขยายผลทางสังคม
ในการตอตานการทุจริต

- สงเสริมมาตรการการลงโทษทางสังคม (Social
Sanction) ผานการสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวน
ร วม ในการต อต านการ ทุจริ ตบน พ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
- กา รส ร า ง สั ง คม เ ส มื อนจ ริ งบน โ ลกอ อน ไ ล น

ผาน Social Media และระบบดิจิตอล เพ่ือสราง
การแลกเปลี่ยนขอมูลสื่อสารของพลเมืองในสังคม

- รวมมือกับสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน (Online
Media) ท่ีมีผูติดตามจํานวนมากและมีอิทธิพลตอ
สังคม เพ่ือใชเปนชองทางในการสรางกระแสสังคมใน
การไมยอมรับผูกระทําการทุจริต ตีแผพฤติการณ
ทุจริตตอสาธารณชน

๓. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต - สงเสริมแนวทางการบูรณาการและความรวมมือใน
การตอตานการทุจริตระหวางภาคสวนท่ีเกี่ยวของ

- การระดมทรัพยากรและปฏิบัติงานรวมกัน และ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผลใหมีความชัดเจนและ
เปนรูปธรรม

- บูรณาการยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ไปสูการปฏิบัติ
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หนา ๖๘

8.6.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒
“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
คําอธิบาย

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากประเด็น
ขอเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผานมา จะเห็นไดวา
ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาล
และเจาหนาท่ีรัฐ อาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของ
สังคมไทยในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุม
ทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึง
เจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ตอบรับตอเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการตอตานการทุจริตอยางเห็นได
ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในสวนคําปรารภอันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และ
ปรากฏทั้งในสวนเนื้อหาสาระในหมวดตาง ๆ อันเปนการจัดโครงสรางและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่
นําไปสูการสรางสังคมที่โปรงใสปราศจากการทุจริต ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน
ถึงความเห็นพองตองกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผานมามิไดมีเสถียรภาพ หรือราบรื่น
เรียบรอยเปนเพราะผูนําไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือน
อํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีการวางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขมงวด
เด็ดขาด เพ่ือมิใหผูบริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลไดเขามามีอํานาจในการปกครอง
บานเมืองหรือเขามาใชอํานาจตามอําเภอใจ

ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน
ที่ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมาใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง และเพ่ือเปนการสนองตอบ
ตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทาง
การเมืองการปกครองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความเห็นพองสอดคลองเปนเดียวหนึ่งกัน อันจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมไทยใหมุงสูสังคมที่มีคานิยมรวม
ในการตอตานการทุจริต อันเปนเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่มุงแกไขปญหาการเมือง
การปกครองไทยใหเกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบรอยในทายที่สุด
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หนา ๖๙

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใหเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของประชาชนไดรับการปฏิบัติใหเกิดผลอยาง

เปนรูปธรรม
๒. เพ่ือรักษาเจตจํานงทางการเมืองในการแกไขปญหาการทุจริตใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลใน

แตละชวง

เปาประสงค
๑. เจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดรับการปฏิบัติ
๒. เจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดรับการขยายผลไปยังประชาชน
๓. การดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปตามเจตจํานง

ทางการเมืองของประชาชนและมคีวามตอเนื่อง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. มีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของนักการเมืองตอสาธารณชน
2. รอยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐมีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม
3. สัดสวนของหนวยงานที่เก่ียวของรวมกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดรับ

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
5. รัฐบาลใหการสนับสนุนทุนตั้งตนในการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตาม

เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของนักการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณชน

กลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

ตอสาธารณชน
2. เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให

การสนับสนุนทุนตั้งตน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ

พรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ
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หนา ๗๐

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติ เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

และการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน

2. หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงเครือขาย จัดทําแนวทาง
การจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในอัตรารอยละของงบประมาณ
รายจายประจําป เพ่ือมุงสูการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณใหมีความเหมาะสม

3. การมีสวนรวมของประชาชนในการเรงรัดหรือกดดันใหคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และองคกรที่เก่ียวของ
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตตองดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเรงดวน

4. รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
ที่รัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนทุนตั้งตน
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หนา ๗๑

แผนภาพที่ 8.3 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 2
“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”

นักการเมือง/
พรรคการเมือง

กระบวนการ
เลือกตั้ง

ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง

ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ไดรับเลือกใหเขา
สูอํานาจ

กระบวนการเขาสูอาํนาจของ
นักการเมือง

(สส. / สว. / สท. / สจ. / อบต.)

หาเสียงโดยใช
นโยบายพรรค

บริหารประเทศตาม
เจตจํานงทางการเมือง

ของประชาชน

ตองแสดง
เจตจํานงทาง

การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต

กํากับติดตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมของ

นักการเมืองและ
เจาหนาที่รฐั

ทุกภาคสวน
กําหนดกลยุทธ
และมาตรการใน
การตอตานการ

ทุจรติ

พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
ดานการปองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจรติ

จัดตั้งกองทนุ
ตอตานการทุจริต
สําหรับภาคเอกชน

และประชาชน

ประชาชน
(มีเจตจํานงทางการเมือง

ของแตละบุคคล)

มอบอํานาจผาน
ตัวแทน
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หนา ๗๒

กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน

คําอธิบาย
การแสดงเจตจํานงทางการเมืองของนักการเมืองตอสาธารณชนเสมือนการใหสัญญาประชาคม

ตอประชาชนในการตอตานการทุจริต และจะนําไปสูการปฏิบัติ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. รอยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองมีการกําหนดแนวทางการแสดงเจตจํานงทางการเมืองไว

ในกระบวนการกอนการเลือกตั้งและระหวางดํารงตําแหนงทางการเมือง
๒. รอยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองเผยแพรเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน

การทุจริตแกสาธารณชน
3. รอยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองไมมกีารทุจริตในระหวางวาระการดํารงตําแหนงการเมือง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือ
กอนดํารงตําแหนงทางการเมือง

- ดําเนินการแกไข
 พ.ร .บ . ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐

 พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕

๒. กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและ
เผยแพรใหแกประชาชน

- ดําเนินการแกไข
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

กลยุทธท่ี ๒ เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐในทุกระดับ

คําอธิบาย
เนื่องจากในภาคการเมืองและหนวยงานภาครัฐไดมีการจัดทําประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานทาง

จริยธรรมครอบคลุมทุกภาคสวน ดังนั้น การดําเนินยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ จึงมุงเนนในการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐทุกระดับ
ใหประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของหนวยงานตนสังกัด
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. จํานวนของผูเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ

นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ (Scroll Bar)
๒. ผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาทีร่ัฐ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ
- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดทําขอเสนอ
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ

๒. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน

- สงเสริมใหประชาชนแจงขอมูลเรื่องการละเมิดจริยธรรม

๓. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคณุธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ

- พัฒนาและยกระดับเครื่องมือการประเมิน ITA
ในการประเมินจริยธรรมและคุณธรรม

กลยุทธท่ี ๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต

คําอธิบาย
การกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต เพ่ือใหเปน

รูปธรรมที่ปฏิบัติได เปนการวางรากฐานแนวทางการดําเนินงานของภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมตามเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตที่ประกาศไว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ความสําเร็จในการขยายผลการศึกษาวิจัยแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานง

ในการตอตานการทุจริตในระดับชาติและระดับทองถ่ิน
๒. มีการประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานง

ในการตอตานการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและ

มาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริต ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน

- ศึกษาวิจัยเปรยีบเทียบและจดัทําขอเสนอ

๒. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการกําหนดกลยุทธ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

- จัดตั้งคณะกรรมการรวมเพ่ือเปนกลไกกลางประสาน
ความรวมมือ
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๓. การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน - สรางความรู ความตระหนัก และความเขาใจ ใหกับ

ภาคประชาชนในการเล็งเห็นถึงความสําคัญของเจตจํานง
ทางการเมื องท่ีตนมีภายใต การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

- พัฒนารูปแบบ แนวทาง การสงเสริมเจตจํานง
ในการตอตานการทุจริตของประชาชน

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

คําอธิบาย
ความจริงจังของเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของภาคการเมืองสะทอนไดจากการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปในการปองกันและปราบปรามการทุจริตจากภาคการเมืองในรัฐสภา ในอดีตหนวยงาน
ภาครัฐและเครือขายตอตานการทุจริตที่ประสบปญหาในการดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตเนื่องจากไดรับ
งบประมาณไมเพียงพอ ดังนั้น ปจจัยประการหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จของเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริต คือ การไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปทีม่ีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการงบประมาณดานการปองกันและปราบปราบการทุจริต
๒. สัดสวนของงบประมาณรายจายประจําปที่หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตรวมถึงเครือขาย ไดรับการจัดสรรที่เหมาะสม

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร

ง บ ป ร ะ ม า ณ ด า น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
การทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม

- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดทําขอเสนอ

๒. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม

- จัดทําแผนและขอรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของกอนเสนอรัฐสภา
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กลยุทธท่ี ๕ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให
การสนับสนุนทุนตั้งตน

คําอธิบาย
กองทุนการตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคลสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน เปนกลไกใน

การแกไขปญหาการทุจริตที่มุงเนนใหมีการบูรณาการการดําเนินนโยบายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และเพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณประจําปมีความสอดคลองกับ
สถานการณการทุจริตในแตละภาคสวนอยางเหมาะสมและทันทวงที

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริต

ในรูปแบบนิติบุคคล
- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดทําขอเสนอ

๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสาํหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน

- การจัดทําตัวแบบและขอรับฟงความคิดเห็นจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกอนเสนอรัฐสภา

กลยุทธท่ี ๖ ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองท่ีไดแสดงไวตอสาธารณะ

คําอธิบาย
ปจจุบันพรรคการเมืองมีการแขงขันสูงในการกําหนดนโยบายเพ่ือดึงดูดใหประชาชนลงคะแนนเสียงเลือก

พรรคของตน แตนโยบายที่หาเสียงไวมักไมมีการอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการดําเนินนโยบายและแนวทาง
การใชงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินโครงการขนาดใหญที่มีความเสี่ยงตอการทุจริตสูง พรรคการเมืองจึงควรมี
การศึกษาและกําหนดแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต หากตองดําเนินโครงการนั้น ๆ ดวย โดยตอง
นําเสนอตอประชาชนและองคกรที่เก่ียวของกับการเลือกตั้งในชวงกอนการเลือกตั้ง เพ่ือเปนฐานขอมูลใหประชาชน
ใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งและเปนฐานขอมูลในการกํากับติดตามการดําเนินนโยบายของรัฐบาลหรือ
การดําเนินงานของนักการเมือง ทั้งนี้ หากเปนการดําเนินโครงการขนาดใหญที่ใชงบประมาณสูงและครอบคลุม
หลายพ้ืนที่ ควรนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเพ่ือใหประชาชนสามารถรายงานขอมูล สงตอ หรือเผยแพรขอมูล
ในการดําเนินงานของรัฐบาลและนักการเมืองไปยังรัฐบาล พรรคการเมือง และองคกรกํากับดูแลการใชอํานาจรัฐ
ที่เก่ียวของ เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามเจตจํานงทางการเมืองที่ไดแสดงไวตอประชาชน
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. รอยละของพรรคการเมืองมีการศึกษาและกําหนดแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแตละ

โครงการที่ไดหาเสียงไวกับประชาชน
2. ระดับความสําเร็จของระบบฐานขอมูล แนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในโครงการทั้งหลาย

ที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนิน

นโยบายและการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนท่ี
จะจัดใหมีการเลือกตั้ง

- ดําเนินการแกไข พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกัน
การทุจริตในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับ
ประชาชน

- ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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8.6.3 ยุทธศาสตรท่ี ๓
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คําอธิบาย

การทุจริตเชิ งนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน  หรือการเ อ้ือประโยชน
หรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม อันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนจากการดําเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาที่พบมากข้ึน
ในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมา
พบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแต
ข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส อยางไรก็ตาม แมวาผลการวิจัย
ไดชี้ใหเห็นวาโครงการพัฒนาสาธารณะตาง ๆ สามารถถูกใชเปนเครื่องมือในการทุจริตไดตลอดเวลา แตการทุจริต
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในข้ันการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนวาระแรก
ที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกําหนดใหเปนรูปธรรม ที่ผานมามีหลายองคกรอิสระและหลายหนวยงานพยายาม
หาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาที่ตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมี
อํานาจยับยั้งโครงการที่อาจนําไปสูการทุจริตได รวมถึงขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในการตรวจสอบ
นโยบายหรือโครงการตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตเชิงนโยบายรวมกัน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร
“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย
โดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation)
ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ
(Policy Feedback)

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใหกระบวนการนโยบายเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชนสูประชาชน

อยางเปนธรรม และไมมีลักษณะของการขัดกันแหงผลประโยชน
๒. เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ

เปาประสงค
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
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หนา ๗๘

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
รอยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

ข้ันการกอตัวนโยบาย (Policy Formation)
ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)

2. การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑. ฝายบริหารใหความสําคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการของรัฐ
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หนา ๗๙

แผนภาพที่ 8.4 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 3
“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

แนวนโยบายของ
พรรคการเมือง

ยกรางแนวนโยบาย

ไดรับเลือกใหเขาสูอํานาจ

กระบวนการนโยบาย

สภาพปญหา/
สถานการณ

กลุมผลประโยชน

พิจารณาตัดสินใจ

อนุมัตินโยบาย

การแปรญัตติ
และพ.ร.บ.งบประมาณ

ทุกภาคสวนนําไปสู
การปฏิบัติ

ตรวจสอบ
ผลกระทบและความ

คุมคา

พิจารณาทบทวนเพ่ือคง
สภาพ/ปรับปรุง/ยกเลิก

นโยบาย
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วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายแตละ

ในข้ันตอนของกระบวนการ
นโยบาย

จัดตั้งศูนยบรูณาการและ
ประมวลผลการดําเนินนโยบาย

พัฒนานวัตกรรมใหภาคเอกชน
สื่อมวลชน และประชาชนมสีวน

รวมในการตรวจสอบ

ศึกษา วิเคราะห ติดตาม
ตรวจสอบการทุจรติเชิงนโยบาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แนวนโยบายของ
พรรคการเมือง

ยกรางแนวนโยบาย

ไดรับเลือกใหเขาสูอํานาจ

กระบวนการนโยบาย

สภาพปญหา/
สถานการณ

กลุมผลประโยชน

พิจารณาตัดสินใจ

อนุมัตินโยบาย

การแปรญัตติ
และพ.ร.บ.งบประมาณ

ทุกภาคสวนนําไปสู
การปฏิบัติ

ตรวจสอบ
ผลกระทบและความ

คุมคา

พิจารณาทบทวนเพ่ือคง
สภาพ/ปรับปรุง/ยกเลิก

นโยบาย
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วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายแตละ

ในข้ันตอนของกระบวนการ
นโยบาย

จัดตั้งศูนยบรูณาการและ
ประมวลผลการดําเนินนโยบาย

พัฒนานวัตกรรมใหภาคเอกชน
สื่อมวลชน และประชาชนมสีวน

รวมในการตรวจสอบ

ศึกษา วิเคราะห ติดตาม
ตรวจสอบการทุจรติเชิงนโยบาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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หนา ๘๐

กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

คําอธิบาย
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบันยังมีขอจํากัดบางประการที่จะนํามาปรับใชกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบาย การวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
จะเปนสวนสําคัญที่ชวยใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายประสบผลมากยิ่งข้ึน โดยควรมี
การดําเนินการในแตละข้ันของกระบวนการนโยบาย ดังนี้

o ข้ันการกอตัวนโยบาย (Policy Formation)
o ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
o ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
o ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
o ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation )

ทั้งนี้ เพ่ือทําใหกระบวนการนโยบายและการใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารทั้งในระดับชาติ
และทองถ่ินเปนไปอยางโปรงใสและมีกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจในทุกข้ันของการดําเนินนโยบาย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความโปรงใสของกระบวนการนโยบาย

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง - กําหนดระเบียบ แนวทาง การตรวจสอบนโยบาย

ประชานิยมและวิเคราะหผลกระทบของนโยบาย
(Policy Feasibility) ของพรรคการเมือง

๒. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย การพัฒนากระบวนการสรางฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
ดวยการยดึหลัก ดังนี้
- เปนความตองการของคนทุกกลุม (Inclusive)
- เปดชองทางการมีสวนรวมของประชาชน

(Participatory)
- การหาขอตกลงรวมกัน (Agreement seeking)
- ฟงความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบของ

นโยบายในทุกระดับ
๓. การเผยแพรขอมลูขาวสารท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย - การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารนโยบายของรัฐ
๔. พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล กรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวย 10 หลัก ไดแก
๑. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุมคา  (Efficiency/Value for money)
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปดเผย/โปรงใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีสวนรวม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

๕. พัฒนาเกณฑช้ีวัดความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk
Indicator (PRI)

- พัฒนาเกณฑคะแนนวัดความเสี่ยงของนโยบาย
Policy Risk Indicator (PRI)

๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผดิพลาดและ
แสดงความรับผดิชอบตอสังคม

- กํ าหนดหลักเกณฑของนักการเมื อง เทียบเคี ยง
มาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติท่ีกําหนดในจริยธรรมทาง
การเมือง เชน ความรับผิดชอบตอนโยบายท่ีผิดพลาด

๗. กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจาย
งบประมาณ
หมายเหตุ
(เพ่ือแกไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ
เชน มีการเอ้ือประโยชนกันระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ
เปนตน การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เชน
มีความพยายามผันงบประมาณเขาสูเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้ง
ของนักการเมือง เปนตน และการทุจริตในกระบวนการ
บริหารและควบคุมงบประมาณ เชน การทุจริตในข้ันตอน
ของการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีเกิดการทุจริตมากท่ีสุด
เปนตน)

- กระบวนการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
- การตรวจสอบและเฝาระวังกรณีการรวมมือกัน

ระหวางขาราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ
เพ่ือทุจริตโครงการขนาดใหญของรัฐ

- ความรวมมือระหวางฝายการเมืองกับขาราชการใน
หนวยงานราชการขนาดใหญ จัดสรรงบประมาณให
ส.ส. ในระบบงบประมาณของประเทศจัดสรรลงพ้ืนท่ี
ของตน

๘. เสริ มส ร า งความโปร ง ใส ในกระบวนกา ร พิจารณา
รางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

- การตรวจสอบความชอบดวยเนื้อหาของกฎหมาย
- การพิจารณาและวิเคราะหเนื้อหาของกฎหมายวา

ไมเอ้ือประโยชนตอกลุมใด
- การตรวจสอบหลักการท่ีเอ้ือประโยชนตอตนเองและ

พวกพอง
- การรายงานผลการวิเคราะหตอสาธารณะ
- กระบวนการควบคุมจรยิธรรมของผูบริหารระดับสูง

(ในข้ันตอน/กระบวนการงบประมาณ)
๙. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
- การวิเคราะหมาตรการเช่ือมโยงกับบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญท่ีวาดวย กระบวนการถอดถอนออกจาก
ตําแหนงหาก
o คณะรัฐมนตรีดําเนินการขัดตอบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย
o รัฐมนตรีผูมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําการ

ทุจริต ใหถือวาเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงและ
เปนเหตุของการถอดถอนออกจากตําแหนง
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑๐. การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือ

เปนความผิดในทางบริหาร
การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจรยิธรรม หรือเปน
ความผิดในทางบรหิาร
- ในกรณีท่ีมีการช้ีมูลวาเปนการทุจริต ใหถือเปนกรณีของ

การกระทําผิดจริยธรรมอยางรายแรง
- และในกรณีการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให

ดํา เนินการไตสวนท้ัง เรื่องการกระทําผิดจริยธรรม
(ความผิดในทางบริหาร) และการกระทําผิดทางอาญา

๑๑. การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
- การใหความเห็น
- การเสนอเรื่องประกอบ
- การเสนอวาระ
- การเสนอวาระจร
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูใหหรือเปดเผยขอมูล
การทุจริตหรือการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายแกหนวยงาน
ของรัฐเปนการเฉพาะ รวมถึงมีแนวปฏิบัติในการคุมครองพยาน
อยางจริงจัง

๑๒. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ

- ใชเทคโนโลยีในการชวยรายงานการปฏิบัตินโยบายแบบ
real-time

- บูรณาการขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
นโยบายนั้น

- การสงเสริมการดําเนินการตามขอตกลงคุณธรรม
๑๓. บูรณาการการติดตามและประเมนินโยบาย ๑. การตดิตาม

- พัฒนาการติดตามนโยบายรั ฐบาล โดย ใช กล ไก
การตรวจราชการแบบบูรณาการ

- พัฒนาระบบการติดตามการใชจายงบประมาณใน
โครงการสําคัญของรัฐบาล (On-going Monitoring)
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักการตอบสนอง
ประโยชน (Responsibility) และพัฒนากลไกการตรวจสอบ
การใชงบประมาณดวยการตรวจสอบเสนทางการเงิน
แบบยอนกลับ (Fiscal Traceability)

- พัฒนาระเบียบ ขอบังคับทางกฎหมายใหมสีภาพบังคับใช
ในเรื่องการติดตามตามนวัตกรรมเพ่ือสรางความโปรงใส
ซึ่งหากไมปฏิบัติใหถือวาเปนการกระทําการทุจริต

๒. การประเมินผล
- การจัดตั้งศูนยประมวลขอมูลการติดตามและประเมินผล

การนํานโยบายไปปฏิบัติ
- บูรณาการหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของเพ่ือออกแบบระบบ

การประเมินผลนโยบาย
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กลยุทธท่ี ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)

คําอธิบาย
กลยุทธการรายงานผลสะทอนแหงวงจรนโยบาย คือกลยุทธที่มีข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลของการดําเนิน

นโยบายในทุกข้ันตอนใหออกมาเปนผลสะทอนของนโยบายนั้น โดยขอมูลอาจไดมาจากความคิดเห็นของประชาชน
การประเมินนโยบายแบบ 360 องศา หรือวิธีการประเมินอ่ืน ๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้จะถูกรวบรวมและสังเคราะห
ออกมาใหสามารถใหคําตอบแกผูที่เก่ียวของกับนโยบายนั้น ๆ วานโยบายอะไรที่มีความเสี่ยงหรือแนวโนมใน
การทุจริตเชิงนโยบาย ประสิทธิภาพหรือความคุมคาในการดําเนินนโยบายที่มีความเสี่ยงตอการทุจริต
หรือประเด็นอ่ืน ๆ ที่สามารถชวยบงชี้การตัดสินใจของรัฐบาลหรือฝายบริหาร เพ่ือการดําเนินการแกไขปรับปรุง
นโยบายในทุกข้ันตอนของวงจรนโยบายใหมีความโปรงใส ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือโอกาสการทุจริต
ในนโยบายนั้น ๆ ดวย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมการรายงานผลสะทอนแหงวงจรนโยบาย

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย จัดตั้งหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีในการบูรณาการและประมวลผล

ขอมูลการดําเนินนโยบายสาธารณะจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการดําเนินนโยบาย

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

คําอธิบาย
กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบผลกระทบจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ

เปนกลยุทธสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
นโยบายที่มีความเสี่ยงตอการทุจริต โดยประยุกตองคความรูในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใชใน
การสรางระบบการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐ ใหมีความโปรงใสมากยิ่งข้ึน เชน การใชระบบ
การถายทอดภาพและเสียงแบบสด (Live Streaming video) การใชระบบการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน
ที่ประชาชนนิยม อาทิ เฟสบุค ทวิตเตอร การใหมีรายงานผลการดําเนินนโยบายผานระบบคอมพิวเตอร
และการประยุกตระบบแผนที่ออนไลนกับระบบการระบุพิกัดตําแหนง (GPS) ของโครงการที่มีความเสี่ยงหรือ
มีการทุจริตเกิดข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือเปนการเสริมพลังใหกับภาคประชาชน (Empowerment) ใหเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในพ้ืนที่ของตน รวมถึงโครงการระดับชาติตาง ๆ ดวย
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน
สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ

นําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยี อันทันสมัยมาปรับใชใน
การติดตาม และตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐ

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คําอธิบาย
กลยุทธการสงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เปนกลยุทธที่เกิดข้ึนเพ่ือสรางความโปรงใสและลดโอกาสการทุจริตในการดําเนินนโยบายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดวยการสงเสริมใหมีการศึกษาและวิเคราะหกระบวนการทางนโยบายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาเพ่ือสรางการตรวจสอบการดําเนินนโยบายใหมีความโปรงใสและ
ลดโอกาสการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนไดในกระบวนการนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนถ่ินและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการศึกษาและวิเคราะห
การดําเนินนโยบาย

2. เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและ
ไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ก า ร จั ด สั ม ม น า ห รื อ ก า ร ใ ห ค ว า ม รู ผ า น สื่ อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเรื่องการดําเนินนโยบายอยางไรใหโปรงใส
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8.6.4 ยุทธศาสตรท่ี 4
“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน
โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือพัฒนากลไกการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอสถานการณการทุจริต
๒. เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานดานการปองกันการทุจริต ใหสามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
๓. เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต
๔. เพ่ือปองกันไมใหมีการทุจริตเกิดข้ึนในอนาคต

เปาประสงค
๑. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก

สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
๒. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต
๓. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. รอยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
2. รอยละที่ลดลงของคดกีารทุจริต
3. รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินการปองกันการทุจริต

กลยุทธ
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยบัยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิ เคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

6. สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
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7. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต

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

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. กระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริต

ไดอยางเทาทันและมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม

แผนภาพที่ 8.5 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 4
“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”

ประชาชน

รัฐบาล

หนวยงานของรัฐ

แปลงนโยบายไปสู
การปฏิบัติ

เกิดการทุจริต

ปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชน
เกิดการทุจริต

กระบวนการปองกนัการทุจรติ

เอกชนองคกรตอตาน
การทุจริต

สนับสนุนให
ภาคเอกชนดําเนินการ
ตามหลักบรรษัทภบิาล

พัฒนาและบูรณาการระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ปองกันการทุจริต

พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสรางสรรค

เพื่อปรับพฤติกรรม

สรางกลไกการปองกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อลดปญหาการทุจริต

พัฒนาสมรรถนะ
และองคความรูของ

บุคลากรดาน
ปองกันการทุจริต

เรงรัดและติดตามการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญา
สหประชาชาตวิาดวยการ

ตอตานการทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC)



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

หนา ๘๗

กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

คําอธิบาย
การพัฒนาระบบงานปองกันการทุจริตเชิงรุก เปนการพัฒนาระบบการทํางานปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง

และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการประสานการทํางานและการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง และผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต พรอมทั้งการเปลี่ยนแปลงการทํางานปองกันการทุจริตไปสูการทํางานเชิงรุก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของคดีการทุจริตที่ลดลง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตใน

แตละระดบั
- รั ฐบาล หนวยงานภาครั ฐ  องค กร อิสระ และ

คณะกรรมการบูรณาการท่ีเกี่ยวของ รวมกําหนด
มาตรการเชิงรุกเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตท่ีเทาทัน
ตอพลวัตการทุจริต

๒. พัฒนาระบบการทํางานแบบบรูณาการระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

- รั ฐบาล หน วยงานภาครัฐ  องค กร อิสระ  และ
คณะกรรมการบูรณาการท่ีเกี่ยวของ รวมพัฒนาและ
ยกระดับแนวทางการทํางานแบบบูรณาการระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือผลักดัน
ใหเกิดระบบงานปองกันการทุจริตในเชิงรุกซึ่งสามารถ
แกไขปญหาไดอยางทันทวงที

๓. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต

- เปดโอกาสและพ้ืนท่ีใหภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต ดวยรูปแบบแนวทาง
ตาง ๆ พรอมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริม จูงใจให
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามี
สวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต

4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปองกันการทุจริต

- ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปองกันการทุจริต ใหมีประสิทธิภาพ ประเมินผล
แตล ะระดับ เ พ่ื อการตั ดสิน ใจ เ ชิ งบริ หารและ
การพัฒนาระบบงานปองกัน
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หนา ๘๘

กลยุทธท่ี ๒ สรางกลไกการปองกันเพื่อยับย้ังการทุจริต

คําอธิบาย
เนื่องจากการทุจริตกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและภาพลักษณ

จึงตองสรางกลไกการปองกันการทุจริตเพ่ือยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตโดยอาศัยเครื่องมือของภาครัฐ
และลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น  โดยสรางกลไกทางกฎหมายและ
ทางการบริหารในการปองกันการทุจริต แบงประเภทตามลักษณะการทุจริตและตามกลุมเจาหนาที่ของรัฐ
ที่กระทําการทุจริต อันจะทําใหการปองกันการทุจริตตรงกับสภาพปญหาและสามารถปองกันการทุจริต
ไดอยางแทจริง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตที่ไดรับการตอบสนอง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต - บูรณาการรวมระหวางองคกรอิสระ และหนวยงาน

ดานการตรวจสอบ เพ่ือบูรณาการภารกิจสําหรับ
การตรวจสอบการดําเนินงานหรือโครงการของรัฐ
ท่ีสําคัญ และมีบทบาทในการยับยั้งการดําเนินงาน
หรือโครงการของรัฐหากเห็นวาการดําเนินการ
ดังกลาวสอไปในทางทุจริตหรือมีแนวโนมจะเกิด
ผลเสียอยางรายแรง

๒. นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
สูการปฏิบัติ

- ส ง เ สริ ม ให หน วยงานภาครั ฐนํ าข อ เ สนอแนะ
ไปปรับปรุงและแกไขปญหาในการดําเนินงาน

๓ . กํ าหนดกลไกการติดตามและประ เมินผลการนํ า
ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ

- มีการติดตามและประเมินผลสวนราชการที่ได
นํานโยบาย มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ไปปรับใช
ในหนวยงาน เพ่ือเปนการสรางแรงกระตุน และสงเสริม
ใหมีการนําเอาสิ่งตาง ๆ ขางตนไปสูการปฏบิัติอยางจรงิจัง
พรอมทั้งมีการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ หรือ
ขอเสนอแนะใหเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนไป



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

หนา ๘๙

กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต

คําอธิบาย
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน ซึ่งนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

สงผลใหปญหาการทุจริต มีความสลับซับซอน และยากตอการตรวจสอบ ดังนั้นวิธีการแกไขปญหาการทุจริต
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตใหประสบ
ความสําเร็จ โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ หรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณการทุจริต
ในปจจุบัน เพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน มีความร ูเทาทัน และรวมเปนเครือขายในการแกไขปญหาการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริตและลดการใชดุลยพินิจของ

เจาหนาที่รัฐ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ

บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ

- สรางแรงจูงใจ และพัฒนาใหเกิดการสรางระบบ หรือ
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เ พ่ือใชในการปองกัน
การทุจริต และลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ

- พัฒนาใหเกิดความคิดตอยอดเกี่ยวกับการนําเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ

๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับ
การปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความ
สนใจ)

- สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการเปดโอกาสใหประชาชน
สามารถเขามาคนขอมูล ศึกษาความรูท่ีเกี่ยวของกับ
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริต เชน การพัฒนา
ระบบ Application สําหรับ ใหความรูประชาชน
ใหประชาชนไดเกิดความตระหนักรู  ในเรื่องของ
การปองกันการทุจริต และหากประชาชนไดพบเห็น
ปญหาการทุจริต สามารถไปรอง เรียน รวมถึง
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวผาน
Application ท่ีกําหนดได เปนตน



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

หนา ๙๐

กลยุทธท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คําอธิบาย
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการพัฒนานวัตกรรม

ในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ ในรูปแบบใหมที่มุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยกลไกในเชิงสรางสรรค
ที่สามารถเขาถึงบุคคลไดทุกกลุมและทุกชวงวัย ดวยกระบวนการสรางสรรคขอมูล (Creative) และชองทาง
การประชาสัมพันธ พรอมทั้งใชกระบวนการตลาดสําหรับการกําหนดกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับของทัศนคติและพฤติกรรมตอตานการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่ อสารสาธารณะ

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ยกระดับ ตอยอด และพัฒนารูปแบบ วิธีการสื่อสาร

เชิงสรางสรรค ท่ี เกี่ ยวกับการปองกันการทุจริต
ท่ีเขาใจงาย และสามารถนําไปใชกับการดําเนินชีวิต
การปรับกระบวนคิด และการสรางจิตสาํนึกสาธารณะ

- กระตุน จูงใจ ใหภาคเอกชน สื่อมวลชน พัฒนาสื่อ
รูปแบบ แนวทาง การสื่อสารสาธารณะเพ่ือการตาน
การทุจริต อาทิ การกําหนดมาตรการทางภาษี
การเชิดชูเกียรติ

๒. กําหนดแผนการตดิตอสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication : IMC) 45

เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- จัดทําแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication : IMC) เชิงสรางสรรค
เพ่ือยกระดับการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ
โดยใชเครื่องมือการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication : IMC) เพ่ือปรับเปลี่ยน
คานิยมและทัศนคติของประชาชนใหมีคานิยมตอตาน
การทุจริต หรือ มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมตอตาน
หรือไมยอมรับการทุจริต

45 หมายเหตุ : การติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication: IMC) คือ การใชทุกรูปแบบของการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมกับ
ผูบริโภคกลุมนั้นหรือเปนสิ่งที่ผูบริโภคเปดรับ มีองคประกอบ ไดแก

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



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

หนา ๙๑

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

คําอธิบาย
ในปจจุบันปญหาการทุจริตไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และรุนแรง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา

พรอมทั้งบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือเปน
เครื่องมือสําหรับเปนตัวชี้วัดถึงระดับคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส การเปดเผยขอมูล และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงการปองกันการทุจริตที่เก่ียวของตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาการทุจริต
ไดอยางเปนระบบและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน และยกระดับเครื่องมือไปสูการเชื่อมโยง
กับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
หนวยงานมีคาคะแนนการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานที่สูงข้ึน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
- มีการพัฒนาเครื่องมือ หรือเกณฑมาตรฐานให

เหมาะสมกั บการประ เมิ นด านคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานเพ่ือให
เทาทันกับพลวัตท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของ
ปญหาการทุจริต ดังนั้นจึงตองพัฒนาเครื่องมือ หรือ
เกณฑมาตรฐาน ใหมีความเทาทัน เพ่ือแกไขปญหา
การทุจริตใหประสบผลสําเร็จ

- ยกระดับเครื่องมือไปสูการเช่ือมโยงกับแนวทาง
การยกระดั บคะแนนดั ชนี ก า ร รับ รู ก าร ทุจริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

2. การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

- มีการบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และอ่ืนๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือลดความซ้ําซอน และเกิดมาตรฐานใน
การประเมินฯ ในทิศทางเดียวกัน
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หนา ๙๒

กลยุทธท่ี 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล

คําอธิบาย
การแกไขปญหาการทุจริต หากจะใหประสบความสําเร็จ ภาคเอกชนจะตองใหความรวมมือเขามาเปน

สวนหนึ่งในกระบวนการแกไขปญหาและปองกันการทุจริต เนื่องจากภาคเอกชน จะมีบทบาทสําคัญในฐานะของ
ผูใหสินบนเพ่ือประโยชนของธุรกิจตนเอง และเจาหนาที่ของรัฐ มักจะอยูในฐานะของผูรับสินบน เพ่ือใหประโยชน
หรือสิทธิบางอยางกับภาคเอกชน ซึ่งหากสามารถปองกัน หรือยับยั้งฝายหนึ่งฝายใดไมใหเขาไปมีสวนรวมในฐานะ
ผูให หรือผูรับได ก็เชื่อไดวาปญหาการทุจริตนาจะลดนอยลง อีกทั้งภาคเอกชน จะเปนสวนสําคัญในการกระตุน
และผลักดันใหประชาชนในสังคมไดเล็งเห็นและตระหนักถึงปญหาการทุจริตไดอีกดวย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดําเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล - สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนไดเกิดการเรียนรู

และเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทขนาด
ใหญที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปน
ส วนสําค ัญของการปฏิบัติระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ จะตองแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น จริงใจ
และจริงจังกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งหากดําเนินการสําเร็จก็จะเปนตัวอยางสําคัญใน
การเผยแพร และขยายผลใหเกิดการปองกันการทุจริต

2. สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล

- กําหนด มาตรการเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจใน
การผลักดนัใหภาคเอกชน ไดปฏิบัติตามหลกัธรรมาภบิาล
อาทิ มาตรการทางภาษี การยกยองเชิดชูเกียรติให
เปนตัวอยางของภาคธุรกิจท่ีใสใจในหลักธรรมาภิบาล
เปนตน

3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
การทุจริต อยางเด็ดขาดและรุนแรง

- สํานักงาน ป.ป.ช. และสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับ
การบังคับใชกฎหมาย จะตองใหความสําคัญ มีความ
เด็ดขาด และรวดเร็วในการลงโทษภาคเอกชนท่ีเขาไปมี
สวนเกี่ยวของกับการทุจริต การใหสินบนเจาหนาท่ีของ
รัฐ หรือไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ดวยมาตรการ
เสริม ตามมาตรา 123/5 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558
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กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต

คําอธิบาย
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต จําเปนอยางยิ่งจะตอง

มุงเนนใหมีความรูเชิงสรางสรรคในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต เนื่องจากในปจจุบัน ปญหาการทุจริต
ไดมีวิวัฒนาการไปอยางรวดเร็ว รุนแรง และสลับซับซอน ทําใหเกิดผลเสียหายกับประเทศชาติในวงกวาง
ซึ่งจากเดิมจะเห็นวาวิธีการแกไขปญหาแบบเดิม ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
จะตองพัฒนาใหบุคลากรดานการปองกันการทุจริต สามารถเรียนรู เทาทัน เขาใจ และมีความคิดเชิงสรางสรรค
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตตอไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
บุคลากรดานการปองกันการทุจริตมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตเชิงสรางสรรค

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไป
ตามมาตรฐานสากล

- พัฒนาบุคลากรดานงานปองกันการทุจริตใหมีความรู
ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม ฐานคิด (Mindset)
ท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานดานการปองกันเชิงรุก
ดวยการบูรณาการเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแนวใหม
ตลอดจนการยกระดับการทํางานและบุคลากร
ให เปนไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว าด วย
การต อต านการ ทุจริ ตค .ศ . ๒๐๐๓ : UNCAC
และการรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)

2. ตอยอด ขยายผล องคความรู เ ชิงสรางสรรค สําหรับ
การปองกันการทุจริต

- สงเสริมองคความรูเชิงสรางสรรค (Creative) สําหรับ
การปองกันการทุจริตดวยรูปแบบและนวัตกรรมตาง ๆ
ท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหา

กลยุทธท่ี 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

คําอธิบาย
การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต

ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) เปนการนําเงื่อนไขขอตกลงของ
UNCAC ที่เปรียบเสมือนคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ได
ออกแบบไว มาปรับใชในการปองกันทุจริต ซึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพงานปองกันการทุจริตตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
มีประเด็นที่ตองพัฒนาดังตอไปนี้
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หนา ๙๔

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003

(United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. นโยบายและแนวปฏิบตัิเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต - สรางความรวมมือในการปรับปรุงการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตกับองคกรระหวางประเทศและ
ระดับประเทศ

๒. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ
ใหรองรับการปองกันการทุจรติ

- ปรับปรุง ประมวลจริยธรรม ขอบงัคับจรรยาบรรณ
ขาราชการ เพ่ือใหทันตอรูปแบบของการทุจริต

- สรางระบบคณุธรรมในการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง
๓. สรางแนวทางการปองกันการทุจรติในการจัดซื้อจดัจางและ

การจัดการคลังของรัฐ
- ปรับแกกฎ  ระเบียบ และวิธีการจดัซื้อจัดจาง ใหทัน

ตอรูปแบบของการทุจรติ
- สรางรูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพ่ือปองกัน

การทุจริตในภาคเอกชน
๔. การรวบรวม การแลกเปลีย่น การวิเคราะหขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการทุจรติ
- สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกร

ระหวางประเทศ
- พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการทุจริตในหนวยงาน

ภาครัฐ
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8.6.5 ยุทธศาสตรท่ี 5
“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุ งเนน
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ ตั้งแตการปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนเขาสู
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไก
และกระบวนการในการสอบสวนและไตสวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีที่รวดเร็วมากข้ึน
การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานขอมูลระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/
จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะหพลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายปองกันการทุจริตในเชิงรุก
การบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหลดการดําเนินงาน
ที่ลาชาและซ้ําซอน การคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําให
การดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแลวก็จะมีการเผยแพรเปดโปงใหสาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปราม
การทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations
Convention against Corruption : UNCAC) ดวย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดังกลาว จะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช
กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของ
หนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต
ไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริต
มีอัตราลดลงไดในที่สุด
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หนา ๙๖

วัตถุประสงค
1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว

มปีระสิทธิภาพ และเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
2. เพ่ือตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายใหกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานที่เก่ียวของทั้งระบบ
4. เพ่ือใหผูกระทําความผิดถูกดําเนินคดีและลงโทษอยางเปนรูปธรรมและเทาทันตอสถานการณ

เปาประสงค
๑. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริตจําแนกตามขนาดและประเภทของคดี
๒. รอยละของคดีการทุจริตที่ดําเนินการแลวเสร็จจําแนกตามขนาดและประเภทของคดี

กลยุทธ
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของ

การทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๕. บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน (Witness) และผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และ

เจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๗. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘. การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริต

เมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ
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หนา ๙๗

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. การสนับสนุนและใหความรวมมือจากทุกภาคสวนในการปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ในการปราบปราม

การทุจริตทั้งระบบ
2. การสนับสนุนและใหความรวมมือจากฝายนิติบัญญัติและหนวยงานที่เก่ียวของทางกฎหมายในการรวมกัน

ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับการปราบปรามการทุจริต
3. ประชาชนและสังคมใหความสําคัญกับการปราบปรามการทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระทํา

การทุจริต

แผนภาพที่ 8.6 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 5
“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”

เกิดการทุจริต

องคกรตอตานการทุจริต
แสวงหาขอเท็จจริง
สอบสวนไตสวน

กระบวนการการปราบปรามการทุจริต

ผูเสยีหาย
รองเรียน

หนวยงาน
ตรวจสอบพบ

การทุจริต

การช้ีมูลความผดิ

อัยการสูงสดุ
ฟองคดี

ศาลพิพากษา

การเพิ่มประสิทธภิาพใน
การคุมครองพยานและผูแจง
เบาะแส (Whistleblower)

และเจาหนาที่ใน
กระบวนการปราบปราม

การทุจริต

บูรณาการขอมูลและ
ขาวกรองในการปราบปราม

การทุจริต

ปรับปรุงระบบรับเร่ือง
รองเรียนการทุจริตใหมี

ประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความถกูตอง

ของทรัพยสินและหนี้สินปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไกพิเศษ
ในการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธภิาพ

พัฒนาสมรรถนะและ
องคความรูของ

เจาหนาที่ปราบปราม
การทุจริต

เปดโปงผูกระทํา
ความผิดให

สาธารณชนตระหนัก
ถึงโทษของการกระทาํ

การทุจริต

การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการดําเนินคดีทุจริต

ระหวางประเทศ

ตรากฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายในการปราบปราม

การทุจริตใหเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริตและสอดคลอง

กับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล
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หนา ๙๘

กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ

คําอธิบาย
ระบบการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต ถือเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการปราบปรามการทุจริต กลาวคือ

เมื่อมีการทุจริตเกิดข้ึน ผูเสียหายจะมีการรองเรียนตอหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเขาสูกระบวนการสืบสวนสอบสวน
ดําเนินคดีตอไป หากระบบรับเรื่องรองเรียนขาดประสิทธิภาพแลว การดําเนินการปราบปรามการทุจริตยอมเกิด
ความลาชาตามไปดวย ดังนั้น ระบบการรับเรื่องรองเรียนจึงตองมีความรวดเร็ว สามารถเขาถึงไดโดยงาย และมี
ความนาเชื่อถือและไดรับความไววางใจจากประชาชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระบบรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน
๒. ระดับความพึงพอใจของผูรองเรียนตอการตอบสนองและแจงผลความคืบหนาของเรื่องรองเรียน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน

ตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงได
โดยงาย46

- หนวยงานตอตานการทุจริตทุกหนวยงานรวมปรับปรุง
พัฒนาระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานให
สามารถรับเรื่องรองเรียนไดอยางรวดเร็ว ผูรองเรียน
สามารถเขาถึงไดโดยงาย รวมถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาชองทาง
การรับเรื่องรองเรียนใหมีความทันสมัย

๒. การสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจตอระบบการรับ
เรื่องรองเรียน47

- หนวยงานตอตานการทุจริตทุกหนวยงานจะตองให
ความสําคัญและมีการตอบสนองตอเรื่องรองเรียน
อยางรวดเร็ว และมีการแจงผลและติดตามความคืบหนา
ของเรื่องรองเรียน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นแกผูรองเรียน

46 จาก Benchmarking
47 จาก Benchmarking
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หนา ๙๙

กลยุทธท่ี ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน

คําอธิบาย
การตรวจสอบความเคลื่อนไหวของทรัพยสินและหนี้สินนั้นถือเปนข้ันตอนการตรวจสอบการทุจริตใน

เบื้องตนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้นระบบการตรวจสอบทรัพยสินจะตองมีความรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา
รวมทั้งจะตองตรวจสอบอยางครอบคลุมถึงผูที่มีโอกาสที่จะกอการทุจริตอีกดวย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ

การตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพยสินคืนจากการทุจริต

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินท่ีทันสมัย
(Smart Audit System) เทา ทันตอการบิด เบือน
ทรัพยสินและหนี้สินรวมท้ังบูรณาการขอมูลกับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน

๒. การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและ
หนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต48

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- ศึกษาและทบทวนกลุมเปาหมายในการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนีส้ินใหครอบคลุมการทุจริต โดย
พิจารณาจากสถิตคิดีการทุจริต/การช้ีมูลความผดิ

กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

คําอธิบาย
การดําเนินการปราบปรามการทุจริตที่ผานมานั้นประสบปญหาหลักเก่ียวกับความลาชาในการดําเนินการ

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน
โดยการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานและบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริตที่ลาชาและซ้ําซอนใหมีความรวดเร็วและกระชับมากข้ึน และการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการปราบปรามการทุจริตใหชัดเจน รวมถึงการพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track)
ในการปราบปรามการทุจริตใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตนั้น
เกิดความรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของสังคม

48 จาก Benchmarking



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

หนา ๑๐๐

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน49

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- ปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนการดําเนินการท่ีลาชา
และซ้ํ าซอนกันของหน วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็วและ
กระชับมากข้ึน เพ่ือใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
ตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทําความผิด
เมื่อคดีถึงท่ีสุดเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเปนท่ีประจักษของประชาชน

2. การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจรติ - การกําหนดกรอบระยะเวลาในแตละข้ันตอนของ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตใหชัดเจน

- กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานท้ังดานเวลา คุณภาพ
และงบประมาณของกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ท้ังระบบ และควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน

3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปราม
การทุจริต50

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- พัฒนาและจัดตั้งหนวยเฉพาะกจิ โดยมีอํานาจเฉพาะ
และมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีกระชับและรวดเร็ว
(Fast Track)

4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
ภาครัฐตนสังกัด

- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตโดยเพ่ิม
บทบาทในการปราบปรามการทุจริตภายในหนวยงาน
ภาครัฐแตละหนวย โดยเฉพาะความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงาน

49 จาก Benchmarking
50 จาก Benchmarking



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

หนา ๑๐๑

กลยุทธท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของ
การทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล

คําอธิบาย
แมวาปจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริตจะมีอยูอยางเพียงพอ แตเนื่องจาก

การทุจริตนั้นมีวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว ในการปราบปรามการทุจริตนั้นจึงจะตองมีการปรับปรุงกฎหมายใหเทาทัน
ตอการทุจริตดวย โดยการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่ยังไมครอบคลุมหรือมีชองทางใหเกิดการทุจริตได
รวมไปถึงกฎหมายที่เปนขอจํากัดของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหสามารถดําเนินงานปราบปรามการทุจริต
ไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ในสวนการบังคับใชกฎหมายนั้น ปจจุบันคดีการทุจริตนั้นมีความหลากหลายอยางมาก ทั้งในดานระดับ
ความเสียหายของการทุจริต ดานประเภทของการทุจริต ดานพ้ืนที่ของการทุจริต รวมไปถึงความเรงดวนของแตละคดี
ดังนั้นจึงควรมีการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตามระดับ
ความเสียหาย ความเรงดวน และสถิติการทุจริตของคดีการทุจริตใหมีความเหมาะสมตามสถานการณการทุจริต
เพื่อใหการปราบปรามการทุจริตมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนและเทาทันตอพลวัตของการปราบปราม
การทุจริต นอกจากนี้ จะตองสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเองจะตองมีการตรวจสอบถวงดุลภายในที่มีประสิทธิภาพ
และมีการบังคับใชกฎหมายเพ่ือควบคุมการกระทําความผิดของเจาหนาที่ในสังกัดอยางจริงจังมากข้ึน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. รอยละของการลดลงของคดีการทุจริต
๒. รอยละจํานวนกฎหมายที่มีการปรับปรุงหรือตราข้ึนใหมเทียบกับชองโหวของกฎหมายที่จะตองปรับปรุง

หรือตราข้ึนใหม

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรงุกฎหมายใหเทาทันตอพลวัต

ของการทุจริต
- ศึกษาและวิเคราะหชองโหวของกฎหมายท่ีเปนบอเกิด

ของการทุจริต จากคดีการทุจริตเพ่ือเสนอในการตรา
กฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหมีความเทาทันตอ
การทุจริต เชน กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของตัวแทน
อําพรางและผูรับประโยชนท่ีแทจริง (Nominee and
Beneficial Ownership) กฎหมายเกี่ยวกับความผิด
ของผูสมคบคิด (Conspiracy) กฎหมายเกี่ยวกับ
การลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ ปรับปรุง
บทลงโทษทางกฎหมายใหมีความเขมแข็งมากข้ึน
เปนตน



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

หนา ๑๐๒

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล

- ศึกษาและวิเคราะหขอจํากัดทางกฎหมายหรือ
ขอจํากัดในอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานของ
หนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
รวมถึงศึกษาและวิเคราะหขอบทตามสนธิสัญญาท่ี
เกี่ยวของ เชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต  ค.ศ. 2003 เ พ่ือ เสนอ
ในการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนใหสามารถดําเนินงานปราบปรามการทุจริต
ให มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ยิ่ ง ข้ึ น  แ ล ะ สอ ดค ล อ งกั บ
มาตรฐานสากล

3. การประเมินติดตามการอนุวัตกิารตามสนธิสญัญา
เพ่ือใหความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมาย
และกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

- ศึกษาและวิเคราะหกฎหมายไทยและการบังคับใช
กฎหมายในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาท่ีมีผลผูกพัน
ประเทศไทย เชน การประเมินติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ .2003 เ พ่ือใหความเห็นทางกฎหมายใน
การเสนอแกไขกฎหมาย ระเบียบ และพัฒนารูปแบบ
วิธีการ เทคนิคในการปราบปรามการทุจริตใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล

4. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต
(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)

- การบั งคับใชกฎหมายและดํ าเนินคดี ใหตรงตาม
สถานการณการทุจริตโดยจัดลําดับตามฐานขอมูลระดับ
ความเสียหาย ความเรงดวน และสถิติการทุจริต

5. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ี
ของประเทศ
(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)

- การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีในระดับทองถ่ิน
ตามลักษณะการทุจริตเฉพาะของแตละพ้ืนท่ีของ
ประเทศ

๖. การบรูณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกดั
ในการบังคับใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย
ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ

- จัดทํามาตรการในการบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐในการกําหนดบทบาทของหนวยงาน
ตรวจสอบถวงดุลภายในกําหนดบทลงโทษและ
กระบวนการลงโทษท่ีเหมาะสมแกเจาหนาท่ีในสังกัด
ในการกระทําการทุจริตหรือกระทําการผิดวินัย และ
ใหหนวยงานภาครัฐบังคับใชอยางจริงจัง



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

หนา ๑๐๓

กลยุทธท่ี ๕ บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต

คําอธิบาย
เนื่องจากหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีฐานขอมูลที่แยกจากกันและไมมีความเชื่อมโยงกัน

จึงทําใหในการสงผานขอมูลประกอบการดําเนินคดีในแตละข้ันตอนการปราบปรามการทุจริตเกิดความลาชาและ
ทําใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน ดังนั้นจึงควรมีการบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
และพัฒนาระบบฐานขอมูลและขาวกรองที่เขาถึงไดโดยงายและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการสงตอขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
๒. รอยละของการลดลงของสํานวนที่มีการสอบสวนใหมจากการสงตอขอมูลของคดีที่ไมสมบูรณ
๓. ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาระบบฐานขอมลูประกอบการปราบปรามการทุจริต

ระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต51

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)

- ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัยในการพัฒนาระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือลด
ความลาชาในการสงผานขอมูลและความซ้ําซอนใน
การสอบสวนและจัดทําสํานวนคดี

๒. จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจรติ52 - จัดตั้งประชาคมท่ีเปนศูนยกลางของการรวบรวมขาว
กรองท่ีเกี่ยวของกับการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งขาว
กรองในระดับลึกและเปนความลับสูง (Intelligence
Agency)

๓. การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับ
ขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต53

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- จัดทําความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน
ในการแลกเปลี ่ยนขอมูลและขาวกรองประกอบ
การปราบปรามการทุจริต

51 จาก Benchmarking
52 จาก Benchmarking
53 จาก Benchmarking



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

หนา ๑๐๔

กลยุทธท่ี ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน (Witness) และผูแจงเบาะแส (Whistleblower)
และเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

คําอธิบาย
การคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสในสํานวนคดี รวมไปถึงเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตนั้น

มีความสําคัญอยางมากตอการดําเนินคดี เพราะจะทําใหการดําเนินคดีเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นระบบการคุมครองจะตองมีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูที่เก่ียวของในคดีมากที่สุด

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพยาน ผูใหเบาะแส และเจาหนาที่

ปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การมมีาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูให

เบาะแส (Whistleblower) ท่ีมีความนาเช่ือถือและสราง
ความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได54

- การบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง
พยานและผูแจงเบาะแสอยางจริงจัง รวมถึงการรักษา
ความลับและการรับประกันผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของพยานและผูแจงเบาะแสหรือผูเกี่ยวของ

๒. การมมีาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏบิัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต

- การปรับปรุงกฎหมายคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเกิดความมั่นใจ
ในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี55 - การกําหนดอัตรารางวัลหรือสิ่งจูงใจใหแกผูแจง
เบาะแสในการดําเนินคดีหากสามารถทําใหดําเนินคดี
จนถึงท่ีสุดได

54 จาก Benchmarking
55 ขอมูลจาก Benchmarking
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กลยุทธที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต

คําอธิบาย
ปจจุบันการทุจริตไดเกิดข้ึนอยางหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีความซับซอนมากข้ึนตามสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไปของสังคม ดังนั้นเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตจึงจะตองมีสมรรถนะและความรู
ที่หลากหลายและเทาทันตอการทุจริต และมีองคความรูที่เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตสามารถศึกษาเรียนรูและ
พัฒนาตนเองใหมีศักยภาพและเปนมาตรฐาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระดับความรู ทักษะ และขีดความสามารถตามมาตรฐานของเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
๒. มฐีานขอมูลองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไป

ถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการ
ทุจริต (Non-Training)

- จัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูดานการปราบปราม
การทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและ
ผูเ ช่ียวชาญของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาท่ีปราบปราม
การทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษาและมีสมรรถนะ
และความรูท่ีเปนมาตรฐาน

๒. การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู
ทักษะ และขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอ
พลวัตของการทุจริต (Training)

- จัดทํามาตรฐานความรู ทักษะ และขีดความสามารถ
ของเจาหนา ท่ีปราบปรามการทุจริต และจัดทํา
หลักสูตรพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตโดย
มุงเนนความรูเชิงสหวิทยาการและเสริมสรางทักษะ
มาตรฐานใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต

3. การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และ
แลกเปลีย่นเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต

- จัดทําความรวมมือในการแบงปนถายทอดองคความรู
และแลกเปลีย่นเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต
ระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต
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กลยุทธท่ี ๘ การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริต
เม่ือคดีถึงท่ีสุด

คําอธิบาย
เมื่อการดําเนินคดีการทุจริตไดถึงที่สุดแลว การนําผลการพิพากษาหรือการชี้มูลความผิดมาเปดเผยตอ

สาธารณชนไดรับรูจะทําใหเกิดความตระหนักและความเกรงกลัวตอโทษของการกระทําการทุจริต และสามารถ
ยับยั้งการทุจริตไดในที่สุด โดยใชการสื่อสารอยางสรางสรรคและมีชองทางการเผยแพรเปดโปงที่หลากหลาย
เขาถึงไดโดยงาย และเขาถึงการรับรูของสาธารณชนอยางกวางขวาง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระดับการรับรูของสาธารณชนจากการเผยแพรเปดโปงการทุจริต
๒. ระดับความตระหนักและความเกรงกลัวตอการกระทําการทุจริตของสาธารณชน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
ในการเผยแพร เปด โปงการทุจริต ท่ี เข า ถึงการรับรู ของ
สาธารณชนอยางกวางขวาง

สังเคราะหขอมูลจากคดีการทุจริตท่ีมีการช้ีมูลความผิดหรือ
พิพากษาคดีแลว เพ่ือเผยแพรเปดโปง การทุจริต รวมไปถึง
การพัฒนาชองทางในการเผยแพรท่ีทันสมัยและสรางกระแส
สังคมโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนท่ีเผยแพรและสงตอกันได
อยางรวดเร็ว

กลยุทธท่ี ๙ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ

คําอธิบาย
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ เปนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

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

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
คดีทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปลีย่นแปลงไป

เพ่ิมอัตรากําลังและพัฒนาเจาหนาท่ีในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมใหมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
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8.6.6 ยุทธศาสตรท่ี 6
“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตรยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย เปนยุทธศาสตรที่มุงเนน การ
ยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามให
หนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

วัตถุประสงค

เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ใหมีระดับรอยละ 50 ข้ึนไป

เปาประสงค
1. ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ รอยละ 50 ข้ึนไป
2. นักลงทุนตางชาติรับรูแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมากข้ึน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตามแหลงสํารวจขอมูล ๘ แหลง อยูใน

ระดับรอยละ ๕๐ ข้ึนไป

กลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

ของประเทศไทย
2. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี

การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความรวมมอืของรัฐบาล กระบวนการยุติธรรม หนวยงานภาครัฐตาง ๆ และเอกชนในการตอตานการทุจริต
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ
3. การรับรูของนักลงทุนตางชาติ
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แผนภาพที่ 8.7 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 6
“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”

ดัชนีการรับรู
การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย

Think Tank

ศึกษาวิเคราะหผลการ
ประเมินและสรุปแนวทางการ
ปรับปรุง

เรงรัด กํากับติดตามการยกระดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริต

หนวยงานตาง ๆ
ท่ีตองปรับปรุง

พัฒนาตามผลการ
วิเคราะห CPI

กํากับติดตาม

สวนงานท่ี
เกี่ยวของกับการ

ประเมิน CPI

จัดการการรับรู

บูรณาการ
ยุทธศาสตรชาติฯ
เพื่อยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี 1

ยุทธศาสตรท่ี 2

ยุทธศาสตรท่ี 3

ยุทธศาสตรท่ี 4

ยุทธศาสตรท่ี 5

Direct impact Indirect impact



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

หนา ๑๐๙

กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index
: CPI) ของประเทศไทย

คําอธิบาย
เปนกลยุทธเพ่ือกําหนดแนวทางวิธีการในการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions

Index : CPI) โดยทําการศึกษาคนควา วิเคราะหประเด็นการประเมินของแหลงขอมูลทั้งหมดที่ใชสําหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย และวิธีการสํารวจของแตละแหลงขอมูล เพ่ือนํามาออกแบบ
แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับแตละภาคสวน และสรางการรับรูที่ถูกตองใหแกสังคม และนานาประเทศ
โดยอาศัยการบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของหนวยงานที่สามารถดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการไดแลวเสร็จในระยะเวลา

ที่กําหนด
แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ

1. ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจ
ตามแตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับดัชนี
การรับรูการทุจริต (CPI)

- จัดตั้งหนวยงานหรือกลุมภารกิจเพ่ือทําหนาท่ีใน
การศึกษาแหลงขอมูลท้ังหมดท่ีใชสําหรับการจดัอันดบั
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ในแตละแหลง ไดแก BF
(BTI), IMD, ICRG, WEF, WJP, EIU, GI และ PERC
ท้ังนี้อาจรวมถึงแหลงขอมูลอ่ืน ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในแตละป

- ศึกษาและวิเคราะหวาในแตละแหลงขอมูลนั้นมีการประเมิน
ในประเด็นใดบาง เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

- ศึกษาวิธีการสํารวจและการจัดเก็บขอมูลของแตละ
แหลงขอมูล

2. บูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)

- ติดตอและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
เอกชน และตางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็น
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต เพ่ือรวมกัน
ออกแบบแนวทางการปรับปรุงและแกไขการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมและเสริมภาพลักษณของประเทศ

3. เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจริตของประเทศ (CPI)

- จัดตั้งหนวยงานหรือกลุมภารกิจข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีเรงรัด
และกํากับติดตามใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง
การยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศใหสูงข้ึน

- หรือกําหนดเปนมาตรการ/ขอบังคับ ใหหนวยงานท่ีมี
สวนเกี่ยวของตองเรงดําเนินการ หากไมดําเนินการ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดนับวาเปนความผิด



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

หนา ๑๑๐

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
4. การจัดการการรับรู (Perceptions) - สรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค (Creative

Public Relation) เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ
ไดงาย นาสนใจ และกระตุนใหประชาชนรูสึกรวมเปน
สวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารหรือข้ันตอน
การติดตอประสานงานของภาครัฐในรูปแบบท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

- ผลักดันใหมีทูต CPI เพ่ือเผยแพรหรือใหขอมูลท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับการดําเนินงานและการติดตอกับหนวยงาน
ภาครัฐ

- พัฒนาระบบท่ีเปดใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของรัฐไดงาย สะดวก และขอมูลมีการ Update ให
เทาทันสถานการณตลอดเวลา

กลยุทธท่ี ๒ บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

คําอธิบาย
เปนกลยุทธที่มีข้ึนเพ่ือใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของแตละยุทธศาสตรใน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือใหรับทราบถึง
การดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคที่พบในระหวางการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการตามยุทธศาสตรใหประสบผลสําเร็จ ตอบสนองตอการยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของโครงการที่บรรลุเปาหมายเพ่ือผลักดันดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions

Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ

๑. วิเคราะหและเช่ือมโยงเปาหมายยทุธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
(ยุทธศาสตรท่ี 1 – ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจรติ (CPI) ของประเทศ

- จัดทํา Strategy Map เพ่ือสะทอนความเ ช่ือมโยง
เปาหมายของแตละยุทธศาสตร และแสดงใหเห็นวาใน
แตละเปาหมายนั้นตอบสนองดานใดในหลักการ BSC
ของ Kaplan & Norton (ประสิทธิผล การตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากรและการเรียนรู) รวมท้ัง นํามาสูการวิเคราะหวา
เปาหมายของแตละยุทธศาสตรนั้นตอบสนองประเด็นใด
ในการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ

๒. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร

- ใชวิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรใน
หลากหลายรูปแบบ ท้ังรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลกอนการปฏิบัติ ในระหวางการปฏิบัติ และ
หลังการปฏิบัติ
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แผนภาพท่ี 8.8 ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร วัตถุประสงค และผลลัพธ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต
(วิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติฯ)

สังคมไทยสุจรติ การทุจริตหมดสิ้น

ประชาชนอาย
ตอการทุจรติ

ประชาชนมีฐานความคดิ
แยกแยะผลประโยชนได

การทุจริตไมเกิดข้ึนใหม การทุจริตเดิมถูกดําเนินคดี
(ยุทธศาสตรท่ี 5)

ยับยั้งการทุจรติ
ระดับหนวยงานรัฐ
(ยุทธศาสตรท่ี 4)

ยับยั้งการทุจรติ
ระดับการเมือง

หนวยงานรัฐ
มีความโปรงใส

นักการเมือง
มีเจตจาํนงตานทุจรติ

(ยุทธศาสตรท่ี 2)

รัฐบาลไมมี
การทุจริตเชิงนโยบาย

(ยุทธศาสตรท่ี 3)

ระบบการปราบปราม
การทุจริตรวดเร็ว

ประชาชนไมกระทําการทุจริต
และไมทนตอการทุจริต

(ยุทธศาสตรท่ี 1)

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การรับรูการทุจรตินานาชาติ
(ยุทธศาสตรท่ี 6)
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8.7 ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุเปาหมาย
จําเปนตองวิเคราะหความเสี่ยงและภาวะคุกคามหลากหลาย ที่จะบั่นทอนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร รวมถึง
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Impact & Risk Likelihood) เพ่ือหาแนวทางจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสมหรือควบคุมเพ่ือใหมั่นใจวาความเสี่ยงนั้นจะไมเกิดผลกระทบตอเปาหมายตามยุทธศาสตร ดังตาราง
การวิเคราะห ดังนี้

ตารางที่ 8.1 ความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและ
ภูมิภาค

การเมืองโลกมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู
หลายข้ัวอํานาจ สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบาย
ดวยความออนตัวในการรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ
ระหวางไทยกับประเทศมหาอํานาจ อีกทั้งการขยายตัว
ของความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
สงผลใหเกิดการติดตอกันอยางเสรี และลดขอจํากัดตาง ๆ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในดานการตลาดและปจจัยการผลิต56

สภาพการณดังกลาวสงผลใหรัฐสามารถอาง
เหตุผลดานความสัมพันธระหวางประเทศหรือเหตุผลอ่ืน ๆ
ที่ จะอาจไมดํ า เนินการตามมาตรการเ พ่ือปอง กัน
การทุจริต นอกจากนี้ การเปดประชาคมอาเซียนทําใหมี
ความเสี่ยงในการขยายตัวของอาชญากรรมขามชาติ57

อันมีความหมายครอบคลุมถึงปญหาการคอรรัปชั่นและ
การใหสินบนเจาหนาที่รัฐที่จะขยายเปนวงกวาง58

กําหนดกลไกการบูรณาการทั้งฝายบริหาร
องคกรอิสระ องคกรเอกชน ภาคประชาสังคม และ
หนวยงานที่เก่ียวของ ที่มีความคลองตัว สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก
ระดับภูมิภาคไดอยางเทาทัน และเปนชองทาง
สรางความเชื่อมั่นในเวทีโลก

2 .ความ เ สี่ ย ง จากปญหาความ เหลื่ อ มล้ํ า แล ะ
ความขัดแยงทางความคิดในสังคม

ความแตกตางกันของรายไดระหวางกลุมคนรวย
และคนจนยังคงระดับสูง จากโครงสรางเศรษฐกิจท่ี
ไมสมดุล อีกทั้งความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการของรัฐ
การเขาถึงการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ และความเหลื่อมล้ํา

สรางความเชื่อมั่นใหสังคม และสราง
ความตระหนักรูถึงความสําคัญของการเขามามี
สวนรวมในการตอตานการทุจริต โดยใชการสื่อสาร
ที่ใชนวัตกรรมตาง ๆ เปนเครื่องมือ ไมวาจะเปน

56 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
57 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
58 ที่มา http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceXI/Download/Book/447-IPSR-Conference-A15-fulltext.pdf
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ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง
ดานกระบวนการยุติธรรม ประชาชนไมเขาใจกฎหมาย
เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม หนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมขาดการบูรณาการ การที่ไมสามารถรับภาระ
คาใชจายในกระบวนการยุติธรรมที่ใชระยะเวลานาน
สงผลใหเกิดปญหาการทุจริตและปญหาอ่ืน ๆ59

ความขัดแยงที่รุนแรงจากความแตกตางของ
ความคิดทางการเมือง ประกอบกับปญหาความเหลื่อมล้ํา
เปนปจจัยผลักดันใหความแตกแยกทางความคิดรุนแรง
มากข้ึน60 ทําใหเกิดวิกฤตศรัทธาตอการบริหารประเทศ
ส งผลตอความน า เชื่ อ ถือของงานการปอง กันและ
ปราบปรามการทุจริต การยอมรับการทุจริตที่ตนเองไดรับ
ประโยชน และการเพิกเฉยของประชาชนในความรวมมือ
เพ่ือแกปญหาการทุจริต

สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต
(Application Software) และชองทางการสื่อสาร
รูปแบบอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนในอนาคต

3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม
และวิวัฒนาการของการทุจริต

พัฒนาการด าน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มีความรวดเร็ว มีการขยายตัวของเครือขายทางสังคม
ออนไลน 61 สามารถถูกนํามาใช ในการบิดเบือน
ขอเท็จจริง ทําใหการปองกันการทุจริตยากยิ่งข้ึน62

สงผลตอการรวมมือในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และภาพลักษณของประเทศไทย

วิวัฒนาการของการทุจริตมีความซับซอนย่ิงขึ้น
เชน  การทุจริตเชิ งนโยบาย ผลประโยชนทับซอน
การรวมมือระหวางภาคธุรกิจ นักการเมือง ขาราชการ
ในการกระทําการทุจริต ความไมโปรงใสในสถาบัน
ศาสนา63 สภาพการณดังกลาวสงผลใหการดําเนินงาน
เพ่ือตอตานการทุจริตเปนไปไดโดยยากมากข้ึนทั้งในเรื่อง
ของการหาหลักฐานเพ่ือเอาผูกระทําผิดมาลงโทษ รวมถึง
การวางกลไกปองกันการทุจริตที่ไมเทาทัน

เสริมพลังการมีสวนรวมในทุกภาคสวน
ไม ว า จ ะ เ ป น ภ า ค ป ร ะ ช า ช น  สื่ อ ม ว ล ช น
ขาราชการในหนวยงานตาง ๆ ในการติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุมการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจ
ตัดสินใจในระดับตาง ๆ โดยประยุกตใชระบบ
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือธรรมเนียมปฏิบัติของ
ทางราชการ (State Practice) หรือใชนวัตกรรม
อ่ืน  ๆ  เ พ่ือจํ า กัดความเสี่ ย งการทุ จริ ตที่ มี
ความซับซอนมากข้ึน

59 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
60 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 - 2564
61 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
62 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 - 2564
63 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
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ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) และ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงในการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติอยาง
ไมเหมาะสม ไมเขาใจยุทธศาสตรอยางถองแท หนวยงาน
ตาง ๆ ไมใหความรวมมือและบูรณาการอยางจริงจัง
ฝายนิติบัญญัติและฝ ายบริหารละเลยเจตจํ านง
ทางการเมืองในการตานทุจริต การถูกแทรกแซงโดย
ผูมีอิทธิพล การไมสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินการ
ใหสอดคลองกับสภาวการณไดทันทวงที

งบประมาณเพื่อการตอตานการทุจริตท่ีไดรับ
ไมสอดคลองกับสภาพปญหาการทุจริตอยางแทจริง
อีกทั้งการดําเนินงานในรูปแบบเดิมที่จัดเปนกิจกรรมที่
สิ้นสุดลงในครั้งเดียว ก็เปนความเสี่ยงสําคัญที่ทําให
การดําเนินการไมสงพลังใหถึงเปาหมายตามยุทธศาสตร

นอกจากนี้  ยั งมีความเสี่ยงที่ระบบเอกสาร
การจัดการขอมูลภายใน และการสงตอขอมูลระหวาง
หนวยงานไมสามารถพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
อุปสรรคดานระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและวัฒนธรรม
องคกรในแตละหนวยงาน

อา ศัยกล ไกตามข อ  1 ในการร วม
ตัดสินใจ รวมดําเนินการในเชิงรุกอยางจริงจัง
และรวมประเมินผลการดําเนินการ ประสาน
ความรวมมือและความเขาใจตามยุทธศาสตร
มุ งแก ไขปญหาเรื่องการบูรณาการระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของในทุกดาน รวมทั้งเปนเวที
ในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตของรัฐบาล

เป ลี่ ย น แป ล ง รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณเพ่ือการตอตานการทุจริตจากอดีตที่
จัดสรร เปนรายโครงการ  เปนการจัดสรร
งบประมาณแบบสัดสวน เพ่ือใหมีความเพียงพอ
แ ล ะ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ น ใ น ก า ร จั ด ก า ร ต า ม
สภาพการณที่เกิดข้ึน อีกทั้งปรับรูปแบบแผนงาน
โครงการ ที่เชื่อมโยงหลายยุทธศาสตร บูรณาการ
การทํางานภายในองคกรและระหวางองคกร
รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม ประเมิน และวิจัย
อยางตอเนื่อง

8.8 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ภายหลังจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
ที่ผานมานั้น ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือประสบความสําเร็จเทาที่ควร ประกอบกับสถานการณการทุจริต
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ คานิยมของคนในสังคม
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหการทุจริตเปลี่ยนแปลงไปใน
รูปแบบใหม ๆ และมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน เชน การทุจริตเชิงนโยบาย เปนตน ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3
จึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม เพ่ือทําใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึนกวาเดิม และสามารถบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรได ซึ่งประเด็นที่ตองเปลี่ยนแปลงและ
แนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลง มีดังตอไปนี้
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ตารางที่ 8.2 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง แนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลง

1. การบูรณาการดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระดับชาติ

ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 กําหนดให
ยกระดับยุทธศาสตรไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต” จึงตองมีการปรับเปลี่ยนกลไกสําคัญ
ที่มุงไปสูความสําเร็จ

( 1)  กํ า ห น ด ก ล ไ ก ร ะ ดั บ ช า ติ
“คณะกรรมการบูรณาการการปอง กันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ” เพ่ือสั่งการตรง
ไปยังหนวยงานภาครัฐใหมีการบูรณาการอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับพันธกิจ มีการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินอยางตอเนื่อง

(2) เปนแหลงขอมูลเพ่ือประโยชนตอ
การวัดระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)

2. ความรวมมือของงานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

ง า น ด า น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
การทุ จ ริ ตภาย ในองค กร พึ ง เสริ มซึ่ ง กันและ กัน
เพ่ือความสําเร็จรวม

ก า รมี ส ว น ร ว ม คิ ด  ร ว มตั ด สิ น ใ จ
รวมวางแผน รวมประเมิน

3. การดําเนินงานดานการปองกันการทุจริต
ผลงานดานปองกัน ตองสงผลอยางยั่ งยืน

มุงสูความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตรอยางชัดเจน
สามารถบูรณาการการดําเนินการทั้งภายในองคกรและ
ระหวางองคกร

(1) ในการจัดทําแผนงาน โครงการ
พึงปรับเปลี่ยนจากกิจกรรมเปนชุดโครงการที่
สามารถสงผลความสําเร็จของหลายประเด็น
ยุทธศาสตร และสงผลตอความยั่งยืน

(2) เปนชุดโครงการ โครงการ หรือ
กิจกรรม ที่มีการบูรณาการงานดานการปองกัน
การทุจริตภายในองคกรและระหวางองคกร
รวมทั้งรับขอเสนอแนะจากงานดานปราบปราม
การทุจริต

(3) มีการรายงานผลการดําเนินงาน
เปนระยะ เพ่ือใหมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา

(4) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดาน
การปองกันการทุจริตอยางตอเนื่อง

(5) เปนแหลงขอมูลเพ่ือประโยชนตอ
การวัดระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
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การเปลี่ยนแปลง แนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลง
4. การดําเนินงานดานการปราบปรามการทุจริต

คว ามสํ า เ ร็ จ ในก า รดํ า เ นิ น คดี ทุ จ ริ ต ใ น
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 เพ่ิมข้ึน คดีคางสะสมลดลง
ตามลําดับจนหมดสิ้น สวนคดีรับใหมไมสะสม

(1) ปรับระบบ กระบวนการ กําหนดเวลา และ
เพ่ิมเทคโนโลยีรวมทั้งเทคนิคในการดําเนินการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสําเร็จ
(๒) มีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ
เพ่ือการพัฒนางาน
( 3)  พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ด า น
การปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง
(4) เปนแหลงขอมูลเพ่ือประโยชนตอการวัดระดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)

5. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการตอตานการทุจริต
การจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหลัก

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พึงสัมพันธกับ
พันธกิจ ที่จะนําสู “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ตานทุจริต”

มีการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานหลักดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมและเพียงพอกับพันธกิจการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต เชน การจัดสรร
งบประมาณแบบแปรผันตามสัดสวนรอยละของ
งบประมาณรายจายแผนดิน

6. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและ
ผลการเปลี่ยนแปลง

การรายงานผลเปนระยะตอกลไกระดับชาติ
และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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แผนภาพที่ 8.9 ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยท้ังชาติตานทุจริต

การ
นํา
ยุทธ

ศาสตร
ชาติฯ
ไปสู
การ

ปฏิบัติ
เพื่อ
ให

บรรลุ
เปา

หมาย

 การเปลี่ยนแปลงของ
การเมืองโลก
 การขยายตวัของ
ประชาคมอาเซียน
 การขยายตวัของ
อาชญากรรมขามชาติ

กําหนดกลไกการบูรณาการทุก
ภาคสวนใหรวมกันรับมือกบั
ความเสี่ยงในระดับประเทศ

 ความเหลื่อมล้ําในดาน
ตาง ๆ ของคนในประเทศ
 ความขัดแยงของแนวคิด
ทางการเมืองของคนใน
สังคม

ใชการสื่อสารสาธารณะที่
ทันสมัยในการสื่อสารตอสังคม
เพื่อลดความเสี่ยง

พัฒนาการดาน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
 วิวัฒนาการของการ
ทุจริตที่มีความซับซอนและ
ตรวจสอบยาก

 เสริมพลังการตรวจสอบ
สาธารณะจากทุกภาคสวน
 ควบคุมการใชดุลพินิจของผูมี
อํานาจ

 การนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติไมถกูตองและ
ไมจริงจัง
 ระเบียบ ขอบังคับ
ไมสงเสริมตอการดําเนิน
ยุทธศาสตร

 มุงเนนการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ
ทั้งหมด
 ศึกษาวิจยัและประเมินผล
การดําเนินยุทธศาสตร

การบูรณาการงานดาน
ตอตานการทุจริต

 สรางกลไกรวมระดับชาติใน
การบูรณาการงาน
 เปนแหลงขอมูลเพื่อประโยชน
ตอการวัดระดับ CPI

ความรวมมือของงาน
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต

รวมคิด รวมตัดสินใจ
รวมวางแผน รวมประเมิน

การดําเนินงานดาน
การปองกันการทุจริต

 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเปนชุดโครงการ
 ชุดโครงการที่มีการบูรณาการ
ภายในองคกรและระหวางองคกร
 รายงานผลการดําเนินการเปนระยะ
พัฒนาบุคลากร
 เปนแหลงขอมูลเพื่อประโยชน
ตอการวัดระดับ CPI

การดําเนินงานดาน
ปราบปรามการทุจริต

 ปรับระบบ กระบวนการ
กําหนดเวลา และเพิ่มเทคโนโลยี
ในการดําเนินการ
 รายงานผลการดําเนินการเปนระยะ
พัฒนาบุคลากร
 เปนแหลงขอมูลเพื่อประโยชน
ตอการวัดระดับ CPI

 จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการตอตานการทุจริต

จัดสรรงบประมาณแบบแปรผัน
ตามสัดสวนรอยละของ
งบประมาณรายจายแผนดิน

การจัดการการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

การตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงและ
ผลการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลเปนระยะ
ตอกลไกระดับชาติและ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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8.9 การติดตามและประเมินผล
8.9.1 ความสําคัญและวัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลถือเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งสําหรับการดําเนินยุทธศาสตร
ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจากกิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะชวยใหผูที่เก่ียวของในหวงโซแหงการดําเนินยุทธศาสตรทราบถึงผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา
และอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการตามยุทธศาสตร ซึ่งชวยใหผูบริหารยุทธศาสตรสามารถกําหนด
แนวทางการแกไข ปรับปรุงยุทธศาสตรและวิธีการดําเนินการตามยุทธศาสตรตามกรอบระยะเวลาที่เหลือได
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอเปาหมายของยุทธศาสตรไดอยางตรงจุดมากกวาวิธีการดําเนินการแบบเดิม

เชนเดียวกับการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มีแนวทางการดําเนินการยุทธศาสตรในลักษณะการบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ กระบวนการติดตามและประเมินผลจึงเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมาก
เนื่องจากกระบวนการติดตามและประเมินผลในยุทธศาสตรชาติฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจะชวยใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ สามารถรับทราบผลการดําเนินการรวมถึงปญหาและอุปสรรคของ
การดําเนินการเปนระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินการใหมีความเหมาะสมตอ
ทรัพยากร สภาพแวดลอมในการดําเนินการ ตลอดจนปจจัยอ่ืน ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางป

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีดังตอไปนี้

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ผลจาก
การดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และจากโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

2. เพ่ือทราบปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรเปนระยะ ๆ ซึ่งนําไปสู
การปรับปรุงยุทธศาสตรฯ ใหเหมาะสมทั้งชวงเวลาและสภาพปญหาที่เกิดข้ึน

3. เพ่ือตองการทราบผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินการโดยรวมของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรชาติฯ
เพ่ือนําไปใชในการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ ในระยะตอไป

8.9.2 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดนํากรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ
Balanced Scorecard ของ โรเบิรต เอส แคปแลนด และ เดวิด พี นอรตัน ซึ่งประกอบไปดวย 4 มิติที่สําคัญ
ไดแก มิติดานประสิทธิผลและความคุมคา (Financial Perspective) มิติดานผลกระทบตอประชาชนที่จะไดรับ
การบริการจากภาครัฐที่มีความโปรงใสและปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) มิติดานประสิทธิภาพ
ของกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Perspective) และมิติดานการเรียนรูและการเติบโต (Learning and
Growth Perspective)
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แตเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 จึงจําเปนตองดัดแปลงเกณฑชี้วัดดังกลาวซึ่งใชในกับภาคเอกชน ใหเหมาะสมกับบริบทของยุทธศาสตรชาติฯ
ซึ่งเปนแผนที่ดําเนินการโดยภาครัฐ สามารถสรุปได ดังนี้

มิติด านประสิทธิผลและความคุมค า  ( Financial Perspective)  หมายถึง  มุมมองด าน
ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินยุทธศาสตรปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมา

มิติดานผลกระทบตอประชาชนที ่จะไดร ับการบริการจากภาครัฐที ่มีความโปรงใสและ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) หมายถึง การดําเนินการยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตอบสนองตอความตองการสูงสุดตอประชาชนในแงของการปองกันและปราบปราม
การทุจริตได

มิติดานประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ (Internal Perspective) หมายถึง กระบวนการ
จัดการซึ่งถือวาเปนกิจกรรมภายในของการดําเนินยุทธศาสตรฯ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
ทั้งเวลาและทรัพยากรที่ไดรับ

มิ ติ ด า นการ เ รี ยนรู แ ล ะการ เติ บ โ ต  ( Learning and Growth Perspective)  หมาย ถึ ง
การเรียนรูและการเติบโตของหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการยุทธศาสตรชาติฯ ซึ่งเปนมิติที่สะทอนถึง
ขีดความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติการเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติฯ

ภาพที่ 8.10 กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ตามแนวทาง Balanced Scorecard

มิติด้านประสิทธิผล

และความคุ้มคา่ (Financial
Perspective)

มิติด้านการเรียนรู้

และการเติบโต (Learning
and Growth
Perspective)

มิติด้านประสิทธิภาพของ
กระบวนการจดัการ
( Internal

Perspective)

มิติด้านผลกระทบตอ่ประชาชน
ทีจะได้รับการบริการจาก
ภาครัฐทีมีความโปร่งใสและ
ปราศจากการทจุริต
(Customer

Perspective)
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8.9.3 รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล
โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรชาติฯ ไดนําทฤษฎีเชิงระบบ (System

Model) มาใชเปนรูปแบบในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตรชาติฯ

แผนภาพที่ 8.11 กรอบแนวคิดตัวแบบการประเมินตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์และทฤษฎีเชิงระบบ

จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกลาวสามารถจําแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเปน 3
ประเภท ไดแก ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ไดแก การประเมินปจจัยนําเขา ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรที่
นํามาใชในการดําเนินการตามยุทธศาสตร (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เปนตน) สําหรับตัวชี้วัดกิจกรรม ไดแก
การประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน ตั้งแตการเริ่มวางแผนการดําเนินงาน การเริ่มดําเนินงานตามแผน ข้ันตอน
ระหวางการดําเนินงาน และข้ันตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดําเนินงาน และตัวชี้วัดประเภทผล
(Lag Indicator) ไดแก การประเมินผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สามารถชี้ใหเห็นภาพของการบรรลุ
วัตถุประสงค โดยตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard
ทั้ง 4 มิติ เปนประเด็นชี้นําการกําหนดตัวชี้วัด

ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลใน 3 ระดับ ประกอบดวย การประเมิน
ภาพรวมของแผนยุทธศาสตรชาติฯ การติดตามประเมินผลในระดับประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร
และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการ โครงการและแนวทางในการดําเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตร ซึ่งในแตละระดับจําเปนที่จะตองมีตัวชี้วัดที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบตามแนวทางของดัชนีชี้
วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ที่ไดกลาวไปแลวขางตน

วตัถปุระสงค์/
เป้าประสงค์ ปัจจยันําเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ์

ตวัชี วดัประเภทสาเหตุ ตวัชี วดัประเภท
กิจกรรม

ตวัชี วดัประเภทผล
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8.9.4 กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการประเมินแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

(พ.ศ. 2560 - 2564) จําแนกระยะเวลาของการประเมินการดําเนินการแผนยุทธศาสตรชาติฯ ออกเปน 3 ระยะ
ไดแก การประเมินกอนการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ (Pre-action Phase) การประเมินขณะดําเนินการ
(Ongoing Phase) และการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ (Post-action Phase)
ซึ่งในแตชวงเวลาสามารถสรุปแนวทางการดําเนินงานได ดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะกอนการนํายุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 ไปปฏิบัติ (Pre-action Phase) ในระยะ
นี้หนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ รวมถึงคณะกรรมการระดับการประเมินผล
จําเปนตองทบทวนความสอดคลองและความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรชาติฯ กับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่ตองการดําเนินงานใหสําเร็จ รวมถึงตองพิจารณาความสอดคลองและความเชื่อมโยงระหวางแผน
ยุทธศาสตรฯ กับแผนยุทธศาสตรของหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ นอกจากนี้
ยังจําเปนที่จะตองพิจารณาความเหมาะสมของทรัพยากรที่จําเปนกับการดําเนินงานของยุทธศาสตรชาติฯ รวมถึง
ความเหมาะสมของข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับหนวยงานที่เก่ียวของ อันจะสงผลให
การดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุดเทาที่เปนไปได

ระยะที่ 2 การประเมินขณะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (Ongoing Phase)
ในระยะที่ 2 นี้ จะมุงเนนการประเมินหนวยงาน/องคการที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ
ทั้งนี้เพ่ือใหผูที่เก่ียวของโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการระดับการประเมินผล รับทราบผลการดําเนินงาน
อันประกอบดวย ความสําเร็จและอุปสรรคปญหาระหวางการดําเนินงาน เพ่ือที่จะสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางหรือ
รูปแบบในการดําเนินงานที่จะทําใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ในการประเมิน
ระยะที่ 2 สามารถประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ซึ่งมีองคประกอบ
วาตองมีการระบุแผนที่เสนทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (Strategic Map) ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร
ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้งในดานยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง กับแผนยุทธศาสตรของ
หนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ ซึ่งการดําเนินงานในแผนที่การดําเนินงานตามยุทธศาสตรตองระบุระยะเวลาและ
เปาหมายการดําเนินงาน ตลอดจนเปาประสงคใหชัดเจน และเมื่อหนวยงานและองคกรดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) แลว ตองรายงานผลใหแกคณะกรรมการระดับ
การประเมินผล รับทราบเพ่ือทบทวนการดําเนินงาน ในกรณีที่จําเปนตองใชการวิเคราะหข้ันสูง หรือการติดตาม
ประเมินผลที่จะตองอาศัยความนาเชื่อถือ เชน การประเมินความพึงพอใจของประชาชน เปนตน หรือมีความซับซอนสูง
อาจมีองคกรกลาง (Third Party) อาทิ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เขามาเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ ได

ระยะที่ 3 การประเมินภายหลังการนํายุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 ไปปฏิบัติ (Post-action
Phase) เปนการประเมินเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ในที่นี้หมายถึงการประเมินในรอบป
ของการปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติฯ ในการประเมินจําเปนที่จะตองพิจารณาใน 2 ระดับ ประกอบดวย

1. การบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ เปนการประเมิน
การดําเนินงานในภาพรวมของแผน โดยพิจารณาวามีความสําเร็จมากนอยเพียงใด และมีปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานอยางไร ในการประเมินภาพรวมสามารถประเมินผลเปนรายป รายหกเดือน หรือรายไตรมาสได
ตามแตความเหมาะสม ทั้งนี้ อยางนอยที่สุดควรมีการประเมินอยางนอยปละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นปงบประมาณ)
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2. การประเมินผลตามยุทธศาสตร เปนการประเมินการบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่แตละ
หนวยงานหรือองคกรไดมีการนําไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการนําเอาแผนงานหรือมาตรการการดําเนินงานไปปรับใชกับ
หนวยงานหรือองคกรของตนเอง เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามเปาประสงคหรือวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) หรือไม สําหรับการประเมินผลตามยุทธศาสตรควรดําเนินการ
ประเมินผลทุกป

8.9.5 ผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
สําหรับผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

มีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการประเมินยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

ทําหนาที่ในการติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ตามแนวทางที่ระบุไว
ขางตน และรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ทุกสิ้นปงบประมาณ พรอมทั้งใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนายุทธศาสตรชาติฯ เสนอตอคณะกรรมการบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับชาติ เพ่ือรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพรใหสาธารณชนรวมถึงนานาชาติทราบตอไป

2. หนวยงานที่นําแผนยุทธศาสตรชาติฯ ไปจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน หรือมีหนาที่รับผิดชอบภารกิจตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ ตองมีการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตรของหนวยงานตนเอง ทั้งในระดับยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เปาประสงคหลัก โดยประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ และคณะอนุกรรมการ
ประเมินยุทธศาสตรชาติฯ

8.9.6 การปรับแผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

สามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือปจจัยอ่ืน ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผน แผนงาน โครงการอยางตอเนื่องสามารถกระทําได โดยการปรับยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถปรับไดในระดับ
ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการหรือแนวทางการดําเนินงาน เมื่อมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ไประยะหนึ่งแลว
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ในฐานะผูทําหนาที่ในการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรชาติฯ ตองจัดทํารายงานแกคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติทราบถึงผล
การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ รวมทั้งปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
และอุปสรรคดังกลาว อีกทั้งใหดําเนินการศึกษาเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะในการแกไข ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธในประเด็นยุทธศาสตรและเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการฯ ไดตามความเหมาะสม
ในแตละสภาวการณที่ยุทธศาสตรชาติฯ ไดเผชิญอยู ทั้งนี้ ตองไมขัดตอวิสัยทัศน เปาหมายและเปาประสงคหรือ
ผลลัพธที่คาดหวังใหเกิดข้ึนตามความมุงหวังสูงสุดของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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9. กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

การจะบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่นคือประเทศไทยจะไดรับผลการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต
(CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ ไดนั้น จะตองมีการใหความสําคัญดานการมีสวนรวมของประชาชน หนวยงาน และ
องคกรตาง ๆ ทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมตัดสินใจ
รวมดําเนินงาน และรวมตรวจสอบประเมินผลผานผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ เนื่องจากการปองกันและปราบปราม
การทุจริตนั้น ไมสามารถมอบหมายใหองคกรหรือกลุมองคกรใดองคกรหนึ่งรับผิดชอบแตเพียงผู เดียว
แตจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนภายในชาติ ดังนั้น การกําหนดกลไกการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงไดกําหนดข้ึน
ภายใตหลักการ ดังนี้

๑. ใชกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนภายในชาติ
๒. ประสานพลังจากภาคการเมือง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

เพ่ือใหไดขอเสนอในการดําเนินงานเชิงนโยบาย งบประมาณ และหลักวิชาการที่สามารถนําไปสูการตัดสินใจ
ดําเนินงานในระดับชาติ ผานกลไกปกติหรือกลไกพิเศษที่เปนรูปธรรมและตรงตามความตองการของคนในชาติ

๓. จัดกระบวนการอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดใน
ยุทธศาสตรชาติฯ รวมถึงความสอดคลองตามสภาพพ้ืนที่ โดยลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหาของแตละพ้ืนที่

๔. มีรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ เสนอตอรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคการระหวางประเทศที่เก่ียวของกับ
การตอตานการทุจริต

๕. ใชกลไกการดําเนินงานเดิมใหมากที่สุด ดวยการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และกําหนดกลไกการดําเนินงานใหม
เทาที่จําเปน

ดวยหลักการดังกลาว ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดกําหนดใหมกีลไกการดําเนินงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy integration) ประกอบดวย
๑.๑) คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

ทําหนาที่เปนคณะกรรมการกลางในการพิจารณากําหนดนโยบายบูรณาการ แนวทางการดําเนินงาน หรือสั่งการ ดังนี้

9
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(1) กําหนดนโยบายในการบูรณาการผานกลไกของยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็นยุทธศาสตรระดับชาติ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร
(Agenda) และในเชิงพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด (Area)

(2) พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเชื่อมโยงขอมูลประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับ
สนับสนุนตาง ๆ ในการรับขอเสนอประกอบการพิจารณา

(3) กําหนดมาตรการในเชิงยับยั้งการทุจริตในกรณีที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกประเทศหรือพิจารณาสั่งการเรงดวนไปยังสวนปฏิบัติการพิเศษเพ่ือดําเนินการตรวจสอบหรือออกคําสั่งยับยั้ง
การดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐหรือโครงการตางๆที่สอไปในทางทุจริตหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐได

(4) สั่งการใหมีการ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

(5) การบริหารและสนับสนุนปจจัยแหงความสําเร็จในการบูรณาการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(๖) รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ตอรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปงบประมาณ

(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินงานตามที่
คณะกรรมการเห็นควร

๑.๒) คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีกรอบหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) อํานวยการ ประมวลขอมูลขาวสารการดําเนินงาน ติดตาม เรงรัด
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติตามนโยบายหรือขอสั่งการของคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระดับชาติ

(๒) ประสานงานและบูรณาการการดําเนินงานระหวางคณะอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง กรม และหนวยงานที่เทียบเทา และคณะอนุกรรมการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับพื้นที่ เพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกลั่นกรองปริมาณงานตามลําดับความสําคัญของปญหา
โดยไมสรางภาระการดําเนินงานที่ยังไมมีความจําเปนเรงดวนในพ้ืนที่

(๓) กําหนดหลักเกณฑ ขอบเขตภารกิจและหนวยงานที่เก่ียวของกับประเด็น
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการใหครอบคลุม ครบถวน เพ่ือใหการบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

(๔) ประสานสวนราชการ องคกร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เก่ียวของ
เพ่ือจัดทําขอเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสมที่จะทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ

(๕) พิจารณากลั่นกรองขอเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
และจัดลําดับความสําคัญของจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใตกรอบที่คณะกรรมการบูรณาการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับชาติไดกําหนดไว
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(๖) จัดทําขอเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป
งบประมาณ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามแผน
บูรณาการใหเปนไปดวยความโปรงใสและถูกตอง รวมทั้งบูรณาการการทํางานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และ
หนวยงานที่เก่ียวของตามแผนบูรณาการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๑.๓) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหนวยงาน
ท่ีเทียบเทา เปนคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งข้ึนในทุกกระทรวง หรือหนวยงานที่เทียบเทาทั้งหมด มีกรอบหนาที่
การดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต กําหนด

๑.๔) คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ระดับจังหวัด เปนกลไก
การดําเนินงานในพ้ืนที่ มีกรอบหนาที่การดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และคณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหนวยงานเทียบเทา กําหนด

๑.๕) สวนปฏิบัติการพิเศษ เปนสวนปฏิบัติการที่ทําหนาที่ เฉพาะกิจ ข้ึนตรงตอ
คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติมีกรอบหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน คือ
เปนกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลพิเศษในกรณีที่กลไกการตรวจสอบปกติไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางทันทวงทีหรือมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากปญหาเชิงโครงสราง โดยดําเนินการตามมาตรการพิเศษหรือ
ขอสั่งการเรงดวนของคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติเพ่ือตรวจสอบหรือยับยั้งการดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐ
หรือโครงการตาง ๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ

๒) คณะกรรมการระดับสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑) คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรมปองกันและปราบปรามการทุจริต

มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน คือ การศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสําหรับสนับสนุน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยดําเนินการตามลําดับ
ความสําคัญเรงดวนภายใตกรอบที่คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติได
กําหนดไว

๒.๒) คณะอนุกรรมการกองทุนตอตานการทุจริตและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประกอบดวยผูแทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองคประกอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนตอตานการทุจริต มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) กําหนดประเด็นการแกไขปญหาการทุจริตเรงดวนจากมุมมองของ
ภาคเอกชนและประชาชน

(๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ภาคประชาชนเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

๒.๓) คณะอนุกรรมการอ่ืนๆกําหนดใหมีข้ึนไดเฉพาะกรณีที่จําเปน และคณะกรรมการ
บูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เห็นสมควรใหเพ่ิมเติม
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๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทั้งระบบ

(๒) จัดทําบันทึกรายงานขอคิดเห็นสําหรับการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป

(๓) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทุกสิ้นปงบประมาณ เสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เพ่ือรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพรใหสาธารณชน รวมถึงนานาชาติทราบ
ถึงความมุงมั่นในการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวตอไป



หนา ๑๒๗

แผนภาพที่ 9.1 กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

คณะกรรมการบูรณาการ
การปองกันและปราบปราม

การทุจริตระดับชาติ

คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับ
กระทรวง หรือหนวยงาน

ท่ีเทียบเทา

คณะอนุกรรมการ
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ

ระดับจังหวัด

สวนปฏิบัติการพิเศษ
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ)

คณะอนุกรรมการวิชาการ
และนวัตกรรมปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

คณะอนุกรรมการกองทุน
ตอตานการทุจริตและ
สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน

คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล

การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ

คณะอนุกรรมการ
อํานวยการและบริหาร

งบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตรชาติฯ



หนา ๑๒๘

ตารางท่ี 9.1 ตารางแบงมอบหนวยรับผิดชอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการระดับ

นโยบายและปฏิบัติการ
(Policy Integration)

คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

นายกรัฐมนตรี และ
ประธานกรรมการ
ป.ป.ช. (ประธานรวม)

1. รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับ
มอบหมาย (รองประธาน)
๒. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
3. ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
4. อัยการสูงสุด
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
6. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
7. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
8. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
9. ปลัดกระทรวงกลาโหม
10. ปลัดกระทรวงการคลัง
11. ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
14. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
15. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
16. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
18. ประธานกรรมการหอการคาไทย
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย
19. ผูทรงคุณวุฒิดานประชาสังคม
20. ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อมวลชนและ
การประชาสัมพันธ

เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช.



หนา ๑๒๙

ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ประธานกรรมการ
ป.ป.ช.

1. อัยการสูงสุด
๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย
๔. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
๕. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๗. เลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
๘. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
๙. เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท
๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง.
๑๔. เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการ
แผนดิน
๑๕.เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
16. เลขาธิการสํานักงานศาลยตุิธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช.



หนา ๑๓๐

ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ
ระดับกระทรวง หรือหนวยงานเทียบเทา

ปลัดกระทรวง หรือ
เทียบเทา

๑. อธิบดีกรม หรือเทียบเทา
๒. หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ

๑. หัวหนาศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต
ประจํากระทรวง หรือ
เทียบเทา
๒. ผูแทนสํานักนโยบาย
และแผน ประจํากระทรวง
หรือเทียบเทา

คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับจังหวัด
(จํานวน ๗๖ จังหวัด)

ผูวาราชการจังหวัด ๑. หัวหนาสวนราชการภายในจังหวัด
๒. ผูแทนหอการคาจังหวัด
๓. ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

๑. ผูอํานวยการ
สํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด
๒. หัวหนาสํานักงาน
จังหวัด

สวนปฏิบัติการพิเศษ
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
อธิบดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการระดับ

สนับสนุนการดําเนินงาน
(Support)

คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรม
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาการท่ี
คณะกรรมการรวม
ระดับชาติฯ ใหความ
เห็นชอบ

๑. ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
๒. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๓. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๔. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๕. ผูแทนสภาวิจัยแหงชาติ
๖. ผูแทนศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC)
๗. ผูแทนสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
๘. ผูแทนสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)

ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ท.
(รวม)

คณะอนุกรรมการกองทุนตอตานการทุจริต
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ผูแทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองคประกอบของ
คณะกรรการบริหารกองทุนตอตานการทุจริต

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ จัดตั้งเฉพาะกรณีท่ีจําเปน และคณะกรรมการรวมระดับชาติในการบูรณาการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เห็นสมควรใหเพ่ิมเติม

คณะกรรมการระดับ
การประเมินผล
(Evaluation)

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓

เลขาธิการ ก.พ.ร. ๑. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๒. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๔. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
๕. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.
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1. บทนํา

การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน
อุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรง
ไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น
ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย
และสงผลกระทบทางลบในวงกวาง

การทุจริตเปนปญหาสากลที่ทุกประเทศลวนใหความสําคัญ รวมทั้งประเทศไทย  ประเทศไทยจึงได
ใหสัตยาบันเขาเปนรัฐภาคีเปนลําดับที่ ๑๔๙ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ที่วาดวย
ความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการใหความรวมมือซึ่งกันและกัน
ทางกฎหมายเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดอยางสมบูรณ

ประเทศไทยไดพยายามแกปญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งบูรณาการ
ความรวมมือใหเขมแข็งยิ่งข้ึน  ดวยการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริต
ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริตระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ซึ่งพบวาการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และ
จําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องดวยยุทธศาสตรและกลยุทธที่เปนรูปธรรม ที่สามารถปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่ทวีความซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 256๔)
จึงกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต
ทุกรูปแบบอยางเขมแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพ่ือใหเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาระดับสากล

แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
การจัดทํายุทธศาสตรชาติว าด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีแนวทางและข้ันตอน ดังตอไปนี้
๑. ทบทวนขอมูลที่เก่ียวของ โดยการสังเคราะหรายงานศึกษาและวิจัยที่มีอยู รวบรวมขอมูล

สถานการณทุจริตของหนวยงานที่เก่ียวของ ขอกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เก่ียวของ การจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น รวมทั้งเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม

๒. สัมภาษณคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับสํานัก ป.ป.ช. บุคลากร
ในสํานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้ง ผูบริหารและบุคลากรในองคกรที่เก่ียวของ และองคกรภาคประชาชน

๓. วิเคราะหปจจัยภายนอกภายใน จุดออนจุดแข็ง ความสําคัญของตัวแปร การเทียบเคียง
(Benchmarking) กับบางประเทศ และการวาดภาพอนาคต

1
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๔. จัดเวทีครั้งที่ ๑ รับฟงความคิดเห็นจากตัวแทนสวนกลาง สวนภูมิภาค ของสํานักงาน
ป.ป.ช. และภาคีอ่ืนที่เก่ียวของ ตอผลการวิเคราะหสภาพการณภายในประเทศที่เก่ียวของกับการทุจริต ปจจัย
ภายนอกภายใน จุดออนจุดแข็ง เพ่ือการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๕. ยกรางวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ
๖. จัดเวทีครั้งที่ ๒ รับฟงความคิดเห็นจากตัวแทนสวนกลาง สวนภูมิภาค ของสํานักงาน

ป.ป.ช. และภาคีอ่ืนที่เก่ียวของ ตอ (ราง) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๗. ปรับปรุง (ราง) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ

๘. จัดเวทีครั้งที่ ๓ รับฟงความคิดเห็นจากหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง กรม
องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ  หัวหนาสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง หนวยงาน
อิสระของรัฐ ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาการเมืองพัทยา สถาบันอุดมศึกษา เครือขาย
ภาคประชาชน เครือขายภาคเอกชน สื่อมวลชน และเครือขายอ่ืน ๆ ตอ (ราง) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๙. จัดทํารูปเลมยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ รวมทั้งบทสรุปสําหรับผูบริหารฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นําเสนอตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

๑๐. เสนอยุทธศาสตร ชาติว าด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
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2. สถานการณการทุจริตและสาเหตุของการทุจริต 1

2.1 สถานการณการทุจริต
การทุจริตที่เกิดข้ึนภายในประเทศและขยายสูตางประเทศ (International) ทั้งรูปแบบการขามแดน

(Cross-border) หรือขามชาติ (Transnational) ซึ่งเปนผลมาจากการเคลื่อนตัวของประชาชนระหวางประเทศ
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีทันสมัยและการพัฒนาในดานตาง ๆ ในทางที่ผิด ทําให
การติดตามรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดียุงยาก และผลสืบเนื่องของการทุจริตเชื่อมโยงไปสูปญหา
อาชญากรรมขามชาติอีกมากมาย เชน การฟอกเงิน การคาอาวุธ การคามนุษย ยาเสพติด การกอการราย
ซึ่งลวนสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ

ปญหาการทุจริตและผลสืบเนื่องดังกลาว ทําใหนานาประเทศตระหนักถึงภัยรายแรงที่เกิดข้ึน
ในวงกวาง ดังรายงานของธนาคารโลก จํานวนเงินที่ถูกขโมยจากประเทศกําลังพัฒนาและประเทศทางผาน
ทีซุ่กซอนไวในตางประเทศในแตละป ประมาณ 20 - 24 พันลานเหรียญ หรือรอยละ 20 - 40 ของเงินชวยเหลือ
เพ่ือการพัฒนาอยางเปนทางการ2 ดังนั้น ในการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 11 จึงกําหนดอาชญากรรม
ที่ประชาคมโลกตองใหความรวมมือกันปราบปราม ประกอบดวย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมขามชาติ
การกอการราย การคามนุษย ยาเสพติด อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การฟอกเงิน และการทุจริตคอรรัปชัน3

และองคการสหประชาชาติ (United Nations : U.N.) และประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ไดรวมกันจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 เปนอนุสัญญาฉบับแรก
ที่ใหความสําคัญตอความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตกลับคืน รวมทั้ง การให
ความรวมมือทางกฎหมายเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด โดยเนื้อหาหลักในอนุสัญญาดังกลาว แบงเปน
๔ หมวดหลัก ไดแก การปองกันการทุจริต การกําหนดความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมาย ความรวมมือ
ระหวางประเทศ และการติดตามทรัพยสินคืน และประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขาเปนรัฐภาคีอยางสมบูรณ เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2554 เปนลําดับที่ ๑๔๙ ถือเปนสัญญาณเริ่มตนการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย

ตอมาประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี ไดดําเนินการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีที่กําหนดใน
อนุสัญญา UNCAC เพ่ือใหกฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบเทาสากล
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา UNCAC ในฐานะรัฐภาคีไดอยางครบถวน และรองรับกลไกการประเมิน
ติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ซึ่งเริ่มข้ึนตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๓

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

2
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จากการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ในรอบการประเมินที่ 1 ประจําป ค.ศ.
2010 - 2015 โดยประเทศเนปาล และประเทศบาหเรน รวมกับฝายเลขานุการของสํานักงานวาดวยยาเสพติด
และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes : UNODC)
มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขกฎหมายตอตานการทุจริตเพ่ิมเติม ไดแก

1. เพ่ิมเติมฐานความผิดอาญา เชน ความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (ขอบทที่ 25)
ความผิดฐานตระเตรียมการเพ่ือกระทําการทุจริต (ขอบทที่ 27) ความผิดฐานเจาหนาที่รัฐยักยอกทรัพยสิน
(แมเจาหนาที่นั้นจะไมมีหนาที่โดยตรงในการเก็บรักษาทรัพยสินดังกลาว) (ขอบทที่ 17) ความผิดเก่ียวกับ
การกระทําทุจริตในภาคเอกชน (ขอบทที่ 20 และ 21) กําหนดความรับผิดของนิติบุคคลในการกระทําทุจริต
(ขอบทที่ 26)

2. เพ่ิมเติมกลไกหรือมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เชน ปรับปรุง
การคุมครองพยานและผูใหเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตใหเทียบเทามาตรฐานสากล (ขอบทที่ 32) กําหนดใหการริบทรัพย
รวมถึงดอกผลและประโยชนอ่ืนใดที่ไดมาจากทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด และใหสามารถริบทรัพยได
แมทรัพยนั้นจะถูกเปลี่ยนรูป แปรสภาพ หรือปะปนอยูกับทรัพยสินอ่ืน (ขอบทที่ 31)

3. สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศโดยการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของ เชน
พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 ในประเด็นตาง ๆ เชน กําหนดใหมี
การหารือรวมกันระหวางรัฐภาคีทุกครั้งกอนการปฏิเสธการสงผูรายขามแดน (ขอบทที่ 46) สรางเสริมกลไก
การสงคืนทรัพยสินจากการกระทําความผิดคืนประเทศเจาของที่แทจริงที่มีประสิทธิภาพ (ขอบทที่ 46) กําหนดให
สามารถทําขอตกลงจัดตั้งหนวยสืบสวนสอบสวนรวมกันระหวางรัฐภาคีได (ขอบทที่ 49)

นอกจากนี้ การประเมินในระดับสากลโดยองคการพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ (International
Nongovernmental Organization : INGOs) ที่ทําการประเมินการทุจริตคอรรัปชันและความโปรงใส คือ องคกร
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI)  ไดจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) เพ่ือประเมินสถานการณการคอรรัปชันในภูมิภาคตาง ๆ ในระดับโลก  ผลการประเมิน
คาคะแนน CPI ในป พ.ศ. 2558 ของประเทศตาง ๆ พบวา ประเทศที่เขารับการประเมิน จํานวน 2 ใน 3 มีคะแนน
นอยกวา 50 คะแนน และประเทศสวนใหญรอยละ 68 กําลังเผชิญหนากับปญหาของการทุจริตที่รายแรง
รวมไปถึงกลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ จี 20 (Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank
Governors : G 20) กวาครึ่งหนึ่งของประเทศสมาชิกก็ประสบปญหาของการทุจริตคอรรัปชันเชนเดียวกัน

นับตั้งแตประเทศไทยดําเนินการใหสัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. 2003 ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ไดคะแนนที่มีแนวโนมดีข้ึนบาง ดังแสดงบนกราฟ
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ภาพที่ 2.1 คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2538 - 255๘ 4

หมายเหตุ : ตั้งแตป พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนคาดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม 10 เปนคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันพบวา คะแนนเฉลี่ยนับตั้งแตป พ.ศ. 2555 ภายหลังการให
สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 สถานการณการบริหารจัดการ
การทุจริตคอรรัปชันของประเทศไทยจัดอยูในลําดับที่ 3 ที่ระดับคาคะแนนเฉลี่ยที่ 37.00

ตารางที่ 2.1 คาคะแนน CPI ป 2555 – 25585

อันดับ (ป 2558 ) ประเทศ คาคะแนน CPI
เอเชีย โลก 2555 2556 2557 2558 คาเฉลี่ย อันดับ

1 8 สิงคโปร 87 86 84 85 85.50 1
2 54 มาเลเซีย 49 50 52 50 50.25 2
3 76 ไทย 37 35 38 38 37.00 3
4 88 อินโดนีเซีย 32 32 34 36 33.50 5
5 95 ฟลิปปนส 34 36 38 35 35.75 4
6 112 เวียดนาม 31 31 31 31 31.00 6
7 139 ลาว 21 26 25 26 24.50 7
8 147 พมา 15 21 21 22 19.75 9
9 150 กัมพูชา 22 20 21 21 21.00 8

หมายเหตุ : ในป 2558 ไมมีขอมูลของประเทศบรูไน จึงไมนํามาคิดเปนฐานคะแนนเฉลี่ย

4 ที่มา : http://cpi.transparency.org/cpi2015/results สืบคนเมื่อ เมษายน 2559
5 ที่มา เรียบเรียงขอมูลโดยมูลนิธอิงคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย แหลงขอมูล: http://transparency.org/ สืบคนเมื่อ เมษายน 2559
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จากขอสนเทศดังกลาวขางตน สะทอนปญหาของการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยเปนปญหาที่
หยั่งราก ฝงลึก และตองใชระยะเวลาในการแกไขดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต แมวาแนวโนม
ภาพลักษณคอรรัปชันจะดีข้ึน แตการปองกันและปราบปรามตองเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วใน
ยุคปจจุบัน รวมทั้งตองสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในการสรางสังคมที่มีความโปรงใส คานิยมใน
ความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งกระแสการตอตานทางสังคม (Social Sanction) ในการทุจริตคอรรัปชัน

ขอสนเทศดังกลาวยังชี้ใหเห็นวา รูปแบบการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโนมทวีความสลับซับซอน
มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เปนการทุจริตทางตรง เชน การรับสินบน การทุจริตตอตําแหนงราชการ การทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจาง มีการเปลี่ยนเปนรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายมากข้ึน มีกระบวนการแกกฎหมายเพ่ือเอ้ืออํานวย
ประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง การใชอํานาจและอิทธิพลในการแทรกแซงกลไกทางกฎหมาย หรือกลไกใน
กระบวนการยุติธรรม การทําลายการตรวจสอบอํานาจรัฐ รวมทั้งยังมีการทุจริตในระดับประเทศผานขอตกลง
ความรวมมือ การใหสินบนเจาหนาที่ไทยในการทําธุรกิจระหวางประเทศของบริษัทขามชาติ เปนตน

สถิติในการดําเนินคดี ตั้งแตป พ.ศ. 2554 - 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ยังมีเรื่องคางสะสมถึง 10,945 คดี จําแนกเปนเรื่องคางสะสมที่ยกมาจากเริ่มกอตั้ง
สํานักงาน ป.ป.ป. ถึง ป พ.ศ. 2557 จํานวน 9,513 คดี และเรื่องรับใหม ป พ.ศ. 2558 จํานวน 3,050 คดี
และดําเนินการแลวเสร็จเพียง 1,618 คดี หรือคิดเปนเพียงรอยละ 12.88 ของคดีทั้งหมดเทานั้น 6 โดยสามารถ
จําแนกไดดังนี้

ตารางที่ 2.2 สถิติในการดําเนินคดี ตั้งแตป พ.ศ. 2554 - 2558

ป
งบประมาณ

จํานวนรับเรื่องกลาวหา ผลการดําเนินงาน
คงเหลือ

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

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

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

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

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

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

ประเภท ก. ตกไป/แสวงหาฯ แลวไมรับไวดําเนินการ ไตสวน/ไตสวนแลวขอกลาวหาไมมีมูล
ประเภท ข. ไมรับ/ไมยกข้ึนพิจารณา
ประเภท ค. สงคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา 89
ประเภท ง. สงใหผูบังคับบัญชา/พนักงานสอบสวนดําเนินการตามมาตรา 89/2

6 ศูนยประมวลขอมูล สํานกังาน ป.ป.ช. วันที่ 27 เมษายน 2559
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ประเภท จ. รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนตาม พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประเภท ฉ. สงคณะกรรมการ ป.ป.ท./หนวยงานอ่ืนดําเนินการ
ประเภท ช. ชี้มูลความผิด

2.2 นิยาม รูปแบบ และสาเหตุของการทุจริต
องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI) ไดกําหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริตเปน 7 ประเภท ไดแก

1. การทุจริตขนาดใหญ (Grand Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่รัฐระดับสูง
เพ่ือบิดเบือนนโยบายหรือการใชอํานาจรัฐในทางมิชอบ เพ่ือใหผูนําหรือผูบริหารประเทศไดรับผลประโยชนจาก
การใชทรัพยากรของชาติ

2. การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐระดับกลาง
และระดับลางตอประชาชนทั่วไป โดยการใชอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในทางมิชอบ

3. การติดสินบน (Bribery) เปนการเสนอ การให  หรือสัญญาวาจะใหผลประโยชน
ทั้งในรูปของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนตาง ๆ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

4. การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจาหนาที่องคกรของรัฐนําเงินหรือ
สิ่งของที่ไดรับมอบหมายใหใชในหนาที่ราชการ มาใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือกิจกรรมอ่ืนที่ไมเก่ียวของ

5. การอุปถัมภ (Patronage) เปนรูปแบบหนึ่งของการเลนพรรคเลนพวก ดวยการคัดเลือก
บุคคลจากสายสัมพันธทางการเมืองหรือเครือขาย (Connection) เพ่ือเขามาทํางานหรือเพ่ือไดรับผลประโยชน
โดยไมคํานึงถึงคุณสมบตัิและความเหมาะสม

6. การเลือกที่ รักมักที่ชัง  (Nepotism) เปนรูปแบบหนึ่ งของการเลนพรรคเลนพวก
โดยเจาหนาที่ของรัฐจะใชอํานาจที่มีในการใหผลประโยชนหรือใหหนาที่การงานแกเพ่ือน ครอบครัว หรือบุคคล
ใกลชิด โดยไมคํานึงถึงคุณสมบตัิและความเหมาะสม

7. ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับ
ประโยชนสวนรวม อันเกิดจากที่บุคคลตองมีหนาที่หรือสถานะมากกวา 1 สถานะ

การทุจริตในประเทศไทยอาจจะจําแนกออกเปน 2 ระดับ ไดแก การทุจริตในระดับชาติ และการทุจริต
ในระดับทองถ่ิน

1. การทุจริตในระดับชาติ การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนรูปแบบการทุจริต
ที่นักการเมืองใชอํานาจทางดานการบริหารราชการแผนดิน รวมถึงอํานาจนิติบัญญัติที่ไดมาจากความไววางใจ
ของประชาชน เปนเครื่องมือในการออกกฎหมาย การแกไขกฎหมาย การแกไขระเบียบ ขอบังคับและนโยบาย
โดยอาศัยชองโหวของกฎหมาย กฎระเบียบ และตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพอง
เพื่อใหการกระทําการทุจริตกลายเปนสิ่งที่ชอบธรรม เนื่องจากมีกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายรองรับ
การทุจริตเชิงนโยบายยังปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ เชน การซื ้อขายตําแหนงในระดับสูงทางราชการ ไดแก
ตําแหนงอธิบดี ตําแหนงผูบริหารในรัฐวิสาหกิจ ในตําแหนงที่มีอํานาจอนุมัติเห็นชอบโครงการตาง ๆ ได นําไปสู



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

หนา ๘

การตรวจสอบที่หละหลวมในโครงการกอสราง การจัดซื้อจัดจางในรัฐ และการใชวิธีพิเศษในการดําเนินการ
หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ มาตรการปองกันการทุจริตตาง ๆ  ในแตละกระบวนการ ขั้นตอนมีการแบงผลประโยชนกัน
ในหมูพวกพอง เชน การทําแบบกอสรางที่ไมมีความชัดเจน การใชเงินกูจากตางประเทศเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ รวมทั้งเสนอโครงการเรงดวนเพ่ือจัดจางโดยวิธีพิเศษ เปนตน
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการวาจางแบบเหมารวม (Turnkey) ซึ่งผูรับเหมาสามารถดําเนินการออกแบบและ
กอสรางโครงการใหแลวเสร็จไดดวยตัวเอง ซึ่งเอ้ือตอการทุจริต เนื่องจากผูรับเหมาโครงการสามารถปรับเปลี่ยน
แผนงานตาง ๆ ไดตลอดเวลา สามารถปรับเพ่ิมคาใชจายและขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมไดงาย อีกทั้งยังเปดชองให
บริษัทเอกชนเรียกรองคาชดเชยจากรัฐได ซึ่งมักเกิดจากการทําสัญญาที่หละหลวม มีชองวางใหหนวยงานรัฐเสียเปรียบ

2. การทุจริตในระดับทองถิ่น การกระจายอํานาจลงสูทองถ่ินที่มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือให
บริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตใน
ทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 7

1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง
สวนใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2) สภาพหรือปญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและ

ขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน

การทุจริตในหลายรูปแบบดังกลาว จากงานวิจัยของ มาตาลักษณ ออรุงโรจน (2554) พบวา
สาเหตุหลักที่กอใหเกิดการทุจริตในสังคมไทยมี 2 ประการ ไดแก

1. การใชวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ในทางที่ผิด
2. ปญหาเรื่องตัวบุคคลที่เปนเจาหนาที่รัฐ

กลาวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภนําไปสูการเอื้อประโยชนในทางมิชอบใหแกญาติมิตร
และพวกพอง รวมทั้งการตรวจสอบความโปรงใสขาดประสิทธิภาพ ทําใหสังคมเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติ
อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมดังกลาวเปนเพียงตัวเสริมใหเกิดโอกาสในการทุจริตเทานั้น ปญหาสําคัญที่สุดอยูที่
การขาดจิตสํานึกความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ความโลภในอํานาจและทรัพยสินอยูเหนือ
ความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหนาที่จนนําไปสูการทุจริตดวยวิธีการใหม ๆ ที่ซับซอนยิ่งข้ึน

7 ที่มา : บทความงานวิจัย เร่ือง “การทุจริตคอรรัปชันในองคกรปกครองสวนทองถิ่น: มาตรการและกลไกการปองกัน” โดย รศ.ดร. โกวิทย พวงงาม
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สาเหตุและปจจัยสําคัญที่นําไปสูการทุจริตมีอีกหลายประการ นับตั้งแตเรื่องของโอกาสในการทํา
ทุจริตที่เกิดจากชองวางของกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง การขาดกลไกในการตรวจสอบ
ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชนทางธุรกิจกับการดําเนินงานของภาครัฐ คาตอบแทนที่
ไมเหมาะสมของขาราชการ การขาดจริยธรรมคุณธรรม เอาประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดประโยชน
สวนรวม คานิยมยกยองคนที่มีเงิน ทัศนะที่วาการทุจริตเปนเรื่องปกติ ความไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีสวนทําใหคนมุงสรางความร่ํารวย วัตถุนิยม เปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่
มีแนวโนมที่จะทําการทุจริต รวมทั้ง “โครงสรางทางสังคมที่บิดเบี้ยว” มีความเหลื่อมล้ํา มีชองวางระหวาง
คนจน - คนรวย  คนมีอํานาจ - คนไรซึ่งอํานาจ ทําใหแสวงหาหนทางที่จะลดชองวาง โดยการทุจริตมากยิ่งข้ึน

ประเทศไทยจึงจําเปนตองพัฒนากลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
ทั้งในสวนของกฎหมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 256๐ - 256๔) ที่บูรณาการพันธกิจการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรและภาคีเครือขาย
ที่มีบทบาทหนาทีใ่นการตอตานการทุจริต เพ่ือใหประเทศไทยลดการทุจริตไดอยางมีนัยสําคัญ
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3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) มาจากการเก็บขอมูลสถานการณ
การทุจริตของแตละประเทศจากแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ จํานวน 12 แหลงขอมูล ประเมินโดยองคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซึ่งเปนองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศ
กอตั ้งขึ ้นในประเทศเยอรมนี เมื ่อ ป ค.ศ. 1993  มีวัตถุประสงคในการตอสู กับการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดวยการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสรางความตระหนักรูถึงผลเสียของการทุจริต การประเมิน CPI
แตละประเทศจะถูกประเมินจากแหลงขอมูลอยางนอย 3 แหลงขอมูล

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

รายละเอียดสําหรับการประเมิน ๘ แหลงขอมูลขางตน สามารถอธิบายได ดังนี้

1) แหลงขอมูล Bertelsmann Foundation Transformation Index : BF (BTI)
BTI เผยแพรคะแนนทุก 2 ป  ป 201๖ เปนปลาสุดที่เก็บขอมูลในชวง 1 กุมภาพันธ 2013

ถึง 31 มกราคม 2015 ประเด็นที่ใชในการวิเคราะห มี 3 ดาน ไดแก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจและการจัดการ
ของรัฐบาล มี 17 หลักเกณฑ ไดแก 1) ความเปนรัฐ 2) สวนรวมทางการเมือง 3) หลักนิติธรรม 4) ความมั่นคง
ของสถาบันประชาธิปไตย 5) การบูรณาการทางการเมืองและสังคม 6) ระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม 7) องคการของตลาดและการแขงขัน 8) สกุลเงินและเสถียรภาพดานราคา 9) ทรัพยสินสวนบุคคล
10) ระบอบของรัฐสวัสดิการ 11) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 12) การพัฒนาอยางยั่งยืน 13) ระดับความยาก
14) ความสามารถในการปฏิบัตินโยบาย 15) การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 16) การสรางฉันทามติ
และ 17) ความรวมมือระหวางประเทศ

3
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ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 45 คะแนน
ป 2013 ได 40 คะแนน
ป 2014 ได 40 คะแนน
ป 2015 ได 40 คะแนน (คะแนนคงที่)

2 ) แ ห ล ง ข อ มู ล International Institute 0f Management Development : IMD
แหลงขอมูล IMD สํารวจและจัดอันดับความสามารถในการแขงขันทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจ

ทั่วโลก โดยการจัดอันดับตัวชี้วัดทั้ง 4 กลุมหลัก ไดแก 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ
3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ 4) โครงสรางพ้ืนฐาน

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 38 คะแนน
ป 2013 ได 36 คะแนน
ป 2014 ได 33 คะแนน
ป 2015 ได 38 คะแนน (เพ่ิมข้ึนจากปกอน 5 คะแนน)

๓) แหลงขอมูล Political Risk Services International Country Risk Guide : ICRG
International Country Risk Guide หรือ ICRG จัดอันดับความเสี่ยงของประเทศตาง ๆ

3 ดาน คือ ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และดานการเงิน มีการรายงานผลทุกเดือน ครอบคลุม 140 ประเทศทั่วโลก
คอรรัปชัน เปนหนึ่งในความเสี่ยงดานการเมืองของ ICRG โดยมุงไปที่คอรรัปชันที่เกิดข้ึน

ในระบบการเมือง พบวา รูปแบบการทุจริตที่นักธุรกิจมีประสบการณตรงและพบมากที่สุด คือ การเรียกรับสินบน
หรือการเรียกรับเงินเพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําเขา/สงออก การประเมินภาษี การคุมกันโดยตํารวจ
ระบบอุปถัมภ ระบบพวกพอง การใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองแบบลับ ๆ และความสัมพันธใกลชิดของ
นักการเมืองกับนักธุรกิจ

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 31 คะแนน
ป 2013 ได 31 คะแนน
ป 2014 ได 31 คะแนน
ป 2015 ได 31 คะแนน (คะแนนคงที่)

๔) แหลงขอมูล World Economic Forum (Executive Opinion Survey) : WEF
แหลงขอมูล World Economic Forum (Executive Opinion Survey) เปนหนึ่งในแหลงขอมูล

ที่องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ นําขอมูลมาใชเพ่ือจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
World Economic Forum จั ดทํ า ดั ชนี ชี้ วั ดคว ามสามารถทา งการแข ง ขั น  ( Global

Competitiveness Index : GCI) ของตนเองเปนประจําทุกป ดัชนีชี้วัดความสามารถทางการแขงขันจะแตกตาง
จากดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ แตอาจจะมีความสัมพันธกันบางประการ
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เนื่องจากใชขอมูลดิบชุดเดียวกัน คือ ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร (Executive
Opinion Survey)

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 35 คะแนน
ป 2013 ได 35 คะแนน
ป 2014 ได 39 คะแนน
ป 2015 ได 43 คะแนน (เพ่ิมข้ึนจากปกอน 4 คะแนน)

5) แหลงขอมูล World Justice Project Rule of Law Index : WJP
WJP เปนองคกรที่ประเมินคาระดับความโปรงใสโดยใชหลักนิติรัฐเปนเกณฑ มีการเก็บขอมูล

ในทุกป การคิดระดับคะแนนรวม จาก 8 เกณฑหลัก ไดแก 1) การตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐบาล
2) การปราศจากการคอรรัปชันและแสวงหาผลประโยชนสวนตน 3) การเปดเผยขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม
ของประชาชน 4) สิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชน 5) ความสงบเรียบรอยของสังคม การไมใชความรุนแรง
ในการแกปญหา 6) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 7) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพง
ความเปนอิสระของตุลาการ และระยะเวลาดําเนินการเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม และ 8) การเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพชวยลดจํานวนอาชญากรรม การไมถูกแทรกแซงโดย
ผูมีอิทธิพล และสิทธิของผูตองหา

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 33 คะแนน
ป 2013 ได 33 คะแนน
ป 2014 ได 44 คะแนน
ป 2015 ได 26 คะแนน (ลดลงจากปกอน 18 คะแนน)

6) แหลงขอมูล Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings : EIU
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) เปน 1 ใน 8 แหลงขอมูลจาก

ทั้งหมด 12 แหลง ที่องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) นํามาใชใน
การประเมินเพ่ือจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหเชิงลึกที่เปนปจจุบัน
เก่ียวกับความเสี่ยงตาง ๆ ที่ระบบเศรษฐกิจตองเผชิญ มีประเทศที่ EIU ทําการวิเคราะหทั้งสิ้นมากกวา 140
ประเทศ

ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง
ป 2012 ได 38 คะแนน
ป 2013 ได 38 คะแนน
ป 2014 ได 38 คะแนน
ป 2015 ได 38 คะแนน (คะแนนคงที่)
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7) แหลงขอมูล Global Insight Country Risk Ratings : GI
องคกรที่ประเมินคา GI คือ บริษัท IHS Inc. ปจจัยหลักที่ประเมิน คือ ความเสี่ยงดานการบริการ

ปจจัยรอง ไดแก ความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี และความมั่นคงที่สงผลตอการดําเนินงาน
ในภาคธุรกิจและการลงทุน การประเมินความเสี่ยงจะประเมินจากนักวิเคราะหที่เชี่ยวชาญในแตละประเทศ
และไดรับขอมูลจากกลุมลูกคาและผูทําสัญญากับภาครัฐของประเทศนั้น ๆ นักลงทุน นักธุรกิจ ผูรับงานอิสระ
เครือขายนักขาว และสถานการณที่สําคัญในแตละวันจะถูกนํามาประเมินดวย

คําถามของผูเชี่ยวชาญจะเนนไปที่การประเมินการทุจริตที่สงผลตอการดําเนินการของภาคธุรกิจ
เอกชนเปนหลัก โดยมุมมองหรือประสบการณของนักธุรกิจที่มีเก่ียวกับการทุจริต ตัวอยางคําถาม

- การคอรรัปชันมีผลตอการดําเนินธุรกิจหรือไม การเมืองและเศรษฐกิจมีผลตอการคอรรัปชันอยางไร
- ในมุมมองของนักธุรกิจ การคอรรัปชันสัมพันธกับการอนุญาตใหทําธุรกิจหรือไม และสงผลตอ

นโยบายและการตัดสินใจอยางไร
ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง

ป 2012 ได 42 คะแนน
ป 2013 ได 32 คะแนน
ป 2014 ได 42 คะแนน
ป 2015 ได 42 คะแนน (คะแนนคงที่)

8) แหลงขอมูล Political and Economic Risk Consultancy : PERC
องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI) นําขอมูลของ PERC มาใชจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต

(CPI) ซึ่งรวบรวมขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจในทองถ่ินและนักธุรกิจชาวตางชาติในแตละ
ประเทศโดยการสัมภาษณ การสอบถามทางโทรศัพทและการตอบแบบสํารวจออนไลน โดยถามเก่ียวกับประเทศ ที่
พวกเขาทํางานอยูและประเทศของเขาเอง

ขอมูลที่นํามาใชจัดทํา CPI ป 2015 เปนขอมูลจากการสํารวจระหวางเดือนมกราคม 2015
ถึงเดือนมีนาคม 2015 และตีพิมพในวารสารเดือนเมษายน 2015

PERC ใชวิธีการสํารวจการรับรูของกลุมตัวอยางตอการคอรรัปชัน โดยมีคําถาม ดังนี้
1. ทานจะใหคะแนนปญหาการทุจริตในประเทศที่ทานทํางานหรือประกอบธุรกิจเทาใด
2. ปญหาการทุจริตในประเทศของทานลดลง เทาเดิม หรือเพ่ิมมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว
3. การคอรรัปชันในแงมุมใดหรือในเรื่องใดที่ทานเห็นวามีความสําคัญตอประเทศของทานมากที่สุด
ทั้งนี้ ในการคํานวณคา CPI จะใชคําตอบจากคําถามแรกเทานั้น กําหนดระดับคะแนนตั้งแต

๐ ถึง ๑๐ โดยคา ๐ หมายถึง มีปญหาการทุจริตนอยที่สุด และระดับ ๑๐ หมายถึง มีปญหาการทุจริตมากที่สุด
ขอมูลคาคะแนนเปรียบเทียบยอนหลัง

ป 2012 ได 35 คะแนน
ป 2013 ได 39 คะแนน
ป 2014 ได 35 คะแนน
ป 2015 ได 42 คะแนน (เพ่ิมข้ึนจากปกอน 7 คะแนน)
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“ดัชนีการรับรูการทุจริต ประจําป ๒๕๕๘” ที่หนวยงานองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI)
ไดเผยแพรเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏวา “ประเทศไทย ได ๓๘ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน”
เปนอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และไดอันดับที่ ๓ จาก ๙ ประเทศ ในกลุมอาเซียน

คาคะแนนที่ไดรับดังกลาว มาจากแหลงขอมูลที ่ค าคะแนนเพิ่มขึ ้น ๓ แหลง แหลงขอมูลที่
คาคะแนนเทาเดิม ๔ แหลง และแหลงขอมูลที่คาคะแนนลดลง ๑ แหลง ซึ่งข้ึนอยูกับการเก็บขอมูลและประเมินคา
บริบทดานใดในชวงนั้น ๆ เชน ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานกระบวนการยุติธรรม เปนตน

ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง เก่ียวกับ “ชวงเวลาการเก็บขอมูลของแตละแหลงขอมูล” อาจจะสงผลตอ
คาคะแนนเชนเดียวกัน ซึ่งพิจารณาจากเอกสารเผยแพรขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติเก่ียวกับคําอธิบาย
ของแหลงขอมูลที่นํามาใชในการจัดทําดัชนีการรับรูการทุจริต ป ๒๐๑๕ (Corruption Perceptions Index 2015 :
Full Source Description) พบวา แตละแหลงขอมูลจะทําการเก็บขอมูลในชวงเวลาที่แตกตางกันไป กลาวคือ
บางแหลงขอมูลเก็บขอมูลตั้งแต ป ๒๐๑๒ ถึงป ๒๐๑๔ แตบางแหลงขอมูลเก็บขอมูลเดือนมกราคมถึงมิถุนายน
ป ๒๐๑๕

คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ประจําป ๒๐๑๕ จึงสะทอนภาพรวมของเหตุการณและสถานการณ
ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย เชน นโยบายทางเศรษฐกิจ การบังคับใชกฎหมาย ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน การบริหาร
ประเทศของรัฐบาล ในหลายชวงเวลาตั้งแตปลายป ๒๐๑๒ ถึงตนป ๒๐๑๕

แหลงขอมูลที่มีคาคะแนนเพ่ิมข้ึนในภาพรวม อาจจะมีสาเหตุจากการเขามาบริหารประเทศของ
รัฐบาลในสถานการณพิเศษ ที่นําโดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา สามารถใชกฎหมายยุติปญหาความขัดแยง
อยางรุนแรงที่มีมาอยางตอเนื่องยาวนาน ทําใหประเทศมีความมั่นคงภายในมากข้ึน รวมทั้งการกําหนดนโยบาย
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันทุกภาคสวนราชการ และการแตงตั้งคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.)

แหลงขอมูลที่มีคาคะแนนเทาเดิม อาจจะสืบเนื่องจากบริบทที่ถูกประเมินยังไมมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

สวนแหลงขอมูลที่มีคาคะแนนลดลง คือ แหลงขอมูล World Justice Project Rule of Law Index : WJP
อาจมีสาเหตุมาจากระดับคาคะแนน ๓ ใน ๘ หลักเกณฑปรับตัวลดลง ประกอบดวย ๑) ระบบการเมือง
๒) สิทธิเสรีภาพของประชาชน และ ๓) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากในชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล
โดยเฉพาะในชวงปลายป ๒๐๑๓ - ๒๐๑๔ เปนชวงที่สถานการณการเมืองไทยเกิดความวุนวาย มีการประทวง
เดินขบวนปดถนนและสถานที่ราชการจํานวนมาก ประชาชน รวมถึงขาราชการบางสวนไมสามารถดําเนินชีวิตได
อยางปกติ มีความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการวางระเบิดในสถานที่ตาง ๆ ทําใหเกิดการรัฐประหาร
และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีการรวมอํานาจอยูที่คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ประกอบกับบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีจํานวนนอย
รวมไปถึงการกําหนดใหพลเรือนตองข้ึนศาลทหารหากเขากรณีตามที่กําหนดตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ สถานการณที่เกิดความขัดแยงอยางตอเนื่องดังกลาวอาจทําใหระดับคาคะแนน ที่ถูกประเมินปรับตัว
ลดลง
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อนึ่ง ขอมูลเชิงประจักษจากเอกสารเผยแพรขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International) เก่ียวกับคําอธิบายของแหลงขอมูลที่นํามาใชในการจัดทําดัชนกีารรับรูการทุจริต ป ๒๐๑๕ ที่ผานมา
มีขอสังเกตวา ระหวางเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ของทุกป เปนชวงที่มีการเก็บขอมูลจากทุกแหลงขอมูล
ซึ่งนาจะสงผลตอคาคะแนน CPI อยางมีนัยสําคัญ

ดังนั้น ในการยกระดับคาคะแนน CPI ในป ๒๐๑๖ รัฐบาลและทุกภาคสวน พึงเรงสรางภาพลักษณ
ที่ดีและการรับรูที่ถูกตองอยางตอเนื่อง ควรใหขอมูลที่เก่ียวของแกประชาชนและนักลงทุนตางชาติอยางทั่วถึง
การนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืน เพ่ือใหนานาประเทศสามารถเขาถึงแหลงขอมูล
การผลักดันใหพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เปนรูปธรรม รวมทั้งเรงใหเกิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ใหเปนไปอยางครอบคลุมรอบดานแกทุกหนวยงาน เปนตน
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4. ทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศไทยมีความพยายามแกไขปญหาการทุจริต โดยหนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไดรวมกันสรางเครื่องมือ กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของ ยุทธศาสตรชาติวาด วยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตชวงป พ.ศ. 2551 ถึงปจจุบัน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางให
ทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและ
ภาระหนาที่ของตนเอง แตเนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต โดยเหตุ
ปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือประสบความสําเร็จ
ไดเทาที่ควร สืบเนื่องมาจากปญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงการวิวัฒนาการของปญหาการทุจริตซึ่งมีรูปแบบ
ที่สลับซับซอน ยากตอการตรวจสอบของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล จึงเห็นควรจะมีการปรับปรุงและปฏิบัติยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือเปนการตอยอดและพัฒนาใหงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหประสบผลสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายที่ยุทธศาสตรชาติฯ ไดกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากกฎหมาย ระเบียบ แผนยุทธศาสตร หรือการดําเนินงานของ
องคกรตาง ๆ จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการปฏิบัติยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 ในชวงป พ.ศ. 2560 – 2564 มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับฐานความคิดและสรางความตระหนักรู
ใหทุกภาคสวนของสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้ง
กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และพรรคการเมือง มีการปฏิบัติตามเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตใหชัดเจน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริตทั้งในสวนของการกําหนดนโยบายและการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมถึงเปนการแสดงเจตจํานงการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว
จะตองมีการเสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเขามา
มีสวนรวมในการตรวจสอบและเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ โดยการดําเนินงานของหนวยงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต จะตองปฏิบัติงานในเชิงรุก และมีความเด็ดขาดรวดเร็วในการแกไขปญหา
การทุจริต เพ่ือเปนการสรางใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ซึ่งเมื่อการดําเนินงานดังที่กลาวมาสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงก็เชื่อวาจะสามารถเปนสวนหนึ่งในการยกระดับ
คาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยใหไดคาคะแนนตามเปาหมาย
ที่วางไวอยางแนนอน

ประกอบกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีขอคํานึงหลายประการในการกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกระแสของโลกในปจจุบันที่มุงเนนการสรางความรวมมือระหวางกันใน
การแกไขปญหาการทุจริต โดยสําหรับประเทศไทยไดมีการกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4
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ซึ่งมีความสอดคลองกับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
และรุนแรง ในลักษณะของการออกกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการสรางความ
ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตในทุกภาคสวนของสังคม ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวามี
สาระสําคัญที่ควรนํามาใชสําหรับกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

1. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
2. วาระปฏิรูปที่ ๑ : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสภาปฏิรูปแหงชาติ
3. กรอบแนวคิดของยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
4. รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561
7. แนวนโยบายและขอสั่งการของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.)
สําหรับในปจจุบันประเทศไทยไดอยูในระหวางการประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. .... เพ่ือใหประชาชนไดพิจารณาและลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ได
ใหความสําคัญกับการออกแบบระบบโครงสรางอํานาจที่มุงเนนการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมทางการเมือง และผูบริหารระดับสูง ใหมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต
จากการที่รัฐธรรมนูญฯ ไดใหความสําคัญกับเรื่องปญหาการทุจริต เนื่องจากในปจจุบันปญหาดังกลาวทวีความรุนแรง
และแทรกซึมไปกับทุกภาคสวนของสังคม ไมวาจะเปนในภาคราชการ ภาคเอกชน หรือแมกระทั่งภาคประชาสังคม
ดังนั้นรัฐบาลและคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ จึงสรางกฎหมาย มาตรการ หรือกลไก สําหรับปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหมีภาพลักษณและความนาเชื่อถือ
ในสายตาของนานาชาติ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... กําหนดอยูในหมวดที่ 4 หนาที่ของปวงชนชาวไทย
วา “...บุคคลมีหนาที่ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” เพ่ือใหประชาชนได
ตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบ ไมวาการกระทํานั้น จะเปนการกระทําโดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ
โดยการกําหนดอยางชัดเจนในลักษณะนี้ ถือไดวาเปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเปนหนาที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนรวมมือรวมใจกันปฏิบัติ ประชาชนทุกคนพึงมีความตระหนักและ
เขาใจถึงผลกระทบจากการทุจริตอยางกวางขวาง อีกทั้งยังเปนโอกาสของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รวมสรางกระแสการตอตานหรือรังเกียจการทุจริตใหแพรกระจายไปในทุกภาคสวนของสังคมไทย

นอกจากนี้รางรัฐธรรมนูญฯ ยังไดกําหนดอยางชัดเจน ในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐ วา “รัฐตอง
สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกลาวอยางเขมงวด  รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู



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

หนา ๑๘

ตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งการที่รางรัฐธรรมนูญฯ
กําหนดในเรื่องดังกลาว เพ่ือใหรัฐสนับสนุนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางชัดเจน โดยถือเปน
หนาที่ของรัฐ ที่จะตองพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยไดรับการคุมครองจากรัฐอยางเต็มที่ตามที่กฎหมายกําหนด

การบริหารราชการแผนดิน รัฐจะตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สําคัญคือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามระบบคุณธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิให
ผูใดใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบที่เปนการกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่หรือกระบวนการแตงตั้ง
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และรัฐจะตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให
หนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตอง
ไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ซึ่งการที่รางรัฐธรรมนูญฯไดใหความสําคัญตอการบริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพและการบริหารงานบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ผานมาไดเกิด
ปญหาที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล มีการโยกยายที่ไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรือเจาหนาที่
ของรัฐ ปฏิบัติงานโดยไมยึดมั่นในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง
รวมถึงพวงพอง ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว รางรัฐธรรมนูญฯ จึงไดมีความพยายามที่จะแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดิน และเจาหนาที่ของรัฐ ตองยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามที่กําหนดเอาไว เพ่ือเปนการสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ของรัฐอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินกิจการตางๆ เพ่ือประโยชนสูงสุด
ของประเทศและประชาชนสวนรวม และการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
รัฐมนตรี ตองคํานึงถึงการขัดกันแหงผลประโยชนดวย

สําหรับองคกรที่รางรัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหทําหนาที่เปนองคกรอิสระ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ไดแก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีจํานวน 9 คน และมีวาระการดํารง
ตําแหนง 7 ป เพียงวาระเดียว ซึ่งในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวใน
มาตรา 234 ดังนี้

1. ไตสวนและมีความเห็นกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน ผูใดมีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ ทุจริต
ตอหนาที่ หรือจงใจใชหนาที่และอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเพ่ือดําเนินการตอไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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2. ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพ่ือดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

3. กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และเจาหนาที่ของรัฐ ยื่นบัญชีทรัพยสินหรือหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4. หนาที่และอํานาจอ่ืนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
ขอ (1) (2) และ (3) ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะตองจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให
การปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณีจําเปนจะมอบหมายใหหนวยงาน
ของรัฐที่มีเจาหนาที่และอํานาจเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนในเรื่องที่มิใชเปน
ความผิดรายแรง หรือที่เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐบางระดับ หรือกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ของ
หนวยธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูดําเนินการสอบสวนหรือไตสวนเบื้องตนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตก็ได

จากอํานาจและหนาที่ดังกลาวมาในขางตน จะเห็นไดอยางชัดเจนวารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให
ความสําคัญกับการปราบปรามการทุจริต ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการนําเอาตัวผูที่กระทําความผิด
หรือทุจริตตอหนาที่ราชการมาลงโทษตามที่กฎหมายไดกําหนดไว โดยการดําเนินงานดังกลาวจะตองเนนในเรื่อง
ของการมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม เนื่องจากในอดีตและปจจุบันการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ถูกตั้งคําถามจากสังคมและภาคประชาชนในเรื่องของมาตรฐาน และ
ความลาชาในการดําเนินคดีกับผูที่กระทําผิดตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ดังนั้นการปฏิรูป
การดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกลาว จึงมีความสําคัญและเปนที่มาใหรางรัฐธรรมนูญได
ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ อยางรวดเร็วสมกับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 8

สืบเนื่องจากการกําหนดโครงสราง ภารกิจ อํานาจหนาที่ จากรางรัฐธรรมนูญฯ แลว เพ่ือให
การดําเนินงานปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดจริง
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จึงตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติ เปนองคกรที่มีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือใหเกิด
การปฏิรูปในดานตางๆ โดยไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 เพ่ือ
ปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน

8 คณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ.รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. …,25๕๙



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

หนา ๒๐

การปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน สภาปฏิรูปแหงชาติในฐานะ
องคกรที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการปฏิรูประบบกลไก และปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน จึงได
ดําเนินการศึกษาวิเคราะหและมีขอเสนอเพ่ือปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพ่ือใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนระบบมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เปนรูปธรรมและปฏิบัติไดสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย จึงไดเสนอใหมียุทธศาสตรการแกไขปญหาดังกลาว ใน 3 ดาน ไดแก

1. ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” เพ่ือปฏิรูป “คน” ใหมีจิตสํานึกและสรางพลังรวม
เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เปนการแกไขปญหาการทุจริต โดยมุงเนนแนวคิดที่มี “คน” เปนศูนยกลาง
ของการปฏิรูปดังกลาว ซึ่งยุทธศาสตรนี้เปนทั้งวิธีการและเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ในดานวิธีการ
“คน” เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการแกไขปญหา เพราะถาคนในสังคมสวนใหญมีจิตสํานึกในเรื่องการตอตานการ
ทุจริต และเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่มีความสําคัญ จะทําใหการทุจริตเกิดข้ึนไดยากในสังคม เพราะสังคมจะ
ถือวาเรื่องการทุจริตเปนเรื่องที่มีความรายแรงและยอมรับใหเกิดไมไดในสังคม ดังนั้น “คน” จึงเปนตัวหลักสําคัญใน
การแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งการดําเนินงานปฏิบัติเรื่องดังกลาว มี 3 แนวทาง

แนวทางที่  1 สรางจิตสํานึกที่ตัวบุคคล เริ่มตนทําให “คน” แตละคน ในแตละ
กลุมเปาหมายมีจิตสํานึกที่ถูกตอง รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรทําอะไรไมควรทํา ตระหนักถึงผลเสียหายรายแรงของ
การทุจริตคอรรัปชัน มองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่นารังเกียจ เปนการเอาเปรียบสังคมและสังคมไมยอมรับ

แนวทางที่ 2 สรางเครือขายและกลไกเชิงสถาบันเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของ “คน”
ที่มีจิตสํานึกเพราะคนแตละคนตางอยูภายใตองคกร กลุมสังคม หรือภาคสวนตาง ๆ การออกแบบใหมีระบบและกลไก
ใหปจเจกบุคคลที่มีจิตสํานึกใหไดเชื่อมโยงสัมพันธกันเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร สรางพ้ืนที่ใหคนดีมีที่ยืนในสังคม
สรางพลังกลุมที่มีขวัญและกําลังใจในการทําความดี และมีกลไกเชิงสถาบันบางอยางรองรับจะชวยสรางความเขมแข็ง
และขยายขอบขายของกลุมคนที่มีจิตสํานึก จนเปนจิตสํานึกรวมหมูที่มีพลังปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

แนวทางที่ 3 สรางพลังคุณธรรมเพ่ือปฏิบัติสังคมในภาพใหญ ดวยการสงเสริมและสราง
กลไกบางอยางที่ทําใหเครือขายของผูที่มีจิตสํานึกรักความถูกตองนี้มีพลังตอตานการทุจริตคอรรัปชันเปนกลไก
ตรวจสอบและเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชันเพ่ือรักษาประโยชนของสาธารณะ สรางพลังตอตานและลงโทษทาง
สังคมตอผูกระทําการทุจริตคอรรัปชัน

โดยการดําเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตรทั้ง 3 ดานจะดําเนินงานใน 7 กลุมเปาหมาย ไดแก
กลุมเปาหมายที่ 1 เด็กและเยาวชน ในทุกชวงกลุมอายุ ตั้งแตกอนเขาเรียน อนุบาล

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งกลุมที่ไมไดอยูในระบบการศึกษา
กลุมเปาหมายที่ 2 ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
กลุมเปาหมายที่ 3 นักการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และพรรคการเมือง
กลุมเปาหมายที่ 4 ธุรกิจเอกชน (ผูประกอบการธุรกิจ บริษัท หางราน พนักงานเอกชน

องคกรที่ทํางานสงเสริมและกํากับดูแลภาคธุรกิจเอกชน)
กลุมเปาหมายที่ 5 สื่อมวลชน (รวมทั้งองคกรวิชาชีพสื่อ)
กลุมเปาหมายที่ 6 ประชาสังคม (กลุมและองคกรไมแสวงหากําไร องคกรภาคประชาชน

องคกรสาธารณประโยชน องคกรวิชาชีพ สมาคม มูลนิธิ รวมทั้งองคกรทางศาสนา)
กลุมเปาหมายที่ 7 ประชาชนทั่วไป
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2. ยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือปฏิรูประบบและองคกร
เพ่ือสรางธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน เปนยุทธศาสตรที่เนนการปฏิรูปดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเปน
ระบบปองกันการทุจริตคอรรัปชัน เสมือนการสรางระบบภูมิตานทานแกทุกภาคสวนในสังคม เชน ภาคการเมือง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชน โดยทุกภาคสวนของสังคมตองมีหลักธรรมาภิบาล
ประกอบดวย

1) หลักนิติธรรม ปฏิรูปกฎเกณฑ กติกา ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกรใหมี
ความชัดเจนสรางการยอมรับรวมกัน และสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) การสรางความโปรงใสในการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน
การเขาถึงขอมูล

3) การเสริมสรางกลไกสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เชน การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ การตั้งกองทุนเพ่ือการทํางานของประชาชน
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

4) การลดการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน การกําหนดข้ันตอน
กระบวนการระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ
เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

5) การเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา
6) การขจัดโอกาสการทุจริตดวยการตรวจสอบ จับกุม ลงโทษอยางเครงครัดและจริงจัง

เชน การสรางกลไกการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) การริบทรัพย การชดใชทางแพง
7) ลดการแทรกแซงทางการเมือง เชน  การแตงตั้ งขาราชการระดับสูง  และ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดวยระบบคุณธรรมและจริยธรรม
3. ยุทธศาสตรการปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการตอกรณีการทุจริตให

มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะพบวาในปจจุบันมีองคกรอิสระที่ทําหนาที่ในการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดิน
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตการดําเนินงานของหนวยงานขางตนยังประสบปญหาในการจัดการกับปญหาการ
ทุจริตในเชิงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มาจากการเกิดข้ึนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกระจายเต็มพ้ืนที่
ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินครั้งใหญ ในชวงป พ.ศ. 2545 ทําใหเกิดหนวยงาน
รูปแบบใหมตามมาอีกจํานวนมาก จนทําใหองคกรตรวจสอบมีภาระในการตรวจเพ่ิมมากข้ึน เรื่องรองเรียนที่เกิด
จากทั้งผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐมีเพ่ิมมากข้ึน มีสํานวนคดี และผลการพิจารณา
วินิจฉัยในสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มากยิ่งข้ึนจนเกิดเปนภาระงานคดีค่ังคางและลาชา จนสงผลกระทบตอ
ความเชื่อมั่นของสังคมและประชาชนที่มีตอองคกรอิสระตาง ๆ ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการเรงรัด และพัฒนากระบวนการทํางานขององคกรอิสระเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพิจารณาเรื่อง
รองเรียนการทุจริตคอรรัปชันใหแลวเสร็จภายในระยะอันควร สามารถเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได
ซึ่งจะทําใหเกิดความเกรงกลัวไมกลาที่จะกระทําการทุจริตคอรรัปชันข้ึนอีกในอนาคต
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ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปราบปรามการทุจริต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการปฏิรูปองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานตอตานการทุจริต
ภาครัฐ ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหาคอรรัปชัน ทั้งในดานโครงสราง องคกร การเขาสู
ตําแหนงของกรรมการองคกรอิสระ ความมีอิสระในการกําหนดนโยบายของคณะกรรมการองคกรอิสระ
มีทรัพยากรการบริหารที่เพียงพอและไมถูกครอบงําโดยรัฐบาล ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และการมีบุคลากรที่
มีความสามารถเพียงพอ ยุทธศาสตรการปราบปรามการทุจริตขององคกรอิสระ และหนวยงานเก่ียวกับการตอตาน
การทุจริตในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพจึงประกอบดวย

1. โครงสรางขององคกรอิสระ จะตองทําการศึกษา ทบทวนการกําหนดจํานวน คุณวุฒิและ
ทักษะของบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปนกรรมการองคกรอิสระวาจะตองมีจํานวนเทาใด ใชคนที่มีคุณวุฒิและ
ทักษะทางดานใด มากนอยแคไหน จึงจะเหมาะสมกับลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน องคประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาในแตละองคกรอิสระใหมีความหลากหลาย เพ่ือปองกันการ block vote หรือการวิ่งเตนกับ
กรรมการสรรหา และมีกระบวนการสรรหาที่สามารถยึดโยงกับประชาชนได ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการองคกรอิสระจะตองมีระยะเวลาเทากัน

2. อํานาจหนาที่ขององคกรอิสระ ซึ่งลวนแลวแตเปนองคกรที่กําหนดใหมีข้ึนเพ่ือทําหนาที่
ในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐของฝายบริหาร จึงควรเปนอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในสํานวนคดี เพ่ือเสนอ
อัยการสงฟองศาลชํานัญพิเศษภายในกรอบเวลาที่แนนอน

3. กระบวนการพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนและคดี ตองยึดหลักธรรมาภิบาล
และความเปนธรรม ตลอดจนการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําคนผิดมาลงโทษไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

4. การมีหนวยงานธุรการที่มีความเขมแข็ง โดยมีกฎหมายจัดตั้งและการบริหารจัดการองคกร
ของหนวยงานธุรการหรือหนวยงานที่นํานโยบาย (กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่องคกรอิสระกําหนดข้ึน)
ไปปฏิบัติ ใหแยกตางหากจากคณะกรรมการองคกรอิสระ และตองกําหนดโครงสรางภายในที่สามารถรองรับกับ
สภาพปญหาและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทุจริตได

5. การศึกษา ทบทวนหนวยงานราชการที่ทําหนาที่ตอตานการทุจริตวาจะยังคงใหอยูภายใตกํากับ
ของรัฐบาลในการทําหนาที่ทางดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอีกตอไป หรือควรใหมีการยุบรวมเขากับ
องคกรอิสระที่มีอยูเดิม หรือยกฐานะข้ึนเปนองคกรอิสระข้ึนมาใหมหรือไม

ทั้งนี้ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรที่วางไว คือ

1. สังคมไทยจะมีวัฒนธรรมในการไมโกง และมีคานิยมในการไมยอมรับและไมนับถือบุคคลที่
มีฐานะร่ํารวยข้ึนมาจากการทุจริต

2. ระบบกฎหมายของไทยในการตอตานการทุจริตไมเปดชองใหมีการทุจริต หรือไมสามารถ
ทําการทุจริตไดงาย ตลอดจนมีการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่จะตอตานการทุจริต
อยางตอเนื่อง
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3. องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐมีความเขมแข็งในการจัดการกับปญหาการทุจริต
ทั้งกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความกระชับ บุคลากรมีความรูความสามารถ งบประมาณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
สงผลใหการบริหารราชการมีธรรมาภิบาล ความโปรงใส และตรวจสอบได

4. องคกรธุรกิจทั้งภายในและตางประเทศมีการลงทุนภายในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน
อันเปนผลมาจากการที่ไมตองวิตกกังวลตอการมีตนทุนมากข้ึนจากปญหาการเรียกรับเงินเพ่ือการขอรับบริการ
หรือปญหาจากการไมสามารถขออนุญาตไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม9

ซึ่งการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรวมถึงการปฏิรูปดังที่กลาวมาลวนมีเปาหมายที่จะแกไขและ
ลดปญหาการทุจริตในประเทศไทยใหบรรเทาเบาบางลง พรอมทั้งมีคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2562 ควรจะไดคะแนนไมนอยกวา 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

จากขอมูลดังที่กลาวมาในขางตนเก่ียวกับการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จะเห็นไดอยางชัดเจนวามุงเนนใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งแตเดิม
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ผูที่มีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริตจะเปนหนวยงานภาครัฐที่มี
บทบาทและอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน คณะกรรมการ
ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนตน แตสิ่งที่ยังขาดคือการเปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ไดเขามามีบทบาทในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเทาที่ควร ดังนั้นในการปฏิรูปแหงชาติ จึงพยายามที่เปดโอกาส
ใหทุกภาคสวนในสังคม ซึ่งในการปฏิรูปแหงชาติ ไดเสนอแนะเปาหมายที่เก่ียวของจํานวน 7 กลุม ซึ่งจะเปนผูที่
ตองเขามามีบทบาทและสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยการแกไขปญหา
การทุจริตที่ไดผลจะตองเริ่มในสวนที่สําคัญที่สุด นั่นก็คือ “คน” ซึ่งเปนสวนที่มีความสําคัญที่จะเปนกลไกหลักใน
การแกไขปญหาดังกลาว เพราะเมื่อประชาชนในสังคมเห็นวาการทุจริตเปนสิ่งที่ยอมรับไมได และลุกข้ึนมาตอตาน
พรอมทั้งไมยอมรับบุคคลที่กระทําการทุจริต จะสงผลใหบุคคลที่จะกระทําความผิดเกิดจิตสํานึกเกรงกลัวและ
ตระหนักวาตนเองจะไดรับผลกระทบจากการไมยอมรับของสังคม และสุดทายจะไดสามารถอยูในสังคมไดอีกตอไป
จึงไมกลาที่จะเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตได จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในอนาคตมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมุงเนน
ในการสงเสริมและพัฒนา “คน” ใหเปนสวนที่มีความสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริต โดยการสงเสริมและพัฒนา
หลักสูตร หรือแนวทางการปลูกฝงใหประชาชนทุกระดับเขาใจและเกิดจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต
พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดเครือขายของประชาชนที่มีความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พรอมทั้งขยายแนวคิดดังกลาวใหเกิดเปนบรรทัดฐานในสังคม นอกจากนี้เพ่ือใหการปฏิรูปบังเกิด
ผลสําเร็จและเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนราชการหรือองคกรอิสระ จะตองมียุทธศาสตร แนวทาง หรือ
การกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือปฏิบัติงานใหเกิดการสงเสริมและสอดคลองกัน
ทั้งนี้การปฏิบัติงานจะตองยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอยางเครงครัด เพ่ือเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานใหกับ
หนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัวในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว ประสบผลสําเร็จตรงตามเปาหมายและความคาดหวังของประชาชนและสังคม
ทั่วไป

9 สภาปฏิรูปแหงชาติ.วาระปฏิรูปที่ ๑ : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ,25๕๘
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ทั้งนี้เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของรางรัฐธรรมนูญฯ รวมทั้งสามารถนําขอเสนอแนะของสภาปฏิรูปแหงชาติ
ไปปรับใชในการแกไขปญหาการทุจริต สภาปฏิรูปแหงชาติจึงไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เพ่ือให
การพัฒนาประเทศมีความตอเนื่อง และเปนผลประโยชนของประเทศในระยะยาว มกีารบูรณาการเปนองครวม

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป จึงถูกบรรจุไวในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
โดยมีสาระสําคัญอยูใน 2 มาตรา คือ มาตรา 179 และมาตรา 284 (1) จะไดรับการบรรจุไว และจะไดรับการยก
ความสําคัญใหควบคูกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัดทําและการดําเนินนโยบายหรือ
แผนหรือแผนงานของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐทั้งหมดตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ไดประกาศใชบังคับ หากขัดหรือแยงใหแกไข ทั้งนี้ สภาปฏิบัติการปฏิรูปประเทศได
กําหนดใหกฎหมายวาดวยยุทธศาสตรชาติมีผลบังคับใชภายในป พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และกําหนดให
หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานนํายุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ แผนพัฒนาดานตาง ๆ มาเปนแผนแมบทหลัก
ในการกําหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณตอไป

ยุทธศาสตรชาติดังกลาวจะเปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปน
กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจะถูก
กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป โดยคาดวา
สาระสําคัญในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่จะบรรจุอยูในยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ
20 ป) จะนํามาจาก “เอกสารสภาปฏิรูปแหงชาติ วาระการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
สวนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป ในสวนที่เก่ียวของกับแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คาดวา
สวนหนึ่งจะถูกนํามาจาก “มาตรการแกไขปญหาการทุจริตและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ” ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการนําเสนอคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) และจะเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติสั่งการและนําไปสู การปฏิบัติตอไป

การกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองนํายุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ แผนพัฒนาดานตาง ๆ
มาเปนแผนแมบทหลักในการกําหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติ ที่หากประเมินผลแลวพบวาหนวยงานใดไมปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
อาจเสนอรายงานขอเท็จจริงพรอมความเห็นเสนอตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องคกรหรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทํางบประมาณรายจายหรือจัดสรรทรัพยากรสําหรับหนวยงานนั้นก็ได ซึ่งจะ
สงผลใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติในทางปฏิบัติ
และสามารถวัดผลไดจริง

สภาปฏิบัติการปฏิรูปแหงชาติ จึงไดวางกรอบยุทธศาสตรชาติ ในระยะ 20 ป เปนแนวทาง
การพัฒนาประเทศไวในระยะยาว โดยมีกรอบวิสัยทัศนวา “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนอง
ตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว
และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
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รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดอยางมีอิสระ คลองตัว มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได
พรอมทั้งใหประเทศไทยมีภาพลักษณความโปรงใสอยูในระดับแนวหนาของอาเซียน และใหประชาชนไดรับบริการ
ดานความยุติธรรมดวยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรดังกลาว คือ การเพ่ิมคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ใหอยูสูงกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12

ยุทธศาสตรที่ ๖ ยังได กําหนดแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน
จํานวน 5 หัวขอ คือ

1. ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทาทัน
และมีภูมิตานทานตอโอกาสและการชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน และมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

2. กําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน การเขาถึงขอมูลใหโปรงใส ดังนี้
2.1 ตรวจสอบ จับกุม และลงโทษอยางเครงครัดและจริงจัง
2.2 กําหนดใหมีมาตรการเสริมในเชิงบวกใหแกองคกรหรือหนวยงานที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี อาทิ การลดหยอนภาษี และการประกาศเกียรติคุณ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ

เครือขายตาง ๆ สอดสองเฝาระวัง ตรวจสอบ ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและเอกชน
3.1 วางมาตรการคุมครองพยานและผูที่เก่ียวของ
3.2 ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและ

ผูมีอิทธิพล
3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะ

4. ศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการของหนวยงานราชการที่ทําหนาที่ตอตานการทุจริตใหมี
ความเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ เปนที่ศรัทธาของประชาชน มีความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร

4.1 วางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรอิสระจากสาธารณชน หรือโดย
องคกรอิสระดวยกันเอง

4.2 จัดใหมีการตั้ ง เกณฑมาตรฐานใหหนวยงานสามารถนําไปใช เปนแนวทาง
การดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย

5. สงเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน โดยสนับสนุนใหผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจเขามามีบทบาท
ในการตรวจสอบการทํางานของภาคเอกชนใหมากข้ึน

จัดใหมีรางวัลธรรมาภิบาลดี เดนกับภาคเอกชน และสนับสนุนเงินอุดหนุน หรือ
ลดคาธรรมเนียม รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเปนกรณีพิเศษ
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ดังนั ้นหากพิจารณาดูแลวจะพบวารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนดาน
การตอตานการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และมุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเปนการตัดวงจรการทุจริต ระหวาง
นักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจ ออกจากกัน ทั้งนี้การบริหารงานของสวนราชการจะตองมีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได 10

นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ฉบับปจจุบัน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ในฐานะผูกํากับและ
ปฏิบัตินโยบายดานความมั่นคงแหงชาติ ไดกําหนดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบ
ตอความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 นโยบายสําคัญเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง
ที่เปนแกนหลักของชาติ และสวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะใหน้ําหนักตอนโยบาย
เสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติเปนลําดับสําคัญในระดับตน ทั้งนี้ จากการพิจารณาสถานการณและ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระยะ 7 ป (พ.ศ. 2558 - 2564) ในดานที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พบวา ประเทศไทยยังคงมีปญหาความไมเชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม
โดยยังมีปญหาเชิงโครงสรางที่ไมเอ้ือตอการบริหารตามหลักนิติธรรม ซึ่งแมวาจะมีการกระจายอํานาจมากข้ึนแตในภาพรวม
ยังคงมีลักษณะรวมศูนยอํานาจที่สวนกลาง เปนขอจํากัดตอการเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบของภาคสวนตาง ๆ
ในสังคมไทย ประกอบกับการทุจริตในภาครัฐทีข่ยายตัวออกไปทุกระดับ สงผลใหเกิดความไมเชื่อมั่นของประชาชน
ในขณะเดียวกันประชาชนบางสวนก็ยอมรับกระบวนการทุจริตเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน โดยผลของปญหาดังกลาว
ไดกัดกรอนพ้ืนฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

นโยบายความมั่นคงแหงชาติจึงไดมีการกําหนดทิศทางที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปรากฏอยูในนโยบายสวนที่ 1 และ 2 โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ สํานักงาน ป.ป.ท. และหนวยงาน
รับผิดชอบรวมคือสํานักงาน ป.ป.ช. และทุกสวนราชการ รายละเอียดนโยบายมีดังนี้

สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม
ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ ขอ 2.2 สรางความเชื่อมั่นตอกลไกและกระบวนการยุติธรรม โดยมี
สาระสําคัญคือ การพัฒนากลไกและมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอการแกไข
ปญหาของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเปนธรรม
ซึ่งในประเด็นนี้หนวยงานที่เปนกลไกหลักที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ สํานักงาน ป.ป.ช.
สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน สํานักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ ควรที่จะไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
รองรับ โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาคดีที่เก่ียวของกับการทุจริตที่มีความลาชาอยูเปนอยางมากในปจจุบัน
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคดีที่เก่ียวของกับการทุจริตใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันจะนํามาสูความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีตอกลไกและกระบวนการยุติธรรมดานการปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
เสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ

10 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560– 2564),25๕๘
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สวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป นโยบายที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
โดยมีสาระสําคัญคือ ขจัดการทุจริตและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกิดจากเจาหนาที่รัฐ และสรางความตระหนักใหทุกภาคสวน
รวมมืออยางจริงจังและสนับสนุนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการใหความสําคัญ
กับระบบการปฏิบัติ คือ การประสานความรวมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสรางมาตรฐาน
การติดตามประเมินผล รวมถึงการสรางภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริต11

นอกจากนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สามารถนําไปใชสูการปฏิบัติไดอยางจริงจัง และเหมาะสม รัฐบาลในปจจุบัน จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2560 เปนกรอบทิศทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการใหระบบ
ราชการไทยบรรลุเปาหมาย และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืน
อยางมีคุณภาพ มีการทํางานแบบบูรณาการดวยการใชยุทธศาสตรเปนตัวนํา มีภูมิคุมกันที่ดีสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไวเปน 3 หัวขอ 7 ประเด็น โดยในสวนที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ
หัวขอการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นที่ 6 การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยมีสาระสําคัญคือ การสงเสริมและวางกลไกใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูล
ขาวสารและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม ในการ
ตรวจสอบการทํางานของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตานการทุจริตให
บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดกลยุทธในการสงเสริมและวางกลไกสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 3 ประการ ดังนี้

1) ผลักดันใหหนวยงานของรัฐมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยาง
จริงจัง รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสาร

2) กําหนดมาตรการ กลไก และสนับสนุนชองทางใหสวนราชการเปดเผยขอมูลขาวสาร
โดยบูรณาการชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการผานระบบสารสนเทศ

3) สงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการพัฒนาคูมือ ข้ันตอน กระบวนการทํางาน และ
กําหนดหลักเกณฑ ตลอดจนวางกลไกใหสวนราชการเผยแพรกระบวนการทํางานที่มีมาตรฐานเปดเผยข้ันตอน
ระยะเวลาชัดเจน ตามชองทางสื่อสารตาง ๆ

ทั้งนี้ ปจจัยเงื่อนไขสําคัญในการปฏิบัติใหแผนพัฒนายุทธศาสตรระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561
นําไปสูการปฏิบัติจนประสบความสําเร็จจําตองอาศัยเงื่อนไขหลายประการ ดังนี้

1) การเสริมสรางภาวะผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2) การเนนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ใหเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลง
4) การนําโปรแกรมประยุกตหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

11 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ.นโยบายความมั่นคงแหงชาติ, 25๕๘
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 จึงเปนอีกหนึ่งทิศทางหลักในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของระบบราชการไทยในอนาคต ซึ่งปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ไดมีการดําเนินโครงการสําคัญเพ่ือรองรับยุทธศาสตรดานการยกระดับความโปรงใสและสราง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดินมาอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐานองคกรเพ่ือการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชัน โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของศูนยปฏิบัติการเพ่ือตอตานการทุจริต (ศปท.) นอกจากนั้น
ยังมีการสนับสนุนใหสวนราชการขยายผลการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการไปสูกระบวนงานอ่ืน โดยเฉพาะ
กระบวนงานบริการที่มีผลกระทบตอประชาชนและภาคธุรกิจสูง โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และผลการศึกษาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
จึงคาดการณไดวาทิศทางของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการไทยจะเปนไปตามทิศทางที่กําหนดไว
ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 ดังกลาวดวย12

สําหรับอีกกลไกหนึ่ง ซึ่งเปนภาคสวนสําคัญในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในปจจุบัน นั่นก็คือ คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ซึ่งเปนกลไกสวนหนึ่งที่คณะรักษา
ความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ไดแตงตั้งข้ึน เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทย โดยในหวงเวลาที่ผานมา

คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการปองกัน
และปราบปรามเพ่ือแกไขปญหาการทุจริต มุงเนนดําเนินการใน 2 ประเด็นหลักคือ

1) การตอตานการทุจริต : ควรบูรณาการกลไกการปฏิบัติระหวาง รัฐบาล/คสช. และ
องคกรภาคเอกชน โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว

2) การสรางการรับรู : ตองใหองคกรภาคเอกชนเขามามีสวนรวม เนนการเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการรับรูใหกับทุกภาคสวน

โดยไดเริ่มดําเนินการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นสําคัญ คือ เรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอรัฐ เรื่องที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ และขจัดปญหาขาราชการไมปฏิบัติราชการตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังไดมีขอสั่งการใหดําเนินการในดานตาง ๆ โดยสรุป ดังนี้

1) ดานการศึกษา : ใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร “โตไปไมโกง” ในโครงสรางกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห รวม 40 ชั่วโมง ตอปการศึกษา ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6
โดยใหเริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยใหกระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาในการเรียนการสอนกลุมสาระวิชาหลัก
เพ่ือสอดแทรกการเรียนการสอนเรื่องหนาที่พลเมือง ประวัติศาสตร พลศึกษาและวิชา “โตไปไมโกง” เพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหประเทศ

2) ดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร : ใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ (สขร.) สํานักงาน กพร. และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ใชกฎหมายที่มีอยูผลักดันใหเกิด
การเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามหลักสากล (Open Government Data : OGD) โดยให สรอ. กําหนดแนวทาง
การเปดเผยชุดขอมูลสรางความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ พรอมบูรณาการรวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ
ฐานขอมูล Digital Economy ภาคการคา อุตสาหกรรมใหครบทุกกลุม

12 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 ,25๕๖
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3) ดานบุคลากรภาครัฐ : ใหพิจารณาศึกษาความจําเปนในการแยกคดีทุจริตออกมา
ดําเนินการเปนการเฉพาะจากหนวยตรวจสอบ เชน สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) และใหพิจารณาแนวทางการดูแลขาราชการประจํามิใหตองรับผิดในคดีทุจริตแทนนักการเมือง
รวมถึงให สํานักงาน ก.พ. สรางกลไกแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาการโยกยายขาราชการพลเรือนระดับสูง
ในแตละกระทรวงเชนเดียวกับที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม สวนในดาน
การสรางความรูและความตระหนักใหกับเจาหนาที่ของรัฐใหกระทรวงมหาดไทยรวมมือปฏิบัติมาตรการสรางองคความรู
การปองกันการทุจริตและปลูกจิตสํานึกขาราชการใหรูคุณคาและศักดิ์ศรีของขาราชการ ใหกรมบัญชีกลางสราง
องคความรูเรื่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) ใหพรอมดําเนินการ

4) ดานเครือขายตอตานการทุจริต : ใหวางระบบบริหารจัดการเครือขายที่จัดตั้งข้ึนใหมี
องคประกอบในการบริหารทั้ง 3 กลไก คือ การจัดตั้ง - การควบคุม - การใชงาน และใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุน เพ่ือใชสนับสนุนการดําเนินงานของภาคประชาสังคมในการตอตานการทุจริต
โดยจัดตั้งกองทุน “กองทุนสงเสริมธรรมาภิบาลและขจัดการทุจริต” และใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออก
ระเบียบ หลักเกณฑวิธีการใหเปนไปตามกฎหมาย

5) ดานการปราบปรามการทุจริต : เรงรัดกลไกการตรวจสอบและดําเนินคดีจากการใช
มาตรการทางปกครอง โดยใหพิจารณาคดีทุจริตที่สําคัญ และดําเนินการกับขาราชการชั้นผูใหญที่เก่ียวของกับ
การทุจริตใหพนจากตําแหนง นอกจากนี้ ใหสํานักงาน ก.พ. กําหนดตําแหนงรองรับ และใหพิจารณาคดีตาง ๆ
ที่ยังคางจํานวนมากอยูในชั้นศาล

6) ดานกฎหมาย : มอบหมายให สํานักงาน ก.พ.ร. เรงรัดบังคับใช พระราชบัญญัตกิารอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 โดยมอบหมายให สํานักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบบังคับใชและเรงรัดใหมีการเปดเผยข้ันตอนการขออนุญาตของ
ทางราชการดวย นอกจากนั้น ใหนํามาตรการทางปกครองและกลไกการปฏิบัติของฝายบริหารบรรจุไวในพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม)

7) ดานการตางประเทศ : ใหกระทรวงการคลังเปนเจาภาพเสนอตัวเขารวมเปนภาคี
สมาชิกองคกรเพ่ือความโปรงใส (Open Government Data : OGD) และใหประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิก
โครงการเพ่ือความโปรงใสการจัดการทรัพยากร (Extractive Industry Transparency Initiative : EITI) โดยมอบหมาย
ใหกระทรวงพลังงานประสานกับภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมที่เก่ียวของเพ่ือสมัครและดําเนินการใหเปนไป
ตามขอกําหนดของ EITI นอกจากนี้ ใหจัดตั้งศูนยกลางรับเรื่องรองทุกขสําหรับผูรวมลงทุนและนักลงทุนตางชาติ
โดยใหครอบคลุมถึงระดับภูมิภาค และพิจารณาใชชองทางของตํารวจดวย

8) มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต : ใหบรรจุมาตรการของรัฐบาลที่เก่ียวของ
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไดชี้แจงในที่ประชุม ศอ.ตช.
ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ไวในแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน
โดยสรุปมาตรการดังนี้

8.1) มาตรการตามรัฐธรรมนูญระบุวา รัฐบาลที่จะเขาบริหาร ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี
หรือกรรมการองคกรอิสระจะตองยื่นบัญชีทรัพยสินยอนหลัง 5 ป และที่สําคัญคือ ระบุวา รัฐบาลเขาบริหาร
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ประเทศจะตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ตามนโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภา ตามยุทธศาสตรชาติ รวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนดานความมั่นคง และแผนการตอตานการทุจริต

8.2) มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตเฉพาะดาน ไดแก เรื่องปาไม
มาตรการทางภาษี คณะกรรมการแตงตั้งขาราชการปองกันการแทรกแซงและการซื้อขายตําแหนง การคามนุษย
การหลบหนีเขาเมือง เปนตน โดยกําหนดใหศาลเปดแผนกพิเศษเฉพาะดานดังกลาวขางตน รวมถึงกําหนดใหมี
การโอนคดีเพ่ือพิจารณาคดีที่มีอิทธิพลในทองถ่ินดวย

8.3) มาตรการตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2550 หัวหนา คสช. มีคําสั่งใหขาราชการที่เก่ียวของกับการทุจริตหยุดพักปฏิบัติหนาที่ โดยรายใดอยูระหวาง
การสอบสวนของ ป.ป.ช. ให สอบตอไป สวนรายใดที่ ป.ป.ช. ยังไมสอบสวนก็อาจตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือสอบสวน
เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาไมมีมูลก็จะดําเนินการใหกลับไปปฏิบัติหนาที่เดิมตอไป

8.4) มาตรการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ซึ่งทางสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงใหหนวยงาน
ราชการจัดทําคูมือประชาชนเก่ียวกับการอนุญาตตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่

8.5) มาตรการตามพระราชบัญญัติมาตรการฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นชอบและจะสงใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
มาตรการตามพระราชบญัญัติจัดซื้อจัดจางฯ ซึ่งจะใชแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
เนื่องจากระเบียบดังกลาวมีจุดออนมาก ใชกับสวนราชการไมครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ ทําใหรัฐวิสาหกิจมีชองทาง
ในการทุจริตจํานวนมาก เนื่องจากไมใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรี
ไดพิจารณาเห็นชอบแลว ขณะนี้สงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจรางกอนสงสภานิติบัญญัติแหงชาติ13

ทั้งนี้ ขอสั่งการ แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติจะมีผลโดยตรง
ตอทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐในอนาคต

จากสถานการณปจจุบันและทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศไทย
ดังกลาวขางตน จะเห็นไดอยางชัดเจนวาในปจจุบันประเทศไทย มีความพยายามที่จะกําหนดทิศทางการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยมีการกําหนดทั้งในรางรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการบริหารราชการ
แผนดิน และการปกครองประเทศ เพ่ือใหเห็นถึงความจริงจัง และจริงใจ ที่จะใหทุกภาคสวนในสังคม ไดเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหาการทุจริต ใหบรรเทาเบาบางลง หรือหมดสิ้นไปในอนาคต รวมถึงการสรางใหเกิดความ
โปรงใสในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค
ที่วางไว หนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงไดมีการจัดทํายุทธศาสตร
ทั้งในระดับชาติ จนถึงแนวทางในการผลักดันใหหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ไดนําเอายุทธศาสตรชาติฯ ไปปรับใช
เปนแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทุจริตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหาก
ทุกภาคสวนตระหนักถึงปญหาการทุจริตและไดรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางจริงจังและตอเนื่อง ก็เชื่อไดวาสิ่งที่ประชาชนทุกคนอยากเห็นวาประเทศไทยของเรามีภาพลักษณความโปรงใส
ในอันดับที่ดีข้ึน และเปนที่ยอมรับในสังคมโลกจะอยูอีกไมไกลอยางแนนอน

13 คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ.แนวทางการปฏิบัติมาตรการปองกันและปราบปรามเพื่อแกไขปญหาการทุจริต,25๕๘
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5. ทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking)
5.1 ทบทวนงานวิจัย 14

1. รูปแบบและลักษณะการทุจริตในกระบวนการบริหารราชการแผนดิน จากการศึกษาวิจัยของ
นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ เรื่องการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย15 ผาสุก พงษไพจิตร
และคณะ เรื่องการคอรรัปชันในระบบราชการไทย16 สําเรียง เมฆเกรียง และคณะ เรื่องมาตรการการปองกันการ
ทุจริตแนวใหม : ศึกษากรณี "การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน17 และผาสุก พงษไพจิตร และคณะ
เรื่องรัฐ ธุรกิจ และคอรรัปชัน18 เปนตน พบวา ในอดีตมีการทุจริตในกระบวนการและข้ันตอนการบริหารราชการ
แผนดินหลายกรณี และในแตละกรณีก็สงผลใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมากทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เนื่องจากกระบวนการบริหารราชการแผนดินเปนจุดตั้งตนใหเกิดการทุจริต อีกทั้งที่ผานมายังขาดระบบ
ควบคุมตรวจสอบ สงผลใหมีความเสี่ยงตอการทุจริตทั้งในการกําหนดนโยบายหรือโครงการ การออกกฎหมาย
การดําเนินนโยบาย ผูมีสวนเก่ียวของในการผลักดันนโยบายหรือโครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริตคอนขางสูง
เปนตน ซึ่งงานศึกษาวิจัยหลายเรื่องตางมีขอคนพบเก่ียวกับรูปแบบและลักษณะการทุจริตในกระบวนการบริหาร
ราชการแผนดิน คือ

การกําหนดนโยบายเพื่อจัดทําโครงการขนาดใหญ เชน โครงการบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน หรือ
โครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน การออกกฎหมายหรือการแกไขกฎหมาย โดยการใชอํานาจของ
ฝายบริหารในการตราพระราชกําหนด หรือการใชอํานาจตรากฎหมายโดยผานสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกรัฐสภา
เชน การออกกฎหมายและแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เปนตน การดําเนินนโยบาย
หรือโครงการ โดยอาศัยความสัมพันธกับตางประเทศ เชน การจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร หรือ
การปลอยกูของธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) แกรัฐบาลสหภาพพมาเพ่ือซื้อเครื่องจักร
และพัฒนาประเทศ เปนตน การกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเปนการเอ้ือประโยชน
โดยการกําหนดกฎเกณฑที่เปนการเอ้ือประโยชน เชน กรณีการแจกเอกสารสิทธิในที่ดิน สปก. ๔-๐๑ เปนตน การใชอํานาจ
ตามตําแหนงในคณะกรรมการที่มีหนาที่กําหนดมาตรการสงเสริม การประกอบธุรกิจ หรือผานคณะกรรมการที่มี
หนาที่ควบคุมกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ เปนตน

14 จัดทําโดยนายณัฐวุฒิ  สมบูรณยิ่ง นกัวจิัยสังคมศาสตรปฏิบัติการ และนายสยาม ธีระบุตร นกัวิจยัสังคมศาสตรปฏิบัติการ ศูนยวจิัยเพื่อตอตาน
การทุจริต ปวย อึ๊งภากรณ
15 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ, การวิจยัเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย, 2551
16 ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ, การคอรรัปชันในระบบราชการไทย, 2542
17 สําเรียง เมฆเกรียง และคณะ, โครงการศึกษาวิจยัเร่ืองมาตรการการปองกันการทุจริตแนวใหม : ศึกษากรณี "การทจุริตเชิงนโยบายและผลประโยชน
ทับซอน, 2551
18 ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ, รัฐ ธุรกิจ และคอรรัปชัน, 2545
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ขอเสนอแนะที่สําคัญในการแกไขปญหาการทุจริตในกระบวนการบริหารราชการแผนดิน อาทิ การมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการบริหารราชการแผนดิน การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับ
กระบวนการบริหารราชการแผนดิน การกําหนดความรับผิดชอบและหลักเกณฑที่เก่ียวของกับกระบวนการบริหาร
ราชการแผนดิน เพ่ือใหกระบวนการและข้ันตอนในการบริหารราชการแผนดินมีความโปรงใส เปดโอกาสการมีสวนรวม
และลดการทุจริตในกระบวนการและข้ันตอนการบริหารราชการแผนดิน เปนตน

2. ปญหาการทุจริตท่ีควรมุงเนนแกไข จากการศึกษาวิจัยของสมคิด  เลิศไพฑูรย  และคณะ เรื่อง
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน19 คณพล จันทรหอม และคณะ เรื่องประเด็น
ทางกฎหมายที่เปนชองทางใหเกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน20 ปณณ  อนันอภิบุตร
และคณะ เรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพ่ือตอตานการทุจริต21 และสุรศักดิ์  ไชยธนกิจ เรื่อง
การศึกษานํารองเพ่ือสรางดรรชนีทุจริต22 เปนตน พบวา มีปญหาการทุจริตที่มีความสุมเสี่ยงและควรมุงเนนแกไข
ปญหา คือ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจางและการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน ปญหาการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
ปญหาการทุจริตในการออกใบอนุญาต การทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ ซึ่งมีความเสี่ยงหรือชองโหว
ที่มีโอกาสการทุจริตสูง กลาวคือ กฎเกณฑควบคุมการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางยังมีไมเพียงพอ โครงสรางองคกร
กฎหมายและโครงสรางกฎหมายยังไมสนองตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีชองโหวของกฎหมายเปดให
มีการผูกขาดการใชอํานาจ มีการรวมมือกันระหวางขาราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ เพ่ือทุจริตคอรรัปชัน
โครงการขนาดใหญของรัฐ

3. ขอจํากัดการดําเนินงานเพื่อการปราบปรามการทุจริต จากการศึกษาวิจัยของนิยม รัฐอมฤต เรื่อง
กระบวนการไตสวนและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงในระดับสูง : ในอํานาจหนาที่ของ ป.ป.ช.23 และอุดม รัฐอมฤต
เรื่องความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 15724 เปนตน พบขอจํากัดการดําเนินงานดานการปราบปรามการทุจริต เชน
กระบวนการไตสวนและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงในระดับสูงมีขอจํากัดทั้งในดานกฎหมาย ดานการบริการ ดาน
การเมืองและสังคม กลไกการนําบทบาทของรางวัลนําจับในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันมีผลตอการแกไข
ปญหาการทุจริตเพียงเล็กนอย ขอจํากัดของมาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งในเชิงแนวคิดควบคุม
ตรวจสอบและความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และขอจํากัดในกรอบอํานาจและการบังคับใชกฎหมาย เปนตน

19 สมคิด  เลิศไพฑูรย  และคณะวิจัย,การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2552
20คณพล จันทรหอม และคณะ, โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เปนชองทางใหเกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน,
2555
21 ปณณ  อนันอภิบุตร และคณะ,การปฏรูิประบบงบประมาณของไทยเพื่อตอตานการทุจริต, 2553
22 สุรศักดิ์  ไชยธนกิจ, การศึกษานํารองเพื่อสรางดรรชนีทุจริต, 2554
23 นิยม รัฐอมฤต.กระบวนการไตสวนและการถอดถอนผูดาํรงตําแหนงในระดับสูง : ในอํานาจหนาทีข่อง ป.ป.ช., 2549
24 อุดม รัฐอมฤต.ความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทาํความผิดตอตําแหนงหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,
2555
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4. นัยสําคัญท่ีสงผลตอภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยของ พรศักดิ์ ผองแผว
และคณะ เรื่องดัชนีคอรรัปชันของไทย : การสรางและตรวจสอบความเชื่อถือได25 วิชัย  รูปขําดี และคณะ
เรื่องการจัดทํา Benchmark ดานคอรรัปชันสําหรับประเทศไทย26 และเสาวนีย ไทยรุงโรจน และคณะ เรื่อง
การประเมินสถานการณดานการทุจริตในประเทศไทย27 เปนตน พบวา มีเหตุและปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณ
คอรรัปชันของประเทศไทย คือ 1) การผูกขาดอํานาจ การใชดุลพินิจ การตรวจสอบได และความโปรงใสของ
ระบบราชการไทย 2) กลุมผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการกําหนดและจําแนกสาระสําคัญการวัดภาพลักษณ
คอรรัปชันคือ ฝายการเมือง ขาราชการฝายปฏิบัติ ขาราชการฝายปองกันปราบปราม ฝายนักธุรกิจ และ
ประชาชน/สื่อมวลชน 3) มีตัวชี้วัดการประเมินภาพลักษณคอรรัปชันของไทยจํานวน 32 ตัวชี้วัด ที่ยังไมมี
หนวยงานใดเก็บขอมูลไวเปนระบบ ซึ่งมีขอเสนอแนะที่สําคัญ เชน การนําขอมูลที่เก่ียวของไปใชพัฒนาการ
ยกระดับภาพลักษณสถานการณการคอรรัปชันของประเทศไทย การปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
สงผลตอภาพลักษณการคอรรัปชันของประเทศไทย หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการดําเนินงานและใหความสําคัญ
ในประเด็นที่เก่ียวของกับการทุจริตที่มีความสําคัญ และสากลใหความสนใจ เปนตน

5. มาตรการสากลเพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริต จากการศึกษาวิจัยของเอก ตั้งทรัพยวัฒนา
และคณะ เรื่องมาตรการปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน แนวทางการประยุกตมาตรการสากลเพ่ือการตอตาน
การทุจริตของประเทศไทย28 พบวา มาตรการสากลเพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ควรนํามาปรับใช
คือ มาตรการเชิงสนับสนุน ไดแกมาตรการสํารวจทัศนคติ มาตรการการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือสรางคานิยมสังคม
ปลอดคอรรัปชัน มาตรการการสรางเครือขายเพ่ือการตอตานการคอรรัปชัน มาตรการการสรางราชการโปรงใสโดย
เนนการเขาถึงขอมูลภาครัฐของสื่อ มาตรการเชิงปราบปราม ไดแก มาตรการลงโทษโดยการเชือดไกใหลิงดู และ
มาตรการเชิงปองกัน ไดแก มาตรการคุมครองและใหรางวัลแกผูแจงเบาะแส มาตรการประมวลจริยธรรม

6. กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมและการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จากการศึกษาวิจัยของขัตติยา
กรรณสูต และคณะ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยของคนไทย29 และนูรมาน จินตารา และคณะ เรื่อง
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต : ปตตานี ยะลา
และนราธิวาส30 เปนตน ที่มุงศึกษาวิจัยกระบวนการที่กอใหเกิดการกลอมเกลาทางสังคมและการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ใหกับคนทุกชวงวัย เริ่มตั้งแตเยาวชน คนทํางาน พบวาการเปนคนดีที่ซื่อสัตยนั้นตองมีองคประกอบ
สําคัญ 4 อยาง คือ สถาบันครอบครัว สถาบันโรงเรียน สถาบันศาสนา และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ เชน สื่อมวลชน
ผูบังคับบัญชา เพ่ือน เปนตน จะมีอิทธิพลตอการขัดเกลาหลอหลอมใหเปนคนดีที่ซื่อสัตย และการ “สรางคนดี”
ดวยลักษณะและเนื้อหาของการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จะเริ่มจากเรื่องหลักศรัทธาเปนอันดับแรก หลังจากนั้น
จึงใหความสําคัญในเรื่องหลักปฏิบัติ และเมือ่หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติเขมแข็งแลว ก็จะเริ่มสอดแทรกเรื่องคุณธรรม

25 พรศักดิ์ ผองแผว และคณะ, ดัชนีคอรรัปชันของไทย : การสรางและตรวจสอบความเชื่อถือได, 2545
26 ดร.วิชัย  รูปขําด ีและคณะ. การจัดทํา Benchmark ดานคอรรัปชันสําหรับประเทศไทย, 2552
27 เสาวนีย  ไทยรุงโรจน และคณะ, โครงการประเมินสถานการณดานการทจุริตในประเทศไทย, 2551
28 เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และคณะ , แนวทางการประยกุตมาตรการสากลเพื่อการตอตานการทุจริตของประเทศไทย, 2550
29 ขัตติยา  กรรณสูต และคณะ, คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยของคนไทย, 2545
30 นูรมาน จินตารา และคณะ, การปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต : ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส, 2553
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7. การเสริมสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต จาก
การศึกษาวิจัยของอภิชัย  พันธเสน และคณะ เรื่องการศึกษาและแนวทางความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการปองกันและปราบปรามทุจริต31 และแสวง  บุญเฉลิมวิภาส และคณะ เรื่องการศึกษา
พันธกรณีและความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. 200332 เปนตน พบวา รัฐตองสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยตองขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
เชน ปญหาการรวมมือระหวาง ป.ป.ช. กับภาครัฐ โดยหนวยงานภาครัฐยินดีรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ แตการรวมมือ
อยูบนผลประโยชนของผูขอความรวมมือมากกวาเปนผลประโยชนสวนรวม ปญหาการรวมมือระหวาง ป.ป.ช. กับ
ภาคสถาบันการเงินและภาคธุรกิจเอกชน มีนอยมากเพราะเกรงจะถูกข้ึนบัญชีดําจากหนวยงานของรัฐที่จะตอง
ติดตอสม่ําเสมอ ปญหาการรวมมือระหวาง ป.ป.ช. กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีความสัมพันธเชิงกฎหมาย
ไมไดเกิดความรวมมือกับ ป.ป.ช. หรือมีการรวมมือกันเองภายในเครือขาย เปนตน นอกจากนี้ การจะใหเจตนารมณ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคสวนมีความตอเนื่องนั้น พบวา ควรตองมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต ซึ่งจะเปนการสนับสนุนภาคประชาสังคมที่ทํางานดานตอตานการทุจริตคอรรัปชัน คุมครองผูเปดเผย
ขอมูลการทุจริต และสงเสริมการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เนื่องจากบทบาทของภาคประชาสังคม
องคกรพัฒนาเอกชน จะมีความสําคัญอยางมากในหลายประเทศ และเปนปจจัยความสําเร็จในการตอตานการทุจริต
ในหลายประเทศดวยเชนกัน และควรมุงเนนการดําเนินกิจกรรมในเชิงสรางสรรคที่จะชวยทําใหสังคม โดยการนําเอา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) GNH (Gross National Happiness) ของประเทศภูฏาน
และ CSR (Corporate Social Responsibility) มาใชในการสรางกรอบแนวคิด และแนวทางในการเผยแพร
คานิยมดังกลาว

ขอเสนอแนะที่สําคัญคือ ภาครัฐควรสงเสริมสนับสนุนใหมีความรวมมือกันอยางจริงจังในทุกภาคสวน
รวมถึงแกปญหาในเรื่องของความตอเนื่องของการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันดวย จึงเห็นควรใหมีการจัดตั้ง
“กองทุนตอตานการทุจริต” โดยกองทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคประชาสังคมที่ทํางาน
ตอตานการทุจริต หรือจะเรียกในชื่อของ “กองทุนสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริต” ที่มุงเนน
ดําเนินกิจกรรมในเชิงสรางสรรค นักธุรกิจทั้งในและตางประเทศเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของตนอยางไร อาทิ การทําใหสินคาและบริการ
ของตนและของประเทศไดรับการยอมรับและประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เปนตน

8. ธรรมาภิบาลกับการทุจริตคอรรัปชันของภาคธุรกิจเอกชนไทย จากการศึกษาวิจัยของ เดือนเดน
นิคมบริรักษ และคณะ เรื่องปญหาการทุจริตคอรรัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทยกับแนวทางแกไขและปองกัน33

และวีระพงษ  บุญโญภาส เรื่องระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน34 เปนตน พบวา ในภาคเอกชน
ที่ขาดธรรมาภิบาลมักจะเกิดการทุจริตคอรรัปชันอยางมากมาย ซึ่งเกิดจากโครงสรางและระบบบริหารงานที่เปน
ระบบครอบครัว เครือญาติ และพวกพอง ภาครัฐขาดธรรมรัฐ การคอรรัปชันในหนวยงานราชการและการเมือง

31 อภิชยั  พันธเสน และคณะ, การศึกษาและแนวทางความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปองกันและปราบปรามทุจริต,
2550
32 แสวง   บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, การศึกษาพันธกรณีและความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ.2003, 2550
33 เดอืนเดน นิคมบริรักษ และคณะ, ปญหาการทจุริตคอรรัปชันในวงการธุรกจิเอกชนไทยกับแนวทางแกไขและปองกัน, 2554.
34 วีระพงษ  บุญโญภาส, ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน, 2546



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

หนา ๓๕

อยางกวางขวาง การขาดหลักนิติธรรมที่ดีและบริษัท ขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ทําใหมีการคอรรัปชัน เชน
การปลอยเงินกูใหแกคนรูจักโดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน การหลีกเลี่ยงภาษี การยักยอกเงินบริษัท การปกปด
ขอเท็จจริง การติดสินบน การฟอกเงิน เปนตน นอกจากนี้ยังทําใหเกิดพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชันที่ทําใหเกิด
ผลเสียหายอยางรายแรงในภาคเอกชน เชน การทุจริตของผูบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย การถือหุนแทน (Nominee)
เพ่ืออําพรางการถือครองหุน เพ่ือเปนการหลบเลี่ยงขอจํากัดของการถือครองหุนภายใตกฎหมายการหลบเลี่ยงภาษี
การฟอกเงินและการโอนเงินไปยังประเทศที่สาม โดยมีแรงจูงใจในการกระทําผิดเปนผลประโยชนที่มีมูลคามหาศาล
มีความคุมคาที่จะเสี่ยงกระทําผิด รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนที่มีความใกลชิดกับนักการเมืองก็จะเกิดการมีผลประโยชน
รวมกันของภาคการเมืองและภาคธุรกิจ ที่จะกอใหเกิดการทุจริตข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย จึงทําให
ภาคเอกชนขาดธรรมาภิบาลที่แอบอิงภาคการเมืองมีพฤติกรรมการคอรรัปชันอยางกวางขวาง

9. การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน จากการศึกษาวิจัยของ วันเพ็ญ  สุรฤกษ และคณะ
เรื่องยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน35 สมคิด เลิศไพฑูรย
และคณะวิจัย เรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน36 และนวลนอย  ตรีรัตน
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนทองถ่ิน37 เปนตน
พบวา การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนนั้นเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะชุมชนหรือประชาชน
ระดับรากหญาถือเปนพ้ืนฐานของการผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งการทุจริตคอรรัปชันมักเกิดข้ึนจํานวนมากในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ปญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
การทุจริตในการบริหารงานบุคคล เปนตน ขณะที่ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนยังอยูในระดับที่ต่ํา
อาจจะเกิดจากการเกรงกลัวอิทธิพลของนักการเมืองทองถ่ินและการขาดปจจัยสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือชุมชนดวย นอกจากนี้ มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐระดับชุมชน ที่มีกลุมเปาหมายเปนประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน นักการเมืองทองถ่ิน ฯลฯ โดยมีเปาหมาย
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรเปาหมาย ซึ่งใชกรอบแนวคิด 3 ดาน คือ 1) หลักธรรมทางพุทธศาสนา
เนนการเคารพกฎระเบียบวินัยของครอบครัว สังคม/ชุมชน 2) หลักการทรงงานของในหลวงเนนหลักคิดดาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) หลักสังคม/ชุมชนเขมแข็งเนนการมีอุดมการณรวมกันในการทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม และไดยุทธศาสตร 2 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะมี
แผนงานและโครงการละลายพฤติกรรมและการสรางบุคลากรตัวแทนเครือขายชุมชน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกการเปน
คนดี มีจิตอาสา รวมชวยกันเฝาระวัง ปองกัน/ตอตานการทุจริต 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน
แผนงานและโครงการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือการจัดการปญหาการทุจริตและสังคม/ชุมชนเขมแข็ง

35 วันเพ็ญ  สุรฤกษ และคณะ, ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน, 2556
36 ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย  และคณะวิจยั,การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2552
37 รศ.ดร.นวลนอย  ตรีรัตน, การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนทองถิ่น, 2546
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5.2 การศึกษาคูเทียบ (Benchmarking)

ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ไดมีการศึกษายุทธศาสตรและกระบวนการทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตจากหนวยงาน
ตางประเทศในภูมิภาคเอเชีย 3 หนวยงาน ไดแก

1. Corrupt Practices Investigation Bureau: CPIB38 ของสาธารณรัฐสิงคโปร เปนหนวยงาน
ภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตมีการทํางานเปนอิสระ มี อํานาจครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยมีโครงสรางการทํางานแบงออกเปนภารกิจ 3 ดาน ไดแก ดานกิจการขององคกร (Corporate Affairs)
ดานการสืบสวนสอบสวน (Investigations) และดานการปฏิบัติการ (Operations)

2. Independent Commission Against Corruption: ICAC39 ของเขตบริหารพิเศษฮองกง
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนองคกรอิสระซึ่งข้ึนตรงตอฝายนิติบัญญัติ มีอํานาจครอบคลุมทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยมีโครงสรางการทํางานแบงออกเปนภารกิจ 3 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการ (ปราบปราม)
(Operations Department) ดานการปองกันการทุจริต (Corruption Prevention Department) และดาน
การประชาสัมพันธ (Community Relations Department)

3. Anti-corruption & Civil Rights Commission: ACRC40 ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
เปนหนวยงานรัฐที่ข้ึนตรงตอประธานาธิบดี โดยมีโครงสรางการทํางานแบงออกเปน ภารกิจ 4 ดาน ไดแก
สํานักผูตรวจการแผนดิน (Ombudsman Bureau) สํานักการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption Bureau)
สํานักการบริหาร (Administrative Appeals Bureau) และการพัฒนาสถาบัน (Institutional Improvement)

เนื่องจากประเทศเหลานี้เปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในเชิงประจักษและไดรับการยกยองวาเปน
แบบอยางที่ดีดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผลการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) ในป พ.ศ. 255841 อยูในอันดับที่ 8, 18 และ 37 ตามลําดับ รวมทั้งมี
สภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกลเคียงกับประเทศไทย ซึ่งสามารถนําวิธีการดําเนินงานมาประยุกตใชเพ่ือ
พัฒนาการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และเทาทันกับสถานการณทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ มีขอคนพบจากการศึกษาที่สามารถกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ดังนี้

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

CPIB ของสิงคโปรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับการทุจริตใหชัดเจนอยูเสมอ
มีการออกกฎหมายเพ่ือลดการใชดุลยพินิจหรืออํานาจตีความของเจาหนาที่รัฐ และเพ่ิมบทลงโทษ ในกฎหมาย
ทั้ง 3 ประเทศ คือ สิงคโปร ฮองกง และเกาหลีใต ตางมีการกําหนดบทลงโทษแกผูที่รับสินบน อาทิ ในประเทศ
สิงคโปร ผูที่กระทําความผิดฐานรับสินบนจะตองถูกลงโทษจําคุก/ปรับ และชดใชเงินเทากับจํานวนสินบนที่ไดรับ
สวนในฮองกง หากมีการรับสินบนหรือเรียกรับสินบนจะตองถูกกําหนดฐานความผิดเพ่ิมเติมทุกกรณี โดยไมตอง
พิสูจนเจตนาและแรงจูงใจในการรับของตอบแทน สวนผูที่ใหสินบนนั้น กฎหมายฮองกงและเกาหลีใตจะกําหนดให
ครอบคลุมการกระทําทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดวย ประเทศไทยจึงควรมีการตรากฎหมายหรือปรับปรุง
กฎหมายใหมีความทันสมัย เทาทันการทุจริตในรูปแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหกระทําการทุจริตไดยากข้ึน
หรือการกําหนดบทลงโทษที่ทําใหผูที่จะทําการทุจริตเกิดความเกรงกลัว และที่สําคัญตองมีมาตรการในการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง เพ่ือใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และเกิดประสิทธิภาพ

1.2 ระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
CPIB ของประเทศสิงคโปร และ ICAC ของฮองกง มีการตอบสนองตอเรื่องรองเรียนอยางรวดเร็ว

โดยใหความสําคัญกับคดีทุกประเภทไมวาจะเปนคดีขนาดเล็กหรือคดีขนาดใหญ และใหความสําคัญกับการรักษา
ความลับของผูรองเรียน โดยประเทศฮองกงมีระบบรับเรื่องรองเรียนตลอด 24 ชั่วโมง และมีทีมสืบสวนสอบสวนที่
เตรียมพรอมปฏิบัติงานตลอดเวลา (Standby) โดยเจาหนาที่จะเชิญผูแจงเบาะแสมาใหขอมูลภายใน 48 ชั่วโมง
หลังไดรับเรื่องรองเรียน และดําเนินการติดตามสอบสวนแลวรายงานผลใหประชาชนทราบ สวนประเทศสิงคโปร
หลังจากไดรับเรื่องรองเรียนแลวจะพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรภายใน 14 วัน ในขณะที่ ACRC ของเกาหลีใต
มีแผนกรับเรื่องรองเรียนซึ่งแบงออกเปนประเภทของเรื่องรองเรียนเปนการเฉพาะ และมีศูนยรับเรื่องรองเรียน
แบบ one-stop services ซึ่งเปนระบบ online portal system ใหบริการ 12 ภาษา จากตัวแบบของ
ทั้ง 3 ประเทศทําใหประชาชนไววางใจและรวมมือในการแจงเบาะแสที่เปนประโยชน สงผลใหการปราบปราม
การทุจริตรวดเร็วและเห็นผล ซึ่งระบบรับเรื่องรองเรียนและปฏิบัติงานเชิงรุกในรูปแบบดังกลาวยังไมเกิดข้ึน
ในประเทศไทย จึงควรนําแนวทางเหลานี้มาพัฒนาเปนนวัตกรรมสําหรับรับเรื่องรองเรียนการทุจริต เพ่ือใหระบบ
รับเรื่องรองเรียนของประเทศไทยมีความสะดวก รวดเร็ว และสรางความมั่นใจใหกับประชาชนมากข้ึน

1.3 การสืบสวนสอบสวน
CPIB ของประเทศสิงคโปร มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินคดีใหแลวเสร็จ สวน ICAC ของ

ฮองกง มี Quick Response Team เพ่ือพิจารณาสําหรับคดีการทุจริตขนาดเล็ก ๆ และไมยุงยาก ทั้ง 2 ประเทศมี
การบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการประสานงานกับตางประเทศเพ่ือให
ไดมาซึ่งขอมูลและพยานหลักฐานหรือแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะฮองกงจะมีการใชขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศจากหนวยสืบราชการลับ (Intelligence Agency) อีกดวย ซึ่งแนวคิดและการดําเนินการเหลานี้
ควรนํามาปรับใชกับการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย ดวยการกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินคดี
ซึ่งจําแนกตามประเภทของคดี พัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ดานการบริหารงานคดีเพ่ือความรวดเร็ว
ในการดําเนินคดี และพัฒนาระบบเพ่ือชวยในการประสานงานและบูรณาการการขาวและขอมูลรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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1.4 การคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส
ทุกประเทศมีมาตรการคุมครองพยาน แต ACRC ของเกาหลีใตมีแผนกตรวจสอบการแจงเบาะแส

และการคุมครองผูแจงเบาะแสโดยเฉพาะ ซึ่งเนนการรักษาความลับของผูแจงเบาะแสอยางเขมงวด และมี
มาตรการรับประกันใหผูแจงเบาะแสที่ไดรับผลกระทบสามารถกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมได โดยการคุมครอง
ผูแจงเบาะแสนั้น ACRC จะประสานงานกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือใหความคุมครองผูแจงเบาะแส
รวมไปถึงผูที่เก่ียวของกับผูแจงเบาะแสดวยหากผูนั้นเรียกรอง นอกจากนี้ ยังมีการใหรางวัลกับผูแจงเบาะแสสูงสุด
ถึง 2 ลานดอลลารสหรัฐ หากนําไปสูการติดตามทรัพยสินคืนแผนดินได เปนตน ดังนั้น ประเทศไทยแมวาจะมี
กฎหมายการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสอยูแลว แตควรมีการกําหนดใหมีการบังคับใชอยางจริงจังและ
อาจจัดตั้งเปนหนวยงานเฉพาะเพ่ือคุมครองผูแจงเบาะแสการทุจริตโดยตรง

1.5 การตรวจสอบบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
CPIB ของสิงคโปรมีการกําหนดใหเจาหนาที่รัฐทุกคนตองแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน

แลวเปดเผยตอสาธารณชนทุกป รวมไปถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย ทั้งนี้เพ่ือความโปรงใส
และลดโอกาสในการกระทําการทุจริต สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดใหมีการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
เฉพาะนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐระดับสูงเทานั้น จึงอาจนําแนวทางดังกลาวมาปรับใชกับประเทศไทยหรือ
อาจพัฒนาเปนนวัตกรรมเพ่ือการตรวจสอบเสนทางการเงินและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ

2. แนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริต
2.1 การปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชน

ICAC ของฮองกงและ ACRC ของเกาหลีใตมีการปลูกฝงแนวความคิดเรื่องผลประโยชนสาธารณะ
และทัศนคติตอปญหาการทุจริต ผานการจัดทําสื่อหรือเครื่องมือการเรียนการสอนสมัยใหมเพ่ือเผยแพรและ
ใหความรูแกประชาชน โดยการนําเอาคดีการทุจริตที่เกิดข้ึนจริงมาจัดทําเปนละครโทรทัศน หรือนําคดีที่พิจารณา
ชี้มูลความผิดแลวมาจัดทําเปนสื่อในรูปแบบตาง ๆ อาทิ ภาพกราฟก (Infographics) แอพพลิเคชั่น (App on
Smartphone) ภาพยนตรสั้น (Clip Video) เปนตน เพ่ือใหเขาใจงายและเขาถึงประชาชน ประเทศไทยจึงควรนํา
เทคนิคหรือแบบอยางของประเทศเหลานี้มาพัฒนาหรือคิดคนนวัตกรรมใหม เพ่ือชวยในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหความรูแกประชาชน

2.2 ดานการศึกษา
ACRC ของเกาหลีใต มีการจัดทําหลักสูตรวาดวยศีลธรรมจรรยาเพ่ือปลูกฝงเรื่องความซื่อสัตย

สุจริต ผานสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ซึ่งจะคลายกับ ICAC ของฮองกง ที่มีหลักสูตรการจัดการ
อบรม/ใหการศึกษาซึ่งแตกตางกันไปในแตละกลุม (Tailor-made Programs) เชน กลุมนักธุรกิจ กลุมวิชาชีพ
กลุมขาราชการ และกลุมเด็ก/วัยรุน เปนตน ดังนั้น ประเทศไทยควรนําแนวทางดังกลาวมาพัฒนาเปนหลักสูตร
การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบรรจุอยูในทุกระดับชั้นและเนื้อหาหลักสูตรตองพัฒนาใหเหมาะสม
กับแตละชวงวัยดวย
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2.3 การใหขอเสนอแนะแกรัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ
CPIB ของสิงคโปร และ ICAC ของฮองกง มีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะแกรัฐบาล

และหนวยงานของรัฐในกรณีที่ข้ันตอนการกําหนดนโยบายหรือข้ันการทํางานบางประการอาจจะนํามาสูการทุจริต
ได ซึ่งเปนการปองกันการทุจริตตั้งแตจุดเริ่มตน แตในสวนของประเทศไทยนั้นเปนเพียงการใหขอเสนอแนะ
หลังจากที่มีการดําเนินนโยบายออกมาแลว ดังนั้น ควรพัฒนาใหมีแนวทางการปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนของ
นโยบายสาธารณะ (Policy Cycle)

2.4 การประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐและเจาหนาท่ีรัฐ
ACRC ของเกาหลีใต มีการพัฒนาระบบการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity Assessment) โดยสํารวจจากประชาชนผูเขารับบริการและเจาหนาที่หนวยงาน เพ่ือนําขอมูลมา
ปรับปรุงระบบการทํางานของภาครัฐ รวมไปถึงการประเมินความโปรงใสของเจาหนาที่รัฐระดับสูงอีกดวย
ซึ่งปจจุบันประเทศไทยไดนําแนวทางการประเมินความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐมาปรับประยุกตใชกับระบบ
การประเมินของประเทศไทย โดยใชชื่อวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

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

CPIB ของสิงคโปร มีการนําระบบคุณธรรมมาใชในการคัดสรรบุคลากร โดยไดออกแบบระบบ
การคัดเลือกบุคลากร (System of Recruitment Investigation) เชน การทดสอบดานจิตใจ ทัศนคติ การทดสอบ
ใหวิเคราะหคดีเพ่ือดูทักษะการคิดวิเคราะห เปนตน สวน ICAC ของฮองกงจะคัดเลือกบุคลากรดานการปราบปราม
การทุจริตที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร
ผูเชี่ยวชาญดานการสืบสวน นิติบัญชี (Forensic Accountant) เปนตน เพ่ือใหรูเทาทันการทุจริตและตรวจสอบ
ไดในทุกชองทาง ดังนั้น ควรพัฒนาบุคลากรดานการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยใหมีทักษะรอบดาน
หรืออาจบูรณาการการทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ เพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน

3.2 การพัฒนาบุคลากร (Development)
CPIB ของประเทศสิงคโปร ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีความเปนมือ

อาชีพ (Professional) ดวยการจัดอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะในดานตาง ๆ อาทิ การวางแผนคดี
การสอบพยาน การออกงานภาคสนาม และฝกอบรมใหกับบุคลากรทั้งภายในและตางประเทศ ดังนั้น หนวยงานที่
เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยจึงควรมีแนวทางการพัฒนาทักษะที่จําเปน
กับการดําเนินงานโดยอาจประสานงานกับหนวยงานตอตานการทุจริตในตางประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรรวมกัน
ทั้งนี้ เพ่ือใหบุคลากรมีขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
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4. เจตจํานงของผูนํา
ประเทศสิงคโปรและฮองกงมีผูนําทางการเมืองที่มีจิตสํานึกที่ดี ไมกระทําการคอรรัปชัน รวมทั้ง

มีความตั้งใจและกระทําจริงในการแกไขปญหาการคอรรัปชันของประเทศ (Political Will)42 แมวาในอดีตฮองกง
จะมีการทุจริตมากก็ตาม ผูนําประเทศจึงมีสวนสําคัญอยางมากในการแกไขปญหาการทุจริต ดังนั้น ประเทศไทย
จึงควรมีแนวทางในการรักษาและขยายผลเจตจํานงดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหคงอยูตอไป

ดังนั้น การจัดทํารางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะไดนําการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking) ไปประยุกตใชหรือนํามาเปนแนวทางใน
การกําหนดเปนกลยุทธ แนวทาง/มาตรการ หรือกลไก เพ่ือพัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเทาทัน ตลอดจนเกิดเปนสังคมที่
ไมยอมรับและรวมตานการทุจริตเฉกเชนนานาประเทศตอไป

42 ศิริวรรณ มนอัตระผดุง.  (2555).  บทความปญหาการคอรรัปชันของไทย กรณีศึกษาสิงคโปรและฮองกง
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๖. การวิเคราะหสภาพแวดลอม

๖.1 การดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
การจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมดวยการใชเทคนิค SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ที่มีผลตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และ
สภาพแวดลอมภายนอก โดยวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (Strength, Weakness, Opportunity,
and Threat Analysis : SWOT Analysis) เพ่ือกรองและพิจารณาตัวแปรที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและ
ความสําเร็จในการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ

การวิ เคราะหสภาพแวดลอมนั้นมีความสําคัญอยางมาก เพราะนอกจากจะเปนการประเมิน
สภาพแวดลอมเพ่ือคนหาจุดแข็งที่ควรเสริมสรางความเขมแข็ง และจุดออนที่ควรตองปรับปรุงเพ่ือใหการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเปนการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ในบริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีความเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลว
ของการดําเนินการ อีกทั้งเพ่ือหายุทธศาสตรที่เหมาะสมในการรับมือกับสภาพแวดลอมเชิงลบและแสวงหาโอกาส
จากสภาพแวดลอมเชิงบวกเพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลที่ดีกวา

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดนําหลักการ McKinsey’s 7S Model
มาใชเปนกรอบในการกําหนดตัวแปรที่เก่ียวของ ซึ่งจําแนกตัวแปรที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร
ออกเปน 7 กลุมตัวแปร ประกอบดวย

1. S - Strategy ตัวแปรดานยุทธศาสตร/กลยุทธ ในการปฏิบัติ
2. S – Structure ตัวแปรดานโครงสรางในการปฏิบัติ
3. S – Style ตัวแปรดานรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ
4. S – System ตัวแปรดานระบบการในปฏิบัติ
5. S – Staff ตัวแปรดานบุคลากรในการปฏิบัติ
6. S – Skill ตัวแปรดานทักษะและองคความรูในการปฏิบัติ
7. S - Shared value ตัวแปรเรื่องคานิยมรวมในการปฏิบัติ

สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ไดวิเคราะหโดยนําหลักการ PEST +

Model ซึ่งประกอบดวย 7 มิติ ดังนี้
1. P – Political มิติทางการเมือง เชน ระบบการเมือง รูปแบบการปกครอง
2. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ เชน การคา การลงทุน การดําเนินธุรกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

๖



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

หนา ๔๒

3. S – Social มิติทางสังคม เชน วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา
4. T – Technology มิติทางเทคโนโลยี เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีนวัตกรรมตาง ๆ
5. L – Legal มิติทางกฎหมาย เชน รฐัธรรมนูญ พ.ร.บ. กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ
6. I – International มิติทางดานตางประเทศ เชน ขอกําหนดของสากล ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ
7. G – Government มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ

๖.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ ตามกรอบแนวคิด
ในการวิ เคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ไดมี การรวบรวมมาจากการทบทวน

เอกสารรายงานตาง ๆ การสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ การรับฟงความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สามารถสรุปผลในภาพกวางตามทฤษฎีที่ใชการวิเคราะหไดดังนี้

สภาพแวดลอมภายในที่เปน "จุดแข็ง" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ (Strategy) การปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตมียุทธศาสตรชาติฯ เปนเครื่องมือที่ถูกนําไปใชเปนกรอบชี้นําในการจัดทําแผนในระดับรอง สงผลให
การปฏิบัติองคาพยพ ในทุกภาคสวนมีเปาหมายเพ่ือการบรรลุเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ดานโครงสราง (Structure) หนวยงานปฏิบัติภารกิจหลายหนวยงานมีการขยายโครงสรางไปยัง
สวนภูมิภาคทั่วประเทศ ทําใหการปฏิบัติภารกิจงานถูกกระจายไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ ไมกระจุกตัวอยูแตสวนกลาง
สงผลใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพ้ืนที่มากยิ่งข้ึน

ดานรูปแบบ (Style) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานและภาคสวนอ่ืน ๆ
ในรูปแบบของการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) สงผลใหการปฏิบัติยุทธศาสตรชาติฯ นําไปสูการปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง

ดานระบบ (System) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการปองกัน ปราบปราม และปองปราม
การทุจริตที่มีความนาเชื่อถือ อีกทั้งมีโครงสรางที่รองรับภารกิจงานกระจายในระดับพ้ืนที่ สงผลดีตอการปฏิบัติ
ภารกิจงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งข้ึน

ดานบุคลากร (Staff) หนวยงานปฏิบัติภารกิจหลายหนวยงานมีอัตรากําลังจํานวนมากซึ่งคัดเลือก
จากความรูความสามารถที่เหมาะสมกับงาน สงผลใหการปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มีความพรอมในดานจํานวนของบุคลากรมากยิ่งข้ึน

ดานทักษะ (Skill) บุคลากรของหนวยงานปฏิบัติภารกิจมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีทักษะที่
เปนสหวิชาชีพ ทําใหสามารถนําความรูสหวิชาเหลานั้นมาใชเพ่ือปฏิบัติภารกิจดานการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ใหสามารถบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติฯ ไดดียิ่งข้ึน

ดานคานิยม (Shared Value) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีคานิยมความซื่อสัตยเปนพ้ืนฐาน
ที่สําคัญรวมกัน สงผลดีตอการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติฯ ที่มีรวมกัน
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สภาพแวดลอมภายในที่เปน "จุดออน" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ (Strategy) ยังขาดยุทธศาสตร/กลยุทธ ที่สําคัญหลายดาน เชน

ยุทธศาสตรการปฏิบัติภารกิจดานการปองกัน เมื่อยุทธศาสตรไมชัดทําใหการทํางานกับภาคสวนอ่ืน ๆ เปนไปดวย
ความลําบาก ขาดยุทธศาสตรดานการสรางกระแสสังคม “รังเกียจ” คนโกง ขาดยุทธศาสตรดานการสื่อสาร
ตอสังคมใหเกิดการตื่นตัวในสังคม ทําใหการปฏิบัติงานยังไมประสบความสําเร็จและไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตอสังคมใน
วงกวางเทาที่ควร

ดานโครงสราง (Structure) การขยายโครงสรางของหนวยงานปฏิบัติภารกิจไปยังภูมิภาคตาง ๆ
เพ่ือใหปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ยังขาดแคลนทรัพยากรที่สําคัญ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคล สงผลใหการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่นั้นยังไมสามารถบรรลุผลตามจุดมุงหมาย ของการขยาย
โครงสรางเทาที่ควร

ดานรูปแบบ (Style) ภายในหนวยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง อีกทั้งหนวยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดความชัดเจนในการดําเนินการรวมกันและ
การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางหนวยงานตาง ๆ นั้น มีลักษณะเปนการทําพอเปนพิธี ยังไมมี
จุดมุงหมายรวมกันเพ่ือสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติอยางแทจริง อีกทั้งรูปแบบการทํางานยังไมมีความเทาทันตอ
การทุจริตที่มีพลวัต

ดานระบบ (System) หนวยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการทํางานที่มี ข้ันตอนที่สับสนและ
มีความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน เชน ระบบอนุกรรมการ ระบบคณะทํางาน เปนตน สงผลใหเกิดความลาชา
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการบริหารงานยังมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ขาดทิศทางที่ชัดเจน จนเปนอุปสรรค
ในการทํางาน และยังขาดชองทางการรองเรียนการทุจริตที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมทั้งยังขาดระบบการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และบทลงโทษ หากเกิดความลาชาในกระบวนการไตสวน สงผลใหภารกิจดาน
การปราบปรามการทุจริตที่ผานมาไมประสบความสําเร็จตามความคาดหวังของสังคมซึ่งสงผลทางลบตอ
ภาพลักษณของหนวยงาน

ดานบุคลากร (Staff) อัตรากําลังขององคกรอิสระและหนวยงานปฏิบัติภารกิจบางหนวยงานยังไมมี
การกระจายไปยังสวนภูมิภาคเทาที่ควร สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานปฏิบัติ

ดานทักษะ (Skill) บุคลากรยังขาดองคความรูในเชิงลึกสําหรับการทําความเขาใจกับรูปแบบ
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป และในปจจุบันก็ยังขาดการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเพ่ือสนับสนุนทักษะ
ในการทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สงผลใหการบูรณาการและพัฒนาองคความรูที่มาจาก
สหวิชาการไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร

ดานคานิยม (Shared Value) หนวยงานปฏิบัติภารกิจเนนการดําเนินงานใน “เชิงรับ” มากกวา
“เชิงรุก” ทําใหผลการดําเนินงานไมสามารถสรางความเกรงกลัวใหผูกระทําทุจริต อีกทั้งไมสามารถตามทัน
สถานการณการทุจริตที่มีความเปนพลวัตสูงไดอยางทันทวงที
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หนา ๔๔

สภาพแวดลอมภายนอกที่เปน "โอกาส" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
P – Political มิติทางการเมือง รัฐบาลมีเจตนารมณในการใชมาตรา ๔๔ และคําสั่ง คสช. ฉบับที่

69/2557 เพ่ือแกไขปญหาการทุจริต
E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนในภาคธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ

ตางใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล และใหความสําคัญกับขอมูลการจัดอันดับ
ขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ รวมทัง้ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
และการดําเนินการตามมาตรฐานสากลในรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งแนวโนมของการลงทุนขามชาติจะเปนทศวรรษแหงเอเชีย
จะเนนเรื่องความโปรงใส และการแกไขปญหาความลาชา (Red Tape) เปนตน

S – Social มิติทางสังคม มีการสงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายในภาคสวนตาง ๆ ใหรวมกัน
ตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เชน สังคม เด็ก และเยาวชน และกระแสของสังคมแสดงถึงความตองการที่จะ
เห็นภาพของการแกไขปญหาการทุจริตที่ เปนรูปธรรมและชัดเจน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง
เปนหลักการสําคัญที่เปนพ้ืนฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

T – Technology มิติทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะ ลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ สงผลใหเกิดความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานของรัฐได และใน
ปจจุบันเทคโนโลยียังเปนสิ่งสําคัญที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการเผยแพรองคความรูดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหกระจายตัวออกไปยังสังคมในวงกวาง

L – Legal มิติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญสามารถคานอํานาจทางการเมือง บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ
ถือเปนโอกาสที่สําคัญในการกําหนดแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการคานอํานาจ
การเมืองใหไมสามารถแทรกแซงฝายขาราชการประจําได อีกทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีการกําหนดให
ประชาชนมีหนาที่ในการใหความรวมมือและมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และในปจจุบันยังมีกระบวนการ
ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายใหสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงาน และบังคับ
ใชไดจริง และใชกลไกทางกฎหมายเปนแนวทางในการปฏิรูปกลไกหลักดานปองกันและปราบปรามการทุจริต
เชน การเสนอจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษ และการเตรียมเสนอรางการดําเนินการเก่ียวกับ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปนตน

I – International มิติทางดานตางประเทศ มีการดําเนินงานตามพันธสัญญาระหวางประเทศ
ทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค สูการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองในการปฏิบัติและบังคับใชกฎหมาย การมีบทเรียนจากการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศตาง ๆ มาปรับใชในการดําเนินงานภายในประเทศ เชน กลไกการตรวจสอบ การคานอํานาจ
กลไกการพัฒนาและมีสวนรวมของภาคประชาสังคมแบบ Collaborative ในประเทศที่ประสบความสําเร็จและ
สามารถแกไขปญหาได เชน สิงคโปร ฮองกง เกาหลี

G - Government มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ นโยบายของรัฐบาลมีความตองการ
สงเสริมภาพลักษณในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ และให
ความสําคัญตอการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต โดยอาศัยการปฏิรูปและบูรณาการการทํางานในทุกภาคสวน
ปฏิบัติมาตรการและกลไกการปองกันการทุจริตที่มีการพัฒนารูปแบบใหมีความสอดคลองกับบริบทสภาพปญหา
ของการทุจริตที่เกิดข้ึน
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หนา ๔๕

สําหรับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน "อุปสรรค" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
P – Political มิติทางการเมือง มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเขาสูอํานาจรัฐหรือการเลือกตั้ง

ยังขาดการบังคับใชอยางจริงจัง สงผลใหไดนักการเมืองที่มุงเขามาหาผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง
E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเปนประเทศเปดเสรีทางการคา ทําใหเผชิญกับปญหา

ที่ตามมากับธุรกิจประเภทกิจการขามชาติ ซึ่งบางครั้งเขามาดวยอิทธิพล กอใหเกิดปญหาการทุจริตในสวนตาง ๆ
เกิดปญหาอาชญากรรมขามชาติ เกิดการฟอกเงิน ตามมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ นโยบายการดําเนินงาน
ทางการคาที่ผูกขาดตลาดและกีดกันทางการคา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สงผลให ภาคธุรกิจเอกชนมี
คานิยมในการใหสินบนกับเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือมุงหวังใหอํานวยความสะดวกกับตนเอง และเกิดปญหา
อาชญากรรมปกขาวในภาคธุรกิจ เกิดการทุจริตใหญ ๆ และการใหเล็ก ๆ เชน สวยรายวัน กลายเปนเรื่อง
แลกเปลี่ยนระหวางผูใหกับผูรับ

S – Social มิติทางสังคม บริบทสังคมที่ยังไมเอ้ือตอการปฏิรูป พัฒนาและเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน
ในการทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมยอมรับ ระบบอุปถัมภ
รอมชอม และประชาชนยังขาดคานิยมรวมในการรวมตานทุจริต และยังเห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชน
สาธารณะหรือประโยชนของชาติบานเมือง

T – Technology มิติทางเทคโนโลยี การดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจในปจจุบันไดพัฒนา
โดยนําเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือ เปนรูปแบบไซเบอร เกิดการบิดเบือนและใชชองทางในการทุจริต เชน
ระบบ e-bidding และ e-market เปนตน

L – Legal มิติทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายที่มีข้ันตอนซ้ําซอนและมากเกินความจําเปน
กอใหเกิดความลาชาในการดําเนินคดี และขาดการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด การทํางาน
ยังคงยึดติดกับกับข้ันตอนทางกฎหมายที่ยากตอการปฏิบัติ สวนการตรวจสอบทรัพยสินซึ่งถือเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ของการปราบปรามการทุจริต และการชี้มูลร่ํารวยผิดปกติ ตางยังคงใหความสําคัญกับมาตรา ๓๒, ๓๔, ๔๑ และ
๑๑๙ ที่มุงเนนการตรวจสอบเชิงปริมาณมากกวาการตรวจสอบเชิงคุณภาพจนเปนปญหาในการดําเนินงานที่ลาชา
และสรางปญหาสะสม

I – International มิติทางดานตางประเทศ ตางประเทศไมเชื่อถือตอความโปรงใส และ
การบริหารงานภาครัฐไทย ซึ่งภาครัฐไทยขาดการดําเนินการตามพันธกรณีที่ตกลงตามอนุสัญญา UNCAC

G - Government มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ เกิดการทุจริตในภาครัฐ
อยางตอเนื่อง จนประชาชนมีทัศนคติในแงลบกับเจาหนาที่ของรัฐ จึงเปนอุปสรรคตอการสรางความรวมมือ
ในการปองกันการทุจริตกับประชาชน อีกทั้งประชาชนยังมองวาหนวยงานของรัฐไมมีความจริงใจตอการแกไข
ปญหาทุจริต เปนเพียงแตทําตามขอตกลง ตัวชี้วัด ทําแบบลูบหนาปะจมูก ขาดความตอเนื่อง และยังพบวา
บางหนวยงานสรางเอกสารหลักฐานข้ึนมาเพ่ือใหผานตัวชี้วัดเทานั้น
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หนา ๔๖

๖.3 การจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอม
เมื่อทําการวิเคราะหรวบรวมตัวแปรสภาพแวดลอมตาง ๆ ตามกรอบแนวคิดที่กําหนด จนทราบถึงตัวแปร

ที่สงผลกระทบตอการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง 4 ดาน คือ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ก็นําตัวแปรดังกลาวมาศึกษาทบทวนเชิงลึกแตกยอยในรายละเอียดของแตละมิติใหครบถวนเปนตัวแปร
ยอยภายใตกรอบแนวคิด แลวนําตัวแปรที่ไดเหลานั้นไปจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือใหทราบถึงตัวแปรที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง ซึ่งบงชี้ไดวาตัวแปรนั้นสามารถกอใหเกิดผลกระทบที่หลากหลาย เพ่ือนําขอมูลตัวแปรที่จัดลําดับ
ความสําคัญแลวไปใชในการประกอบการวิเคราะหแนวโนม ตลอดจนคนหาประเด็นชี้นําเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ

โดยการจัดอันดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอมนั้น ไดนําตัวแปรสภาพแวดลอมทั้ง 4 ดาน
มาจัดลําดับตามเกณฑและเลือกใชตัวแปรที่มีความสําคัญสูงที่สุด (A) และตัวแปรที่มีความสําคัญสูง (B) เนื่องจาก
เปนตัวแปรที่มีผลกระทบ (Impact) ในวงกวาง โดยใชกรอบแนวคิด Balanced Scorecard ซึ่งมีเกณฑของการวิเคราะห
ที่ใหความสําคัญของปจจัย ๔ ประการ ประกอบกับการวิเคราะหดวยเกณฑปจจัยที่สงผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอีก ๑ เกณฑ ตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 6.1 เกณฑการวิเคราะหตัวแปรสภาพแวดลอม 5 ดาน

เกณฑการวิเคราะห
เกณฑท่ี 1 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความคุมคาในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑท่ี 2 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปองกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑท่ี 3 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการตอบสนองสังคมและประชาชน
เกณฑท่ี 4 เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาขีดความสามารถ/สมรรถนะและการพัฒนานวัตกรรม

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เกณฑท่ี ๕ ปจจัยที่สงผลตอความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรที่มีผลกระทบในวงกวาง (คัดเลือกเฉพาะ
ตัวแปรเกรด A และ B) แสดงตามตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 6.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็ง (Strengths) ที่มีอิทธิพลสูง
ลําดับ ประเด็น เกรด
S1 ความเปนอิสระในการดําเนินการตามกฎหมาย A
S2 มีการกระจายโครงสรางสูภูมิภาค A
S3 เจาหนาท่ีมาจากสหวิทยาการ ทําใหมีความหลากหลายทางวิชาการ A
S4 หนวยงานมีการบรูณาการงบประมาณฯ รวมกับหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ A
S5 การแบงโครงสรางการทํางานภายในหนวยงานขับเคลื่อนอยางชัดเจน ไมซ้ําซอน เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ A
S6 มาตรการเสริม มาตรา 100 และ 103/7 และเครื่องมือเสรมิ ITA เสรมิยุทธศาสตร B
S7 ผูบริหารองคกรมีศักยภาพเปนท่ีประจักษไดรับการยอมรับ B
S8 มียุทธศาสตรชาตฯิ เปนเครื่องมือกําหนดบทบาททิศทางการขับเคลือ่นทําใหเกิดการบูรณาการงบประมาณ

และการบริหาร
B

S9 ศูนยประมวลขอมลูฯ เปนกลไกการประสานและตดิตามการขับเคลื่อนฯ B
S10 เจาหนาท่ีมีทักษะความรูเฉพาะทางและมีประสบการณในการปฏิบตังิาน B
S11 การสรางจิตสาํนึกตอตานการทุจรติไดรับความรวมมือท่ีดจีากเด็กและเยาวชน B
S12 มีการจัดทํา MOU กับหนวยงานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมภารกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดความรวมมือได B
S13 หนวยงานมีอัตรากําลังเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ B
S14 เจาหนาท่ีมีคานยิมความซื่อสัตยเปนพ้ืนฐานสําคัญในการปฏิบัติงาน B
S15 มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย B

ตารางที่ 6.3 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนจุดออน (Weaknesses) ที่มีอิทธิพลสูง
ลําดับ ประเด็น เกรด
W1 การทํางานยังเปนรูปแบบในเชิงรบัมากกวาเชิงรุก A
W2 การทํางานมีข้ันตอนท่ีเปนทางการมากในระบบอนุกรรมการ A
W3 การทํา MOU ไมไดนําไปปฏิบตัิ A
W4 ขาดความชัดเจนในการบูรณาการรวมกัน A
W5 กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและไตสวนมูลฟองมีความลาชา A
W6 รูปแบบการบริหารยังเปนแบบขาราชการประจํา B
W7 การขับเคลื่อนฯ ยังขาดการบริหารเชิงยุทธ B
W8 ขาดการประสานงานดานการประชาสัมพันธ และการสรางกระแสสงัคม B
W9 ภารกิจสรางจิตสํานึกยังไมมีประสทิธิภาพ B
W10 สวนใหญเปนการช้ีมูลความผดิเจาหนาท่ีระดับลาง B
W11 ขาดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล B
W12 แผนยุทธศาสตรชาตฯิ ใชภาษายากตอการทําความเขาใจ มีวิธีปฏิบตัิท่ีไมชัดเจน B
W13 ขาดการสรางคานิยมรวมตอตานการทุจริตท่ีเปนเอกภาพ B
W14 ระบบสนบัสนุนขาวและฐานขอมลูขาดการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน B
W15 ชองทางความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเบาะแสและพยานหลักฐานขามพรมแดนยังไมเพียงพอ B



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

หนา ๔๘

ตารางที่ 6.4 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนโอกาส (Opportunities) ที่มีอิทธิพลสูง
ลําดับ ประเด็น เกรด
O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู สงเสรมิการตอตานการทุจริต A
O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุงใหคนไทยเปนคนเกงและดี A
O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการปองกันและแกไขการทุจริต A
O4 มีสื่อออนไลนท่ีทันสมัยใชเปนชองทางสงขอมูลไดรวดเร็ว A
O5 นโยบายรัฐมุงปราบปรามการทุจรติใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล A
O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสรางความโปรงใส B
O7 การคาการลงทุนท้ังในและตางประเทศ ใหการสงเสรมิหลักธรรมาภบิาลของหนวยงานภาครัฐ B
O8 สังคมมีความตองการเห็นการแกไขปญหาการทจุริตที่เปนรูปธรรมและมีระยะเวลาในการดําเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น B
O9 คา CPI ทําใหแตละภาคสวนมีจุดประสานทิศทางรวมกัน B
O10 กฎหมายเกิดใหมมีความเฉพาะดาน ลดระยะเวลาการตีความ B
O11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงชวยสงเสริมใหประชาชนมีความโลภนอยลง สงผลใหแนวโนมการทุจริตลดลงดวย B
O12 หลักคําสอนของศาสนาช้ีใหเห็นโทษของการทุจริต ชวยสรางการรับรูและแนวปฏิบตัิในฐานะศาสนิกชนท่ีดี B
O13 ภาคธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็กเร่ิมรวมกลุมกันปกปองไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบของเจาหนาที่รัฐ B
O14 การนําเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการรับรูของประชาชนในวงกวาง B
O15 การสรางภาคีเครือขายมคีวามเขมแข็งในการรวมตอตานการทุจรติ B

ตารางที่ 6.5 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรค (Threats) ที่มีอิทธิพลสูง
ลําดับ ประเด็น เกรด
T1 คานิยมอุปถัมภและระบบพวกพอง A
T2 การบังคับใชกฎหมายในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐอ่ืนยังไมมีประสิทธิภาพ A
T3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการทําธุรกิจระหวางประเทศมากข้ึน เอ้ือตอการทุจริตการใชงบดําเนินการ A
T4 เกิดรูปแบบการทุจรติท่ีซับซอนมากข้ึน จากการดําเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจรติเชิงนโยบาย A
T5 กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซอนมาก A
T6 นโยบายตอตานการทุจริตกระจายไปสูกระทรวงตาง ๆ ซึ่งยังขาดความเปนองครวม B
T7 ประชาชนขาดคานิยมในการมสีวนรวมสรางธรรมาภิบาล B
T8 ตางประเทศและประชาชนยังขาดความเช่ือมั่นในการสรางความโปรงใสภาครัฐ B
T9 นโยบายปองกันการแทรกแซงภายในของรัฐทําใหการดําเนินการตาม UNCAC ลาชา B
T10 โครงสรางเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ําสูง B
T11 ทัศนคติในแงลบของสังคมท่ีมีตอเจาหนาท่ีรัฐ ทําใหดําเนินการสงเสริมความรวมมือไดยาก B
T12 ประชาชนมีมุมมองปญหาการทุจรติเปนเรื่องปกติธรรมดา เกดิเปนภาวะจํายอมและเพิกเฉย B
T13 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถูกใชเปนเครื่องมือท่ีทําใหเกิดการทุจรติรูปแบบใหม ๆ B
T14 ภาคเอกชนยังมีคานิยมติดสินบนเพ่ืออํานวยความสะดวก B
T15 ผูแจงเบาะแสไมมั่นใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผูกระทําความผดิ B
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๖.4 สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดลอม
จากกระบวนการตรวจสอบและทบทวนสภาพแวดลอมของภารกิจดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตดวยการใชเทคนิค SWOT Analysis นั้น ขอมูลที่ไดเปนขอมูลของสภาพแวดลอมในขณะที่ทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเปนขอมูลที่มีสวนสําคัญ
ซึ่งชวยชี้นําทิศทางของยุทธศาสตรวาควรกําหนดยุทธศาสตรไปในทิศทางใด มีจุดแข็งหรือโอกาสอันใดบางที่ควร
จะนํามาเปนปจจัยเสริมพลังในยุทธศาสตร มีจุดออนหรืออุปสรรคใดบางที่ยุทธศาสตรควรเขาไปจัดการแกไขเพ่ือ
ปองกันการดําเนินยุทธศาสตรอยางไรประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการจัดลําดับประเด็นจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคดังที่กลาวแลวขางตน พบวาประเด็นที่เปนจุดรวมของตัวแปร SWOT ที่สําคัญคือ การบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนของประเทศ ในการรวมกันแกไขปญหาการทุจริต เนื่องจากในตัวแปร SWOT พบวา
ภารกิจการปองกันและปราบปรามการทุจริตไมไดมีแคองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภาครัฐบาล
ทําหนาที่นี้เพียงสวนเดียวเทานั้น ยังมีอีกหลากหลายภาคสวนไมวาจะเปน ภาคเอกชน ประชาชน ที่มีสวนรวมมือ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งผลสะทอนความรวมมือดังกลาวไดออกมาเปนผลการวิเคราะห SWOT
ที่ชี้วาภาคสวนตาง ๆ ไดใหความรวมมือกันดําเนินภารกิจนี้แคไหนอยางไร ดังนั้น การที่ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดตระหนักถึงผลสะทอนความรวมมือของ
ทุกภาคสวนในการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและชาติ จะชวยชี้นําทิศทางของ
ยุทธศาสตรใหสามารถตอบสนองตอทุกจุดตัวแปร SWOT ได และอาจเกิดเปนทิศทางหรือแนวโนมในการสราง
วัฒนธรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตข้ึนในอนาคต ซึ่งเปนสิ่งที่ควรมุงหวังสูงสุดในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
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๗. การฉายภาพอนาคต
๗.1 วงลออนาคต

วงลออนาคตของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เปนการวิเคราะหแนวโนม
ทิศทางหรือสถานการณที่เก่ียวของกับการทุจริตที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2560 - 2564
โดยผลการวิเคราะหพบวามีแนวโนมสถานการณหลักทั้งหมด ๖ ดาน และในแตละดานมีแนวโนมผลสืบเนื่อง
ในลักษณะตาง ๆ ดังนี้

แผนภาพที่ 7.1 วงลออนาคตของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2560 - 2564

๗

การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ในประเทศไทย
(พ.ศ. 2560 - 2564)

เจตจํานงทางการเมือง
(Political Will) ใน

การตอตานการทุจริต
ดํารงอยูอยางตอเนื่อง

กลไกและกระบวนการ
ปองกันการทุจริต

มีความเขมแข็งและ
เทาทันตอสถานการณ

การทุจริต

คดีทุจริตไดรบั
การดําเนินคดีอยางรวดเร็ว
และมีปริมาณลดนอยลง

ประเทศไทยไดรบั
การยอมรับจากนานาประเทศ

ในเรื่องการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ประเทศไทย
มีความนาเช่ือถือ

ในการทําธุรกจิและ
ลงทุนของภาคเศรษฐกจิ
ระหวางประเทศดีข้ึน

สังคมเกิดสภาวะ
การลงโทษทางสงัคม
กดดันและไมยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต

ประชาชนทุกชวงวัย
เกิดความละอายใจใน
การทําการทจุริตและ
ไมยอมใหผูอื่นกระทํา

การทจุริต

ประชาชนทุกชวงวัยมี
ฐานความคิดใน

การแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชน
สวนรวมได

รัฐบาลมีเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานทุจริตตามเจตจํานง

ทางการเมืองของประชาชน

รัฐบาลนําเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

การทจุริตของเจาหนาทีร่ัฐ
กระทําไดยากและถูกยับย้ัง

ไดอยางเทาทัน

กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและ

ทรงพลัง

ดัชนีการรับรูการทุจริต
ของประเทศไทยมีแนวโนม

ที่ดีข้ึน

ประชาชนและสังคม
ต่ืนตัวและไมทนตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ

หนวยงานภาครัฐ
มีการดําเนินงานตาม
ภารกิจอยางโปรงใส

ประชาชนและทุกภาคสวน
มีสวนรวมใน

การตรวจสอบการทุจริต

ผูกระทําความผิด
ไดรับการลงโทษ
อยางเปนรูปธรรม

ประชาชนและเจาหนาที่รฐั
เกรงกลัวตอ

การกระทําการทจุริต

กระบวนการนโยบาย
มีความโปรงใส เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
และเกิดผลประโยชน

ตอประชาชน

การทจุริตเชิงนโยบายมี
โอกาสเกิดข้ึนไดนอยลง

นโยบายของรัฐนําไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผลประโยชนของประชาชน
อยางครบถวนตามวัตถุประสงค
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๗.2 การฉายภาพอนาคต
การฉายภาพอนาคตของการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เปนการประเมิน

ความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ใหมีความสอดคลองกับสถานการณของประเทศไทยที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดผลการฉายภาพอนาคต เปนดังนี้

1. ภาพอนาคตของประชาชนและสังคม : ในอนาคตประชาชนและสังคมจะมีการตื่นตัวตอ
การทุจริตมากข้ึน ใหความสนใจขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศมากข้ึน มีการแสดงออก
ซึ่งการตอตานการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผานสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ
ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริตถือเปนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิด
กฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมที่ไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชน
เริ่มเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทําใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนในสังคม นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริต
เนื่องจากมีความละอายตอตนเองและสังคมแลว ยังทําใหไมยอมใหผูอ่ืนกระทําการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหาย
ตอสังคมสวนรวมดวย และเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพ่ือกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทํา
การทุจริตตาง ๆ ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
จึงควรมุงเนนการปลูกฝงประชาชนในการตอตานการทุจริต กระตุนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชน
ในทุกชวงวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได และสงเสริมการสราง
สภาวะการลงโทษทางสังคมตอการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิดความละอายตอการกระทําการทุจริต และเกิดเปน
วัฒนธรรมการตอตานการทุจริตของประเทศอยางยั่งยืน

2. ภาพอนาคตของเจตจํานงทางการเมือง (Political Will) ในการตอตานการทุจริต :
ในอนาคตเจตจํานงทางการเมืองซึ่งมีอยูในประชาชนคนไทยทุกคนในการตอตานการทุจริต จะตองถูกสงใหแก
ตัวแทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดยผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเขาสูอํานาจของ
ตัวแทนของประชาชนนั่นคือรัฐบาลและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตางๆ ทั้งในระดับชาติและในระดับทองถ่ิน
รวมไปถึงรัฐธรรมนูญซึ่งถือเปนเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนอยางหนึ่งนั้นไดแสดงใหเห็นวาประชาชน
มีเจตจํานงมุงใหประเทศไทยมีความโปรงใสและไรการทุจริต รัฐบาลในฐานะผูรับมอบเจตจํานงทางการเมืองของ
ประชาชนทั้งประเทศ จึงจะตองบริหารประเทศใหเปนไปตามเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในการตอตาน
การทุจริต มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตามรัฐธรรมนูญไปสูการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
และขยายผลกลับไปสูประชาชน ในขณะเดียวกันกับสภาวะทางสังคมที่ประชาชนใหความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากข้ึน ทําใหรัฐบาลเกิดแรงกดดันที่จะตองมี
การบริหารประเทศอยางสุจริตและโปรงใส ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุงเนนการกําหนดมาตรการใหรัฐบาลและนักการเมืองจะตองแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงสงเสริมใหมีกลไก
การตรวจสอบการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองของรัฐบาล เพ่ือใหเจตจํานงทางการเมืองของประชาชน
ไดรับการปฏิบัติจากรัฐบาลและยังคงดํารงอยูไดอยางตอเนื่อง
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3. ภาพอนาคตของกระบวนการนโยบายของรัฐ : กระบวนการนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเปน
กระบวนการที่นักการเมืองใชเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรได โดยรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชน
กระทําการทุจริตในระดับนโยบายของรัฐ ซึ่งถือเปนการทุจริตที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลในปจจุบันนั้น
ในอนาคตการทุจริตเชิงนโยบายดังกลาวมีแนวโนมที่จะมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากนักการเมืองจะใช
อํานาจในการแทรกแซงกระบวนการกําหนดนโยบายและแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบในข้ันตอนตาง ๆ
แตในขณะเดียวกันการทุจริตในระดับนโยบายก็จะเกิดข้ึนไดยากมากข้ึนดวย เนื่องจากสภาวะทางสังคมที่ประชาชน
ใหความสนใจและจับตามองการทุจริตในระดับนโยบายมากยิ่งข้ึน มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐ
ที่เขมขนมากขึ้น อยางไรก็ตาม ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก็ควรที่จะมุงเนนการวางมาตรการเพ่ือปองกันและระงับยับยั้งไมใหเกิดการทุจริตในระดับ
นโยบายของรัฐ และมุงสงเสริมใหเกิดการตรวจสอบจากภาคประชาชนและสังคมในกระบวนการกําหนดนโยบาย
ของรัฐ เพ่ือใหการออกนโยบายของรัฐเปนไปอยางโปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และมุงใหเกิดผลประโยชน
ตอประชาชนสูงที่สุด

4. ภาพอนาคตของการปองกันการทุจริต : ในอนาคตการทุจริตตาง ๆ นั้นจะทวีความรุนแรง
ซับซอน และยากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน เนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็ว
ของสังคมโลก และพลวัตของการทุจริตที่ผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตที่ยากแกการตรวจสอบ
มากยิ่งข้ึน การทุจริตตาง ๆ นั้นมักเปนผลมาจากหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานที่ไมโปรงใสหรือเจาหนาที่รัฐ
กระทําการทุจริตตอหนาที่รวมไปถึงชองโหวตางๆ ทางกฎหมาย อยางไรก็ตาม แมวาสภาวะทางสังคมจะใหความสนใจ
ในการตอตานการทุจริตมากยิ่งข้ึนและทําใหเกิดกระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมมากยิ่งข้ึน
กระบวนการปองกันการทุจริตก็ยังคงมีความสําคัญอยางมาก โดยมีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกัน
การทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอประเทศ ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ควรมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพ เปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต และกําหนดมาตรการให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสรวมทั้งเจาหนาที่รัฐไมกระทําการทุจริต

5. ภาพอนาคตของการปราบปรามการทุจริต : ในปจจุบันคดีการทุจริตในความรับผิดชอบ
ขององคกรตอตานการทุจริตนั้นมีปริมาณมาก และกระบวนการข้ันตอนในการปราบปรามการทุจริตนั้น
มีระยะเวลาคอนขางนาน ทําใหในอนาคตนั้นจะยังคงมีคดีการทุจริตคางสะสมในกระบวนการอยูจํานวนมาก
รวมทั้ง ยังมีคดีการทุจริตใหมเพิ่มขึ้นอีกอยางตอเนื่อง อีกทั้งการทุจริตที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้นนั้นทําให
การแสวงหาขอเท็จจริงทําไดอยางลาชาและยากลําบากมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตก็จะมีการปรับปรุงใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน มีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมาย
และดําเนินคดีการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ มีอัตราการชี้มูลความผิด
และพิพากษาคดีถึงที่สุดสูงขึ้น ทําใหคดีการทุจริตมีปริมาณลดลงตามไปดวย ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุง
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหมเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
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มุงทําใหผูกระทําความผิดไดรับการดําเนินคดีและลงโทษอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรม เพ่ือใหสังคมเกิดความเกรงกลัว
ตอการทุจริตดวย

6. ภาพอนาคตของดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย : ในอนาคตประเทศไทยจะมี
การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รัฐบาลใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริต
องคกรตอตานการทุจริตมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานภาครัฐตาง ๆ ดําเนินงานอยางโปรงใส
อัตราการเกิดคดีการทุจริตมีแนวโนมที่จะลดลง ประชาชนคนไทยมีทัศนคติที่ไมยอมรับการทุจริต ทั้งหมดสงผลให
การรับรูของนานาประเทศเก่ียวกับการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีข้ึน มีผลการประเมินคาดัชนีการรับรู
การทุจริตที่สูงข้ึน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดรับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความนาเชื่อถือทางดานเศรษฐกิจและการลงทุนระหวางประเทศดวย อยางไรก็ตาม อาจยังมี
บางประเด็นที่ยังไมไดดําเนินการครบถวนตามประเด็นการประเมินขององคกรความโปรงใสนานาชาติ ดังนั้น
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ควรมุงเนนที่จะ
ศึกษาวิเคราะหการดําเนินการใหครบถวนตามประเด็นการประเมินการรับรูการทุจริต และสงเสริมใหการดําเนินการ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในดานตาง ๆ สงผลตอการรับรูของนานาชาติ

จากการวิเคราะหวงลออนาคตและการฉายภาพอนาคตขางตน แมวาจะแสดงใหเห็นวา
สถานการณที่ เ ก่ียวของกับการทุจริตในประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 - 2564 เปนไปในทิศทางที่ดี ข้ึน
แตอยางไรก็ตาม การทุจริตนั้นยอมมีวิวัฒนาการที่มีความซับซอนและตรวจสอบไดยากมากข้ึน ในขณะที่เทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกและสังคมไทยกอใหเกิดชองทางในการทุจริตที่มากข้ึน ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงควรมุงเนนการปฏิรูปและ
พัฒนาใหครอบคลุมทุกดานของพลวัตของการทุจริตในประเทศไทย ทั้งดานประชาชนและสังคม ดานเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ดานนโยบายของรัฐบาล ดานการปองกันการทุจริต ดานการปราบปราม
การทุจริต และดานยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย เพ่ือใหการทุจริตไมสามารถเกิดข้ึนไดและ
มีปริมาณลดนอยลงไป ทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการตอตานการทุจริต และไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ
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๘. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
(พ.ศ. 256๐ - 2564)

จากการวิ เคราะหสถานการณการทุจริต การวิ เคราะห ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะหทิศทางและแนวโนมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห
สภาพแวดลอม รวมถึงวิเคราะห วงลออนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future
Scenario Analysis) ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิและผูที่เก่ียวของใน
ภาคสวนตาง ๆ สามารถนํามาประมวลผลเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) รายละเอียดดังนี้

8.1 วิสัยทัศน

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”

คําอธิบายวิสัยทัศน
ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

8.2 พันธกิจ

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”

คําอธิบายพันธกิจ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปขางหนา จะเปนการปฏิรูปกระบวนการ

ดําเนินงานจากเดิม ไปสูกระบวนการทํางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของ
ประชาชนที่นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการทุจริตที่เกิดข้ึนในสังคมไทยอีกตอไป
ประชาชนไทยตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจํานงทางการเมือง

๘
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ของประชาชนที่ตองการสรางชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะตองไดรับการสานตอจากฝายการเมืองและ
เจาหนาที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตองเปนที่ไดรับความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนวาจะสามารถเปนผูปกปอง
ผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรม และเทาเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม
คุณธรรม และความโปรงใสของประเทศไทยในทุกมิติ ใหมีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ภายในป พ.ศ. ๒๕๖4

8.3 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

สูงกวารอยละ 50

8.4 วัตถุประสงคหลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ

จากประชาชน
๕. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน

ในระดับที่สูงข้ึน

8.5 ตัวชี้วัด
1. ระดับความอายตอการกระทําการทุจริต
2. ระดับการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชนในเรื่องการทุจริต
๓. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต

หมายเหตุ การประเมินแบงระดับการมีสวนรวมเปน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับท่ี 1 ประชาชนมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมวางแผนในการตอตานการทุจริต
ระดับท่ี 2 ประชาชนมีสวนรวมดําเนินการตอตานการทุจริต
ระดับท่ี 3 ประชาชนมีสวนรวมในดานของทุนในการตอตานการทุจริต
ระดับท่ี 4 ประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินการตอตานการทุจริต
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4. รอยละของหนวยงานภาครัฐที่ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมีเปาหมายดังนี้

ป พ.ศ. 2560 รอยละ 60 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2561 รอยละ 65 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2562 รอยละ 70 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2563 รอยละ 75 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน
ป พ.ศ. 2564 รอยละ 80 ของหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน

5. รอยละของคดีการทุจริตคางสะสมที่ไดรับการไตสวนและแสวงหาขอเท็จจริง โดยมีเปาหมายดังนี้
ป พ.ศ. 2560 รอยละ 20 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2561 รอยละ 40 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2562 รอยละ 60 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2563 รอยละ 80 ของคดีการทุจริตคางสะสม
ป พ.ศ. 2564 รอยละ 100 ของคดกีารทุจริตคางสะสม

6. การเพ่ิมข้ึนของคาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยมีเปาหมายดังนี้
ป พ.ศ. 2560 คาคะแนนเปนรอยละ 40
ป พ.ศ. 2561 คาคะแนนเปนรอยละ 42
ป พ.ศ. 2562 คาคะแนนเปนรอยละ 44
ป พ.ศ. 2563 คาคะแนนเปนรอยละ 47
ป พ.ศ. 2564 คาคะแนนเปนรอยละ 50

8.6 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
๑. สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
๒. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
๓. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
๔. พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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ปราบปรามการทุจริต

องคกรวิชาชีพตางๆเด็กและเยาวชน ประชาชนทุกชวงวัย สื่อมวลชนและสื่อออนไลน

ศาลอัยการสูงสุด

ความผิดอาญา

ป.ป.ช.
ป.ป.ท.

ป.ป.ช.
ป.ป.ท.
สตง.

ผูตรวจการแผนดิน
ปปง.

DSI
สนง.ตํารวจแหงชาติ

ศูนยดํารงธรรม
ศูนยรองทุกข

ฯลฯ

นักการเมือง
พรรคการเมือง

เจาหนาท่ีรัฐ
หนวยงานรัฐ

ธุรกิจ
เอกชน

รับเรื่อง
รองเรียน
สอบสวน
เบ้ืองตน

แสวงหา
ขอเท็จจริง
ไตสวนและ

ช้ีมูลความผิด

ฟองคดี
กา

รทุ
จร

ิตเชิ
งน

โยบ
าย

กา
รทุ

จร
ิตต

าม
กฎ

หม
าย

ปองกันการทุจริต

พิพากษาคดี

54

3

2

องคกรตอตานการทุจริต
(Prime Mover)

วุฒิสภา

ร่ํารวยผิดปกติ

ถอดถอน

หนวยงานตนสังกัด

ความผิดวินัยรายแรง

ลงโทษ

1

องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ
(Transparency International)

แผนภาพท่ี 8.1 ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและกลุมเปาหมายหลักในแตละยุทธศาสตร

๖

เกิดไมเกิด

การทุจริต
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8.6.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑
“สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตร “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนแนวทางยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมี
ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวน
มีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ ผานการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู
อันจะนํามาสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและเสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชน กลุมทางสังคม
และองคกรวิชาชีพในการสรางสังคมโปรงใส ดวยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพ่ือใหปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
แนวทางที่ไดจาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตจาก
ประเทศตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จดานการปองกันการทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจน
ไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาของประเทศไทย
ควบคูกับการดําเนินการตอยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยูเดิม ดวยการบูรณาการและเปดโอกาสใหกับทุกภาคสวน
ใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอเพื่อใหเกิดผลเปน
รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยใหมีคานิยมรวมตานทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และสรางกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ

2. บูรณาการและเสริมพลังการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ ไมทน
ตอการทุจริต

เปาประสงค
สังคมไทยไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. ระดับความสําเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด
2. รอยละที่เพ่ิมข้ึนของชุมชนใสสะอาด รวมตานทุจริต

กลยุทธ
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม
2. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต
3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ทุกภาคสวนสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
2. การผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่นําไปสูสังคมที่มีคานิยม

รวมตานทุจริต

แผนภาพที่ 8.2 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ ๑
“สรางสังคมที่ไมอดทนตอการทุจริต”

วัยทํางาน

ผูสูงอายุ

เด็กเยาวชน

วัยรุน

สถาบัน
ครอบครัว

สถาบันการ
ศึกษา

สถาบัน
ศาสนา

สถาบัน
วิชาชีพ

บุคคล

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

Conflict of
Interests

สื่อ สังคม
ออนไลน

สื่อมวลชนสังคม

ภาคี
เครือขาย

So
cia

liz
ati

on

So
cia

l S
an

cti
on Social Sanction

Marketing in
Public Sector)

public
Spirit

สังคม
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กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม

คําอธิบาย
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)

เปนสถานการณหรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัทหรือผูบริหาร
มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู
และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม หรือสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ เปนการกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
จึงอาจถือไดวาเปนเหตุพ้ืนฐานของการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย

ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาประเทศใหมีความโปรงใส เพ่ือกอใหเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ในการที่จะตองใหพลเมืองของรัฐไมวาจะอยูใน
สถานะใดก็ตาม มีความตระหนักและใหความสําคัญในการดํารงตนใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตมิใหเกิดข้ึนตอไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. รอยละของโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีสาระการเรียนรูดานการแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
2. ระดับความความตระหนักในการดํารงตนใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม
3. รอยละขององคกรวิชาชีพที่มีการกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพและมีการประกาศใชอยางจริงจัง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาหลักสตูร บทเรยีน การเรียนการสอน การนําเสนอ

และรูปแบบการปองกนัการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ

- การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการปองกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม

- การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการถายทอด
ประยุกตแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวมในการตอตานการทุจริต

- มุงเนนการปลูกฝงจิตสํานึกภายในบุคคล ปรับฐาน
ความคิดในการดํารงตนใหสามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
ลางระบบอุปถัมภ และสรางนิยมรวมตานการทุจริต

- สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม โดยเนนแนวคิด
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
แยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม

- สรางความเปนพลเมืองท่ีดี ในการรักษาประโยชน
สาธารณะและดําเนินเนินชี วิตตามแนวคิดแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม

๒. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง

- ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ใน ก า ร กํ า กั บ ต ร ว จส อ บ
การดําเนินการตามจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
คําอธิบาย

ในหลายประเทศที่มีความโปรงใสสูง ลวนแตมีปจจัยหนุนเสริมหรือองคประกอบสําคัญนั่นคือ “การสราง
คนในชาติ ผานการขัดเกลาในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยอยางเปนระบบ” เพ่ือใหพรอมดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสม
เปนพลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ มีสํานึกในความเปนเจาของรวมในทรัพยสินสาธารณะและปกปอง
ผลประโยชนแผนดิน ซึ่งความเปนพลเมืองที่ดีนั้น จะตองเปนผูที่มีความผูกพัน (Obligation) ตอบสนอง
(Responsibility) และความรับผิดชอบ (Accountability) ในทุกระดับตอประเทศชาติ ผานสถาบันหลักของสังคม
ที่สําคัญ ไดแก สถาบันครอบครัว องคกรวิชาชีพ และสถาบันศาสนา ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนา
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือนํามาสูการปรับพฤติกรรมของคนในสังคมผาน
การบูรณาการรวมกันในทุกภาคสวนของสังคม โดยมีสื่อมวลชนและกลไกการสื่อสารสาธารณะเปนแกนหลักใน
การปลุกกระแสสังคมใหไมทนตอการทุจริต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเนื่อง

การนํากระบวนการกลอมเกลาทางสังคมมาใชเปนเครื่องมือในการปรับฐานความคิดในทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความมีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการ
ผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม อาทิ43

 ครอบครัว เปนตัวแทนสําคัญที่สุดในการทําหนาที่กลอมเกลาทางสังคม เพราะเปน
สถาบันแรกที่เด็กจะไดรับการอบรมสั่งสอนและจะมีความผูกพันทางสายโลหิตอยาง
ลึกซึ้ง ซึ่งจะมีผลทางอารมณ ความประพฤติ เจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพของบุคคล
มากที่สุด เชน พอแมสั ่งสอนใหลูกเปนคนซื่อสัตย สุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม
เปนตน

43 ประยุกตจาก ผศ.วิชัย ภูโยธิน และคณะ.หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
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หนา ๖๒

 กลุมเพื่อน เปนตัวแทนที่ทําหนาที่กลอมเกลาทางสังคมอีกหนวยหนึ่ง เนื่องจากกลุม
แตละกลุมยอมมีระเบียบความเชื่อและคานิยมเฉพาะกลุมตนเอง ซึ่งอาจแตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะกลุม เชน การประพฤติปฏิบัติของกลุม การนิยมคนดี ฯลฯ

 สถาบันการศึกษาในทุกระดับ เปนตัวแทนสังคมที่ทําหนาที่โดยตรงในการขัดเกลา
สมาชิกตั้งแตในวัยเด็กจนถึงผูใหญ โดยอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม สรางวัฒนธรรม
สุจริต ตลอดจนคานิยมและทักษะอันจําเปนใหแกสมาชิกในสังคม

 ศาสนา เปนตัวแทนในการขัดเกลาจิตใจของคนในสังคม ยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม มีศีลธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต และความประพฤติในทางที่ถูกที่ควร โดยศาสนาจะมีอิทธิพล
ทางจิตวิทยาตอบุคคลในการหลอหลอมและสรางบุคลิกภาพของปจเจกบุคคล

 กลุมอาชีพ/วิชาชีพ อาชีพแตละประเภทจะมีการจัดระเบียบปฏิบัติเฉพาะกลุม หรือมี
มาตรฐานทางจริยธรรมเฉพาะ  เชน กลุมที่มีอาชีพคาขายจะตองมีความซื่อสัตย
ไมเอาเปรียบลูกคา ผูที่เปนวิศวกรตองมีความซื่อสัตยในการออกแบบและควบคุมงาน
ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม ขาราชการตองยึดมั่นในจรรยาบรรณของขาราชการ
โดยผูที่เปนสมาชิกของกลุมวิชาชีพตาง ๆ ก็ตองเรียนรูประเพณีของกลุมอาชีพที่ตนเปน
สมาชิกอยู เปนตน

 สื่อมวลชน มีอิทธิพลตอการเรียนรูขอมูลขาวสารของสมาชิกในสังคม มีสวนใน
การกลอมเกลาทางสังคม ในดานตาง ๆ ทั้งดานความคิด ความเชือ่  แบบแผนการประพฤติ
ปฏิบัติ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. ความสําเร็จในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการเสริมสรางกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม

อยางเปนระบบในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางความเปนพลเมืองที่ดี  มีจิตสํานึกสาธารณะ
และมีความสํานึกในความเปนเจาของรวมทรัพยสินสาธารณะและปกปองผลประโยชนแผนดิน

2. รอยละความสําเร็จขององคกรวิชาชีพและสื่อมวลชนมีสวนรวมและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในการดําเนินการตอตานการทุจริต

3. รอยละของแนวคิด/แนวทาง/มาตรการหรือนวัตกรรมใหม ๆ ในการกลอมเกลาทางสังคม เพ่ือสราง
คานิยมตอตานการทุจริต ที่สามารถนําไปปฏิบัติและเกิดผล



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

หนา ๖๓

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสราง

พลเมืองท่ีดี
สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม (ทางตรง) : การกลอม
เกลาทางสังคมทางตรง เปนการขัดเกลาผานการอบรมสั่งสอน
ท้ังในระดับครอบครัว ระดับการศึกษา ซึ่งกรณีนี้ผูสอนและผูรับ
จะรูสึกตัวในกระบวนการอบรมสั่งสอนโดยตรง แบงเปน

(1) กลไกทางสังคมท่ีเปนทางการ (Formal Sector)
- สรางหลักสูตรตอตานการทุจริต เขาไปในแบบเรียน

ของนักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับช้ัน ท้ังในระบบ
และนอกระบบการศึกษา เปนภาคบังคับ

- บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณดวย
หลักคิดคุณธรรมจริยธรรม   เพ่ือปลูกฝงคานิยมรวม
ตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

(2) กลไกทางสังคมท่ีไมเปนทางการ (Informal Sector)
- ใชกลไกทางศาสนาเปนกลไกในการขัดเกลา
- การสรางความเขมแข็งของสถาบนัครอบครัว

เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการตอตานการทุจรติ
๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัย

ตั้งแตปฐมวัย
- สรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริต บนพ้ืนฐาน

ของเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล
- การปรับเนื้อหา (Content) ใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายในชวงวัยตาง ๆ
๓. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ - การส ง เสริม ให เกิดกระแสการพัฒนาจิตสํ านึก

สาธารณะ
๔. การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม
สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม (ทางออม) :
เปนการขัดเกลาผานกลไกการสื่อสารตาง ในสังคม เชน การอาน
หนังสือพิมพ การฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน การดูภาพยนตร
การรับรูขาวสารผานชองทาง Line Application หรือ Social
Media ตาง ๆ ท้ังนี้ ผูรับจะเรียนรูโดยไมรูตัว โดยสิ่งท่ีเรียนรูจะ
คอย ๆ ซึมซับเขาไปในจิตใตสํานึกวาสิ่งนั้นสิ่งนี้เปนสิ่งท่ีสังคม
ยอมรับ และหากเปนสิ่งท่ีสังคมไมยอมรับ จะทําใหการกระทํา
นั้นเปนสิ่งท่ีแปลกแยกออกไป44 การกลอมเกลาทางสังคม
ทางออม ไดแก
- สรางระบบการสื่อสาร และการสรางประเด็นทาง

สังคม (Public Issue) การสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะ
ผานสื่อสาธารณะใน ทุกรูปแบบ

- ใชมาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือจูงใจในการดึงดูดให
หนวยงานเอกชนเขารวมรับโฆษณา ประชาสัมพันธใน
การตอตานการทุจริต

44 ประยุกตจาก ผศ.วิชัย ภูโยธิน และคณะ.หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๕. การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชน

และองคกรวิชาชีพ
- สงเสริมบทบาทขององคกร วิชาชีพและองคกร

สื่อมวลชนในการใหการศึกษาและความรูแกสมาชิก
และประชาชนใหตระหนักถึงภัยรายของการทุจริต

- สงเสริมใหองคกรวิชาชีพตางๆ เปนกระบอกเสียงและ
เปนตัวแทนปฏิบัติเจตจํานงตางๆ ของกลุมผูประกอบ
วิชาชีพ ในการปองกัน และตรวจสอบเจตจํานงแหงรัฐ
ในการตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

- สงเสริมบทบาทของสื่อมวลชนใหมีสิทธิ เสรีภาพ
ในการแสวงหาขาวสารและขอเท็จจริง เปดโปงการกระทํา
การทุจริตและการตรวจสอบการทํางานของขาราชการ
นักการ เมือง  และภาคเอกชน ตลอดจนสร า ง
หลักประกันในการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และสงเสริม
มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

- สนับสนุนการสรางบรรษัทภิบาล ในองคกรวิชาชีพ
ภาคเอกชน โดยใชมาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือจูงใจ

- การสรางความเขมแข็งของขาราชการในทุกระดับ
ผานสหภาพขาราชการไทย เ พ่ือเสริมสรางและ
ตรวจสอบจรรยาบรรณขาราชการ

๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม

- การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือจัดทําระบบ
ฐานขอมูลบันทึกพฤติกรรม (Integrity Log Books)
เ พ่ือเปนเครื่องมือในการบันทึกประวัติบุคคลใน
การประกอบการพิจารณาเขาทํางาน รับราชการ
และศึกษาตอ
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กลยุทธท่ี 3 ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
คําอธิบาย

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เพ่ือพัฒนาบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางที่เหมาะสมกับ
กําลังและศักยภาพ มีเหตุมีผล ไมมีความโลภ ซึ่งหลักการดังกลาวสามารถประยุกตสูการใชเปนเครื่องมือในการตอตาน
การทุจริตไดในทุกระดับ กลยุทธนี้จึงมุงประยุกตองคความรู และสรางความเขาใจตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือตานทุจริต ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. รอยละของโรงเรียน สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเปนเครื่องมือในการตานทุจริต
2. รอยละของหนวยงานของรัฐที่มีการสื่อสารองคกรและการพัฒนารูปแบบโครงการและ/หรือแผนงานใหมี

ความเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือพัฒนา/สังเคราะห
องคความรูดานการปองกันการทุจริตที่ประยุกตและพัฒนาจากแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุงเพ่ือใหเกิดผลที่ชัดเจนในทางปฏิบัติของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมอยางมีนัยสําคัญ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลา

ทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
- มุ ง เนนการปลูกฝ งจิตสํ านึกภายในบุคคลใหมี

ความซื่อสัตยสุจริตตามหลักการเรียนรูตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- สรางความเปนพลเมืองท่ีดี ในการรักษาประโยชน
สาธารณะและดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- สรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม โดยนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนเครื่องมือ

๒. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  บ ท เ รี ย น  ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
การนําเสนอ และรูปแบบการปองกนัการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ

- การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการปองกันการทุจริต
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการถายทอด
ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตอตาน
การทุจริต

๓. พัฒ นา ร ะบ บ แล ะ จั ด ก า ร อ ง ค ค ว า ม รู ก า ร ป อ ง กั น
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดทําและ
ประมวลองคความรูในการปองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การสรางบทเรียนการเรียนรูทางอิเลคทรอนิกส
ในการเปนแมแบบการสอน (ครู ก อิเลคทรอนิกส)
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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กล ยุทธ ท่ี ๔ เสริ มพลั งการ มีส วนร วมของชุมชน (Community) และบู รณาการ ทุกภาคส วน
เพื่อตอตานการทุจริต

คําอธิบาย
การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) นับเปนเครื่องมือสําคัญที่จะเปดโอกาสให

ชุมชนและพลเมืองไดตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เกิดการระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร
การตัดสินใจ และการควบคุมดูแลกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนเพื่อตอตานการทุจริต มากกวาที่จะเปนฝายตั้งรับ
บนพ้ืนฐานของการมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของพลเมือง/ชุมชน ในดานภูมิปญญา ทักษะ ความรู
ความสามารถ และการจัดการและรู เทาทันปญหาของการทุจริต โดยพลเมืองจะตองเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตอตานการทุจริตอยางมีอิสระ ในรูปกลุมหรือองคกรชุมชนที่มีวัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจน
และพลังของกลุมพลเมืองจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการตอตานการทุจริตเกิดความสําเร็จและผลักดันไปสู
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ตอไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ความตื่นตัวของสังคม ชุมชน ในการแสดงออกตอเหตุการณที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคม เกิดการลงโทษ

ทางสังคม (Social Sanction) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
๒. รอยละความสําเร็จของการบูรณาการตอตานการทุจริตรวมกับภาคสวนที่เก่ียวของ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต - พัฒนา ขยายผล และตอยอดเครือขาย รูปแบบ

ความสัมพันธ ในการรวมกันตอตานการทุจริต
- สงเสริมความรู ขอมูล ขาวสารสําคัญ สําหรับชุมชนใน

การตอตานการทุจริต
๒. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคม

ท่ีผิดตอจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให
เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล

- สงเสริมการจัดตั้งองคกรภาคประชาชนในการทํา
หน า ท่ีตรวจสอบและสร างกระแสการตอต าน
การทุจริตในสังคม

- สรางพ้ืนท่ีใหผูท่ีมีจิตสํานึกซื่อสัตยสุจริตรวมกลุมกัน
เกิดเปนเครือขาย ท้ังในระดับโรงเรียน สวนราชการ
ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือปฏิบัติขยายผลทางสังคม
ในการตอตานการทุจริต

- สงเสริมมาตรการการลงโทษทางสังคม (Social
Sanction) ผานการสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวน
ร วม ในการต อต านการ ทุจริ ตบน พ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
- กา รส ร า ง สั ง คม เ ส มื อนจ ริ งบน โ ลกอ อน ไ ล น

ผาน Social Media และระบบดิจิตอล เพ่ือสราง
การแลกเปลี่ยนขอมูลสื่อสารของพลเมืองในสังคม

- รวมมือกับสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน (Online
Media) ท่ีมีผูติดตามจํานวนมากและมีอิทธิพลตอ
สังคม เพ่ือใชเปนชองทางในการสรางกระแสสังคมใน
การไมยอมรับผูกระทําการทุจริต ตีแผพฤติการณ
ทุจริตตอสาธารณชน

๓. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต - สงเสริมแนวทางการบูรณาการและความรวมมือใน
การตอตานการทุจริตระหวางภาคสวนท่ีเกี่ยวของ

- การระดมทรัพยากรและปฏิบัติงานรวมกัน และ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผลใหมีความชัดเจนและ
เปนรูปธรรม

- บูรณาการยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ไปสูการปฏิบัติ
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8.6.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒
“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
คําอธิบาย

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากประเด็น
ขอเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผานมา จะเห็นไดวา
ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาล
และเจาหนาท่ีรัฐ อาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของ
สังคมไทยในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุม
ทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึง
เจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ตอบรับตอเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการตอตานการทุจริตอยางเห็นได
ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในสวนคําปรารภอันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และ
ปรากฏทั้งในสวนเนื้อหาสาระในหมวดตาง ๆ อันเปนการจัดโครงสรางและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่
นําไปสูการสรางสังคมที่โปรงใสปราศจากการทุจริต ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน
ถึงความเห็นพองตองกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผานมามิไดมีเสถียรภาพ หรือราบรื่น
เรียบรอยเปนเพราะผูนําไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือน
อํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีการวางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขมงวด
เด็ดขาด เพ่ือมิใหผูบริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลไดเขามามีอํานาจในการปกครอง
บานเมืองหรือเขามาใชอํานาจตามอําเภอใจ

ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน
ที่ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมาใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง และเพ่ือเปนการสนองตอบ
ตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทาง
การเมืองการปกครองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความเห็นพองสอดคลองเปนเดียวหนึ่งกัน อันจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมไทยใหมุงสูสังคมที่มีคานิยมรวม
ในการตอตานการทุจริต อันเปนเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่มุงแกไขปญหาการเมือง
การปกครองไทยใหเกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบรอยในทายที่สุด
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วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใหเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของประชาชนไดรับการปฏิบัติใหเกิดผลอยาง

เปนรูปธรรม
๒. เพ่ือรักษาเจตจํานงทางการเมืองในการแกไขปญหาการทุจริตใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลใน

แตละชวง

เปาประสงค
๑. เจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดรับการปฏิบัติ
๒. เจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดรับการขยายผลไปยังประชาชน
๓. การดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปตามเจตจํานง

ทางการเมืองของประชาชนและมคีวามตอเนื่อง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. มีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของนักการเมืองตอสาธารณชน
2. รอยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐมีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม
3. สัดสวนของหนวยงานที่เก่ียวของรวมกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดรับ

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
5. รัฐบาลใหการสนับสนุนทุนตั้งตนในการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตาม

เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของนักการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณชน

กลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

ตอสาธารณชน
2. เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให

การสนับสนุนทุนตั้งตน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ

พรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ
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หนา ๗๐

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติ เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

และการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน

2. หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงเครือขาย จัดทําแนวทาง
การจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในอัตรารอยละของงบประมาณ
รายจายประจําป เพ่ือมุงสูการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณใหมีความเหมาะสม

3. การมีสวนรวมของประชาชนในการเรงรัดหรือกดดันใหคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และองคกรที่เก่ียวของ
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตตองดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเรงดวน

4. รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
ที่รัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนทุนตั้งตน
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แผนภาพที่ 8.3 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 2
“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”

นักการเมือง/
พรรคการเมือง

กระบวนการ
เลือกตั้ง

ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง

ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ไดรับเลือกใหเขา
สูอํานาจ

กระบวนการเขาสูอาํนาจของ
นักการเมือง

(สส. / สว. / สท. / สจ. / อบต.)

หาเสียงโดยใช
นโยบายพรรค

บริหารประเทศตาม
เจตจํานงทางการเมือง

ของประชาชน

ตองแสดง
เจตจํานงทาง

การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต

กํากับติดตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมของ

นักการเมืองและ
เจาหนาที่รฐั

ทุกภาคสวน
กําหนดกลยุทธ
และมาตรการใน
การตอตานการ

ทุจรติ

พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
ดานการปองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจรติ

จัดตั้งกองทนุ
ตอตานการทุจริต
สําหรับภาคเอกชน

และประชาชน

ประชาชน
(มีเจตจํานงทางการเมือง

ของแตละบุคคล)

มอบอํานาจผาน
ตัวแทน
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หนา ๗๒

กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน

คําอธิบาย
การแสดงเจตจํานงทางการเมืองของนักการเมืองตอสาธารณชนเสมือนการใหสัญญาประชาคม

ตอประชาชนในการตอตานการทุจริต และจะนําไปสูการปฏิบัติ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. รอยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองมีการกําหนดแนวทางการแสดงเจตจํานงทางการเมืองไว

ในกระบวนการกอนการเลือกตั้งและระหวางดํารงตําแหนงทางการเมือง
๒. รอยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองเผยแพรเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน

การทุจริตแกสาธารณชน
3. รอยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองไมมกีารทุจริตในระหวางวาระการดํารงตําแหนงการเมือง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือ
กอนดํารงตําแหนงทางการเมือง

- ดําเนินการแกไข
 พ.ร .บ . ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐

 พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕

๒. กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและ
เผยแพรใหแกประชาชน

- ดําเนินการแกไข
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

กลยุทธท่ี ๒ เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐในทุกระดับ

คําอธิบาย
เนื่องจากในภาคการเมืองและหนวยงานภาครัฐไดมีการจัดทําประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานทาง

จริยธรรมครอบคลุมทุกภาคสวน ดังนั้น การดําเนินยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ จึงมุงเนนในการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐทุกระดับ
ใหประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของหนวยงานตนสังกัด
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. จํานวนของผูเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ

นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ (Scroll Bar)
๒. ผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาทีร่ัฐ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ
- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดทําขอเสนอ
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ

๒. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน

- สงเสริมใหประชาชนแจงขอมูลเรื่องการละเมิดจริยธรรม

๓. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคณุธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ

- พัฒนาและยกระดับเครื่องมือการประเมิน ITA
ในการประเมินจริยธรรมและคุณธรรม

กลยุทธท่ี ๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต

คําอธิบาย
การกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต เพ่ือใหเปน

รูปธรรมที่ปฏิบัติได เปนการวางรากฐานแนวทางการดําเนินงานของภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมตามเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตที่ประกาศไว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ความสําเร็จในการขยายผลการศึกษาวิจัยแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานง

ในการตอตานการทุจริตในระดับชาติและระดับทองถ่ิน
๒. มีการประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานง

ในการตอตานการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและ

มาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริต ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน

- ศึกษาวิจัยเปรยีบเทียบและจดัทําขอเสนอ

๒. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการกําหนดกลยุทธ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

- จัดตั้งคณะกรรมการรวมเพ่ือเปนกลไกกลางประสาน
ความรวมมือ
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๓. การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน - สรางความรู ความตระหนัก และความเขาใจ ใหกับ

ภาคประชาชนในการเล็งเห็นถึงความสําคัญของเจตจํานง
ทางการเมื องท่ีตนมีภายใต การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

- พัฒนารูปแบบ แนวทาง การสงเสริมเจตจํานง
ในการตอตานการทุจริตของประชาชน

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

คําอธิบาย
ความจริงจังของเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของภาคการเมืองสะทอนไดจากการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปในการปองกันและปราบปรามการทุจริตจากภาคการเมืองในรัฐสภา ในอดีตหนวยงาน
ภาครัฐและเครือขายตอตานการทุจริตที่ประสบปญหาในการดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตเนื่องจากไดรับ
งบประมาณไมเพียงพอ ดังนั้น ปจจัยประการหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จของเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริต คือ การไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปทีม่ีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการงบประมาณดานการปองกันและปราบปราบการทุจริต
๒. สัดสวนของงบประมาณรายจายประจําปที่หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตรวมถึงเครือขาย ไดรับการจัดสรรที่เหมาะสม

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร

ง บ ป ร ะ ม า ณ ด า น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
การทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม

- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดทําขอเสนอ

๒. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม

- จัดทําแผนและขอรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของกอนเสนอรัฐสภา
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กลยุทธท่ี ๕ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให
การสนับสนุนทุนตั้งตน

คําอธิบาย
กองทุนการตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคลสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน เปนกลไกใน

การแกไขปญหาการทุจริตที่มุงเนนใหมีการบูรณาการการดําเนินนโยบายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และเพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณประจําปมีความสอดคลองกับ
สถานการณการทุจริตในแตละภาคสวนอยางเหมาะสมและทันทวงที

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริต

ในรูปแบบนิติบุคคล
- ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบและจัดทําขอเสนอ

๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสาํหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน

- การจัดทําตัวแบบและขอรับฟงความคิดเห็นจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกอนเสนอรัฐสภา

กลยุทธท่ี ๖ ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองท่ีไดแสดงไวตอสาธารณะ

คําอธิบาย
ปจจุบันพรรคการเมืองมีการแขงขันสูงในการกําหนดนโยบายเพ่ือดึงดูดใหประชาชนลงคะแนนเสียงเลือก

พรรคของตน แตนโยบายที่หาเสียงไวมักไมมีการอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการดําเนินนโยบายและแนวทาง
การใชงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินโครงการขนาดใหญที่มีความเสี่ยงตอการทุจริตสูง พรรคการเมืองจึงควรมี
การศึกษาและกําหนดแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต หากตองดําเนินโครงการนั้น ๆ ดวย โดยตอง
นําเสนอตอประชาชนและองคกรที่เก่ียวของกับการเลือกตั้งในชวงกอนการเลือกตั้ง เพ่ือเปนฐานขอมูลใหประชาชน
ใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งและเปนฐานขอมูลในการกํากับติดตามการดําเนินนโยบายของรัฐบาลหรือ
การดําเนินงานของนักการเมือง ทั้งนี้ หากเปนการดําเนินโครงการขนาดใหญที่ใชงบประมาณสูงและครอบคลุม
หลายพ้ืนที่ ควรนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเพ่ือใหประชาชนสามารถรายงานขอมูล สงตอ หรือเผยแพรขอมูล
ในการดําเนินงานของรัฐบาลและนักการเมืองไปยังรัฐบาล พรรคการเมือง และองคกรกํากับดูแลการใชอํานาจรัฐ
ที่เก่ียวของ เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามเจตจํานงทางการเมืองที่ไดแสดงไวตอประชาชน
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. รอยละของพรรคการเมืองมีการศึกษาและกําหนดแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแตละ

โครงการที่ไดหาเสียงไวกับประชาชน
2. ระดับความสําเร็จของระบบฐานขอมูล แนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในโครงการทั้งหลาย

ที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนิน

นโยบายและการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนท่ี
จะจัดใหมีการเลือกตั้ง

- ดําเนินการแกไข พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกัน
การทุจริตในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับ
ประชาชน

- ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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8.6.3 ยุทธศาสตรท่ี ๓
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คําอธิบาย

การทุจริตเชิ งนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน  หรือการเ อ้ือประโยชน
หรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม อันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนจากการดําเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาที่พบมากข้ึน
ในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมา
พบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแต
ข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส อยางไรก็ตาม แมวาผลการวิจัย
ไดชี้ใหเห็นวาโครงการพัฒนาสาธารณะตาง ๆ สามารถถูกใชเปนเครื่องมือในการทุจริตไดตลอดเวลา แตการทุจริต
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในข้ันการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนวาระแรก
ที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกําหนดใหเปนรูปธรรม ที่ผานมามีหลายองคกรอิสระและหลายหนวยงานพยายาม
หาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาที่ตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมี
อํานาจยับยั้งโครงการที่อาจนําไปสูการทุจริตได รวมถึงขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในการตรวจสอบ
นโยบายหรือโครงการตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตเชิงนโยบายรวมกัน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร
“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย
โดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation)
ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ
(Policy Feedback)

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใหกระบวนการนโยบายเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชนสูประชาชน

อยางเปนธรรม และไมมีลักษณะของการขัดกันแหงผลประโยชน
๒. เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ

เปาประสงค
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
รอยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

ข้ันการกอตัวนโยบาย (Policy Formation)
ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)

2. การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑. ฝายบริหารใหความสําคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการของรัฐ
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แผนภาพที่ 8.4 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 3
“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

แนวนโยบายของ
พรรคการเมือง

ยกรางแนวนโยบาย

ไดรับเลือกใหเขาสูอํานาจ

กระบวนการนโยบาย

สภาพปญหา/
สถานการณ

กลุมผลประโยชน

พิจารณาตัดสินใจ

อนุมัตินโยบาย

การแปรญัตติ
และพ.ร.บ.งบประมาณ

ทุกภาคสวนนําไปสู
การปฏิบัติ

ตรวจสอบ
ผลกระทบและความ

คุมคา

พิจารณาทบทวนเพ่ือคง
สภาพ/ปรับปรุง/ยกเลิก

นโยบาย
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วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายแตละ

ในข้ันตอนของกระบวนการ
นโยบาย

จัดตั้งศูนยบรูณาการและ
ประมวลผลการดําเนินนโยบาย

พัฒนานวัตกรรมใหภาคเอกชน
สื่อมวลชน และประชาชนมสีวน

รวมในการตรวจสอบ

ศึกษา วิเคราะห ติดตาม
ตรวจสอบการทุจรติเชิงนโยบาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แนวนโยบายของ
พรรคการเมือง

ยกรางแนวนโยบาย

ไดรับเลือกใหเขาสูอํานาจ

กระบวนการนโยบาย

สภาพปญหา/
สถานการณ

กลุมผลประโยชน

พิจารณาตัดสินใจ

อนุมัตินโยบาย

การแปรญัตติ
และพ.ร.บ.งบประมาณ

ทุกภาคสวนนําไปสู
การปฏิบัติ

ตรวจสอบ
ผลกระทบและความ

คุมคา

พิจารณาทบทวนเพ่ือคง
สภาพ/ปรับปรุง/ยกเลิก

นโยบาย
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วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายแตละ

ในข้ันตอนของกระบวนการ
นโยบาย

จัดตั้งศูนยบรูณาการและ
ประมวลผลการดําเนินนโยบาย

พัฒนานวัตกรรมใหภาคเอกชน
สื่อมวลชน และประชาชนมสีวน

รวมในการตรวจสอบ

ศึกษา วิเคราะห ติดตาม
ตรวจสอบการทุจรติเชิงนโยบาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

คําอธิบาย
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบันยังมีขอจํากัดบางประการที่จะนํามาปรับใชกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบาย การวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
จะเปนสวนสําคัญที่ชวยใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายประสบผลมากยิ่งข้ึน โดยควรมี
การดําเนินการในแตละข้ันของกระบวนการนโยบาย ดังนี้

o ข้ันการกอตัวนโยบาย (Policy Formation)
o ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
o ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
o ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
o ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation )

ทั้งนี้ เพ่ือทําใหกระบวนการนโยบายและการใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารทั้งในระดับชาติ
และทองถ่ินเปนไปอยางโปรงใสและมีกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจในทุกข้ันของการดําเนินนโยบาย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความโปรงใสของกระบวนการนโยบาย

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง - กําหนดระเบียบ แนวทาง การตรวจสอบนโยบาย

ประชานิยมและวิเคราะหผลกระทบของนโยบาย
(Policy Feasibility) ของพรรคการเมือง

๒. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย การพัฒนากระบวนการสรางฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
ดวยการยดึหลัก ดังนี้
- เปนความตองการของคนทุกกลุม (Inclusive)
- เปดชองทางการมีสวนรวมของประชาชน

(Participatory)
- การหาขอตกลงรวมกัน (Agreement seeking)
- ฟงความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบของ

นโยบายในทุกระดับ
๓. การเผยแพรขอมลูขาวสารท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย - การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารนโยบายของรัฐ
๔. พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล กรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวย 10 หลัก ไดแก
๑. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุมคา  (Efficiency/Value for money)
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปดเผย/โปรงใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีสวนรวม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

๕. พัฒนาเกณฑช้ีวัดความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk
Indicator (PRI)

- พัฒนาเกณฑคะแนนวัดความเสี่ยงของนโยบาย
Policy Risk Indicator (PRI)

๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผดิพลาดและ
แสดงความรับผดิชอบตอสังคม

- กํ าหนดหลักเกณฑของนักการเมื อง เทียบเคี ยง
มาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติท่ีกําหนดในจริยธรรมทาง
การเมือง เชน ความรับผิดชอบตอนโยบายท่ีผิดพลาด

๗. กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจาย
งบประมาณ
หมายเหตุ
(เพ่ือแกไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ
เชน มีการเอ้ือประโยชนกันระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ
เปนตน การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เชน
มีความพยายามผันงบประมาณเขาสูเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้ง
ของนักการเมือง เปนตน และการทุจริตในกระบวนการ
บริหารและควบคุมงบประมาณ เชน การทุจริตในข้ันตอน
ของการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีเกิดการทุจริตมากท่ีสุด
เปนตน)

- กระบวนการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
- การตรวจสอบและเฝาระวังกรณีการรวมมือกัน

ระหวางขาราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ
เพ่ือทุจริตโครงการขนาดใหญของรัฐ

- ความรวมมือระหวางฝายการเมืองกับขาราชการใน
หนวยงานราชการขนาดใหญ จัดสรรงบประมาณให
ส.ส. ในระบบงบประมาณของประเทศจัดสรรลงพ้ืนท่ี
ของตน

๘. เสริ มส ร า งความโปร ง ใส ในกระบวนกา ร พิจารณา
รางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

- การตรวจสอบความชอบดวยเนื้อหาของกฎหมาย
- การพิจารณาและวิเคราะหเนื้อหาของกฎหมายวา

ไมเอ้ือประโยชนตอกลุมใด
- การตรวจสอบหลักการท่ีเอ้ือประโยชนตอตนเองและ

พวกพอง
- การรายงานผลการวิเคราะหตอสาธารณะ
- กระบวนการควบคุมจรยิธรรมของผูบริหารระดับสูง

(ในข้ันตอน/กระบวนการงบประมาณ)
๙. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
- การวิเคราะหมาตรการเช่ือมโยงกับบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญท่ีวาดวย กระบวนการถอดถอนออกจาก
ตําแหนงหาก
o คณะรัฐมนตรีดําเนินการขัดตอบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย
o รัฐมนตรีผูมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําการ

ทุจริต ใหถือวาเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงและ
เปนเหตุของการถอดถอนออกจากตําแหนง
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑๐. การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือ

เปนความผิดในทางบริหาร
การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจรยิธรรม หรือเปน
ความผิดในทางบรหิาร
- ในกรณีท่ีมีการช้ีมูลวาเปนการทุจริต ใหถือเปนกรณีของ

การกระทําผิดจริยธรรมอยางรายแรง
- และในกรณีการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให

ดํา เนินการไตสวนท้ัง เรื่องการกระทําผิดจริยธรรม
(ความผิดในทางบริหาร) และการกระทําผิดทางอาญา

๑๑. การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
- การใหความเห็น
- การเสนอเรื่องประกอบ
- การเสนอวาระ
- การเสนอวาระจร
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูใหหรือเปดเผยขอมูล
การทุจริตหรือการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายแกหนวยงาน
ของรัฐเปนการเฉพาะ รวมถึงมีแนวปฏิบัติในการคุมครองพยาน
อยางจริงจัง

๑๒. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ

- ใชเทคโนโลยีในการชวยรายงานการปฏิบัตินโยบายแบบ
real-time

- บูรณาการขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
นโยบายนั้น

- การสงเสริมการดําเนินการตามขอตกลงคุณธรรม
๑๓. บูรณาการการติดตามและประเมนินโยบาย ๑. การตดิตาม

- พัฒนาการติดตามนโยบายรั ฐบาล โดย ใช กล ไก
การตรวจราชการแบบบูรณาการ

- พัฒนาระบบการติดตามการใชจายงบประมาณใน
โครงการสําคัญของรัฐบาล (On-going Monitoring)
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักการตอบสนอง
ประโยชน (Responsibility) และพัฒนากลไกการตรวจสอบ
การใชงบประมาณดวยการตรวจสอบเสนทางการเงิน
แบบยอนกลับ (Fiscal Traceability)

- พัฒนาระเบียบ ขอบังคับทางกฎหมายใหมสีภาพบังคับใช
ในเรื่องการติดตามตามนวัตกรรมเพ่ือสรางความโปรงใส
ซึ่งหากไมปฏิบัติใหถือวาเปนการกระทําการทุจริต

๒. การประเมินผล
- การจัดตั้งศูนยประมวลขอมูลการติดตามและประเมินผล

การนํานโยบายไปปฏิบัติ
- บูรณาการหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของเพ่ือออกแบบระบบ

การประเมินผลนโยบาย
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กลยุทธท่ี ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)

คําอธิบาย
กลยุทธการรายงานผลสะทอนแหงวงจรนโยบาย คือกลยุทธที่มีข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลของการดําเนิน

นโยบายในทุกข้ันตอนใหออกมาเปนผลสะทอนของนโยบายนั้น โดยขอมูลอาจไดมาจากความคิดเห็นของประชาชน
การประเมินนโยบายแบบ 360 องศา หรือวิธีการประเมินอ่ืน ๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้จะถูกรวบรวมและสังเคราะห
ออกมาใหสามารถใหคําตอบแกผูที่เก่ียวของกับนโยบายนั้น ๆ วานโยบายอะไรที่มีความเสี่ยงหรือแนวโนมใน
การทุจริตเชิงนโยบาย ประสิทธิภาพหรือความคุมคาในการดําเนินนโยบายที่มีความเสี่ยงตอการทุจริต
หรือประเด็นอ่ืน ๆ ที่สามารถชวยบงชี้การตัดสินใจของรัฐบาลหรือฝายบริหาร เพ่ือการดําเนินการแกไขปรับปรุง
นโยบายในทุกข้ันตอนของวงจรนโยบายใหมีความโปรงใส ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือโอกาสการทุจริต
ในนโยบายนั้น ๆ ดวย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมการรายงานผลสะทอนแหงวงจรนโยบาย

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย จัดตั้งหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีในการบูรณาการและประมวลผล

ขอมูลการดําเนินนโยบายสาธารณะจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการดําเนินนโยบาย

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

คําอธิบาย
กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบผลกระทบจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ

เปนกลยุทธสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
นโยบายที่มีความเสี่ยงตอการทุจริต โดยประยุกตองคความรูในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใชใน
การสรางระบบการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐ ใหมีความโปรงใสมากยิ่งข้ึน เชน การใชระบบ
การถายทอดภาพและเสียงแบบสด (Live Streaming video) การใชระบบการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน
ที่ประชาชนนิยม อาทิ เฟสบุค ทวิตเตอร การใหมีรายงานผลการดําเนินนโยบายผานระบบคอมพิวเตอร
และการประยุกตระบบแผนที่ออนไลนกับระบบการระบุพิกัดตําแหนง (GPS) ของโครงการที่มีความเสี่ยงหรือ
มีการทุจริตเกิดข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือเปนการเสริมพลังใหกับภาคประชาชน (Empowerment) ใหเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในพ้ืนที่ของตน รวมถึงโครงการระดับชาติตาง ๆ ดวย
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน
สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ

นําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยี อันทันสมัยมาปรับใชใน
การติดตาม และตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐ

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คําอธิบาย
กลยุทธการสงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เปนกลยุทธที่เกิดข้ึนเพ่ือสรางความโปรงใสและลดโอกาสการทุจริตในการดําเนินนโยบายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดวยการสงเสริมใหมีการศึกษาและวิเคราะหกระบวนการทางนโยบายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาเพ่ือสรางการตรวจสอบการดําเนินนโยบายใหมีความโปรงใสและ
ลดโอกาสการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนไดในกระบวนการนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนถ่ินและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการศึกษาและวิเคราะห
การดําเนินนโยบาย

2. เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและ
ไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ก า ร จั ด สั ม ม น า ห รื อ ก า ร ใ ห ค ว า ม รู ผ า น สื่ อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเรื่องการดําเนินนโยบายอยางไรใหโปรงใส
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8.6.4 ยุทธศาสตรท่ี 4
“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน
โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือพัฒนากลไกการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอสถานการณการทุจริต
๒. เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานดานการปองกันการทุจริต ใหสามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
๓. เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต
๔. เพ่ือปองกันไมใหมีการทุจริตเกิดข้ึนในอนาคต

เปาประสงค
๑. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก

สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
๒. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต
๓. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. รอยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
2. รอยละที่ลดลงของคดกีารทุจริต
3. รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินการปองกันการทุจริต

กลยุทธ
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยบัยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิ เคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

6. สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
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7. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต

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

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. กระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริต

ไดอยางเทาทันและมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม

แผนภาพที่ 8.5 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 4
“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”

ประชาชน

รัฐบาล

หนวยงานของรัฐ

แปลงนโยบายไปสู
การปฏิบัติ

เกิดการทุจริต

ปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชน
เกิดการทุจริต

กระบวนการปองกนัการทุจรติ

เอกชนองคกรตอตาน
การทุจริต

สนับสนุนให
ภาคเอกชนดําเนินการ
ตามหลักบรรษัทภบิาล

พัฒนาและบูรณาการระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ปองกันการทุจริต

พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสรางสรรค

เพื่อปรับพฤติกรรม

สรางกลไกการปองกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อลดปญหาการทุจริต

พัฒนาสมรรถนะ
และองคความรูของ

บุคลากรดาน
ปองกันการทุจริต

เรงรัดและติดตามการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญา
สหประชาชาตวิาดวยการ

ตอตานการทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC)
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กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

คําอธิบาย
การพัฒนาระบบงานปองกันการทุจริตเชิงรุก เปนการพัฒนาระบบการทํางานปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง

และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการประสานการทํางานและการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง และผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต พรอมทั้งการเปลี่ยนแปลงการทํางานปองกันการทุจริตไปสูการทํางานเชิงรุก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของคดีการทุจริตที่ลดลง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตใน

แตละระดบั
- รั ฐบาล หนวยงานภาครั ฐ  องค กร อิสระ และ

คณะกรรมการบูรณาการท่ีเกี่ยวของ รวมกําหนด
มาตรการเชิงรุกเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตท่ีเทาทัน
ตอพลวัตการทุจริต

๒. พัฒนาระบบการทํางานแบบบรูณาการระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

- รั ฐบาล หน วยงานภาครัฐ  องค กร อิสระ  และ
คณะกรรมการบูรณาการท่ีเกี่ยวของ รวมพัฒนาและ
ยกระดับแนวทางการทํางานแบบบูรณาการระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือผลักดัน
ใหเกิดระบบงานปองกันการทุจริตในเชิงรุกซึ่งสามารถ
แกไขปญหาไดอยางทันทวงที

๓. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต

- เปดโอกาสและพ้ืนท่ีใหภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต ดวยรูปแบบแนวทาง
ตาง ๆ พรอมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริม จูงใจให
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามี
สวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต

4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปองกันการทุจริต

- ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปองกันการทุจริต ใหมีประสิทธิภาพ ประเมินผล
แตล ะระดับ เ พ่ื อการตั ดสิน ใจ เ ชิ งบริ หารและ
การพัฒนาระบบงานปองกัน
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กลยุทธท่ี ๒ สรางกลไกการปองกันเพื่อยับย้ังการทุจริต

คําอธิบาย
เนื่องจากการทุจริตกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและภาพลักษณ

จึงตองสรางกลไกการปองกันการทุจริตเพ่ือยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตโดยอาศัยเครื่องมือของภาครัฐ
และลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น  โดยสรางกลไกทางกฎหมายและ
ทางการบริหารในการปองกันการทุจริต แบงประเภทตามลักษณะการทุจริตและตามกลุมเจาหนาที่ของรัฐ
ที่กระทําการทุจริต อันจะทําใหการปองกันการทุจริตตรงกับสภาพปญหาและสามารถปองกันการทุจริต
ไดอยางแทจริง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตที่ไดรับการตอบสนอง

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต - บูรณาการรวมระหวางองคกรอิสระ และหนวยงาน

ดานการตรวจสอบ เพ่ือบูรณาการภารกิจสําหรับ
การตรวจสอบการดําเนินงานหรือโครงการของรัฐ
ท่ีสําคัญ และมีบทบาทในการยับยั้งการดําเนินงาน
หรือโครงการของรัฐหากเห็นวาการดําเนินการ
ดังกลาวสอไปในทางทุจริตหรือมีแนวโนมจะเกิด
ผลเสียอยางรายแรง

๒. นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
สูการปฏิบัติ

- ส ง เ สริ ม ให หน วยงานภาครั ฐนํ าข อ เ สนอแนะ
ไปปรับปรุงและแกไขปญหาในการดําเนินงาน

๓ . กํ าหนดกลไกการติดตามและประ เมินผลการนํ า
ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ

- มีการติดตามและประเมินผลสวนราชการที่ได
นํานโยบาย มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ไปปรับใช
ในหนวยงาน เพ่ือเปนการสรางแรงกระตุน และสงเสริม
ใหมีการนําเอาสิ่งตาง ๆ ขางตนไปสูการปฏบิัติอยางจรงิจัง
พรอมทั้งมีการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ หรือ
ขอเสนอแนะใหเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนไป
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต

คําอธิบาย
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน ซึ่งนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

สงผลใหปญหาการทุจริต มีความสลับซับซอน และยากตอการตรวจสอบ ดังนั้นวิธีการแกไขปญหาการทุจริต
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตใหประสบ
ความสําเร็จ โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ หรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณการทุจริต
ในปจจุบัน เพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน มีความร ูเทาทัน และรวมเปนเครือขายในการแกไขปญหาการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริตและลดการใชดุลยพินิจของ

เจาหนาที่รัฐ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ

บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ

- สรางแรงจูงใจ และพัฒนาใหเกิดการสรางระบบ หรือ
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เ พ่ือใชในการปองกัน
การทุจริต และลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ

- พัฒนาใหเกิดความคิดตอยอดเกี่ยวกับการนําเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ

๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับ
การปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความ
สนใจ)

- สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการเปดโอกาสใหประชาชน
สามารถเขามาคนขอมูล ศึกษาความรูท่ีเกี่ยวของกับ
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริต เชน การพัฒนา
ระบบ Application สําหรับ ใหความรูประชาชน
ใหประชาชนไดเกิดความตระหนักรู  ในเรื่องของ
การปองกันการทุจริต และหากประชาชนไดพบเห็น
ปญหาการทุจริต สามารถไปรอง เรียน รวมถึง
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวผาน
Application ท่ีกําหนดได เปนตน



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

หนา ๙๐

กลยุทธท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คําอธิบาย
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการพัฒนานวัตกรรม

ในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ ในรูปแบบใหมที่มุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยกลไกในเชิงสรางสรรค
ที่สามารถเขาถึงบุคคลไดทุกกลุมและทุกชวงวัย ดวยกระบวนการสรางสรรคขอมูล (Creative) และชองทาง
การประชาสัมพันธ พรอมทั้งใชกระบวนการตลาดสําหรับการกําหนดกลยุทธ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับของทัศนคติและพฤติกรรมตอตานการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่ อสารสาธารณะ

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ยกระดับ ตอยอด และพัฒนารูปแบบ วิธีการสื่อสาร

เชิงสรางสรรค ท่ี เกี่ ยวกับการปองกันการทุจริต
ท่ีเขาใจงาย และสามารถนําไปใชกับการดําเนินชีวิต
การปรับกระบวนคิด และการสรางจิตสาํนึกสาธารณะ

- กระตุน จูงใจ ใหภาคเอกชน สื่อมวลชน พัฒนาสื่อ
รูปแบบ แนวทาง การสื่อสารสาธารณะเพ่ือการตาน
การทุจริต อาทิ การกําหนดมาตรการทางภาษี
การเชิดชูเกียรติ

๒. กําหนดแผนการตดิตอสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication : IMC) 45

เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- จัดทําแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication : IMC) เชิงสรางสรรค
เพ่ือยกระดับการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ
โดยใชเครื่องมือการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication : IMC) เพ่ือปรับเปลี่ยน
คานิยมและทัศนคติของประชาชนใหมีคานิยมตอตาน
การทุจริต หรือ มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมตอตาน
หรือไมยอมรับการทุจริต

45 หมายเหตุ : การติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication: IMC) คือ การใชทุกรูปแบบของการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมกับ
ผูบริโภคกลุมนั้นหรือเปนสิ่งที่ผูบริโภคเปดรับ มีองคประกอบ ไดแก

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



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

หนา ๙๑

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

คําอธิบาย
ในปจจุบันปญหาการทุจริตไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และรุนแรง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา

พรอมทั้งบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือเปน
เครื่องมือสําหรับเปนตัวชี้วัดถึงระดับคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส การเปดเผยขอมูล และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงการปองกันการทุจริตที่เก่ียวของตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาการทุจริต
ไดอยางเปนระบบและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน และยกระดับเครื่องมือไปสูการเชื่อมโยง
กับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
หนวยงานมีคาคะแนนการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานที่สูงข้ึน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
- มีการพัฒนาเครื่องมือ หรือเกณฑมาตรฐานให

เหมาะสมกั บการประ เมิ นด านคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานเพ่ือให
เทาทันกับพลวัตท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของ
ปญหาการทุจริต ดังนั้นจึงตองพัฒนาเครื่องมือ หรือ
เกณฑมาตรฐาน ใหมีความเทาทัน เพ่ือแกไขปญหา
การทุจริตใหประสบผลสําเร็จ

- ยกระดับเครื่องมือไปสูการเช่ือมโยงกับแนวทาง
การยกระดั บคะแนนดั ชนี ก า ร รับ รู ก าร ทุจริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

2. การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

- มีการบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และอ่ืนๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือลดความซ้ําซอน และเกิดมาตรฐานใน
การประเมินฯ ในทิศทางเดียวกัน



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

หนา ๙๒

กลยุทธท่ี 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล

คําอธิบาย
การแกไขปญหาการทุจริต หากจะใหประสบความสําเร็จ ภาคเอกชนจะตองใหความรวมมือเขามาเปน

สวนหนึ่งในกระบวนการแกไขปญหาและปองกันการทุจริต เนื่องจากภาคเอกชน จะมีบทบาทสําคัญในฐานะของ
ผูใหสินบนเพ่ือประโยชนของธุรกิจตนเอง และเจาหนาที่ของรัฐ มักจะอยูในฐานะของผูรับสินบน เพ่ือใหประโยชน
หรือสิทธิบางอยางกับภาคเอกชน ซึ่งหากสามารถปองกัน หรือยับยั้งฝายหนึ่งฝายใดไมใหเขาไปมีสวนรวมในฐานะ
ผูให หรือผูรับได ก็เชื่อไดวาปญหาการทุจริตนาจะลดนอยลง อีกทั้งภาคเอกชน จะเปนสวนสําคัญในการกระตุน
และผลักดันใหประชาชนในสังคมไดเล็งเห็นและตระหนักถึงปญหาการทุจริตไดอีกดวย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดําเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล - สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนไดเกิดการเรียนรู

และเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทขนาด
ใหญที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปน
ส วนสําค ัญของการปฏิบัติระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ จะตองแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น จริงใจ
และจริงจังกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งหากดําเนินการสําเร็จก็จะเปนตัวอยางสําคัญใน
การเผยแพร และขยายผลใหเกิดการปองกันการทุจริต

2. สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล

- กําหนด มาตรการเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจใน
การผลักดนัใหภาคเอกชน ไดปฏิบัติตามหลกัธรรมาภบิาล
อาทิ มาตรการทางภาษี การยกยองเชิดชูเกียรติให
เปนตัวอยางของภาคธุรกิจท่ีใสใจในหลักธรรมาภิบาล
เปนตน

3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
การทุจริต อยางเด็ดขาดและรุนแรง

- สํานักงาน ป.ป.ช. และสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับ
การบังคับใชกฎหมาย จะตองใหความสําคัญ มีความ
เด็ดขาด และรวดเร็วในการลงโทษภาคเอกชนท่ีเขาไปมี
สวนเกี่ยวของกับการทุจริต การใหสินบนเจาหนาท่ีของ
รัฐ หรือไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ดวยมาตรการ
เสริม ตามมาตรา 123/5 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558



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

หนา ๙๓

กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต

คําอธิบาย
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต จําเปนอยางยิ่งจะตอง

มุงเนนใหมีความรูเชิงสรางสรรคในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต เนื่องจากในปจจุบัน ปญหาการทุจริต
ไดมีวิวัฒนาการไปอยางรวดเร็ว รุนแรง และสลับซับซอน ทําใหเกิดผลเสียหายกับประเทศชาติในวงกวาง
ซึ่งจากเดิมจะเห็นวาวิธีการแกไขปญหาแบบเดิม ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
จะตองพัฒนาใหบุคลากรดานการปองกันการทุจริต สามารถเรียนรู เทาทัน เขาใจ และมีความคิดเชิงสรางสรรค
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตตอไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
บุคลากรดานการปองกันการทุจริตมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตเชิงสรางสรรค

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไป
ตามมาตรฐานสากล

- พัฒนาบุคลากรดานงานปองกันการทุจริตใหมีความรู
ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม ฐานคิด (Mindset)
ท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานดานการปองกันเชิงรุก
ดวยการบูรณาการเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแนวใหม
ตลอดจนการยกระดับการทํางานและบุคลากร
ให เปนไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว าด วย
การต อต านการ ทุจริ ตค .ศ . ๒๐๐๓ : UNCAC
และการรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)

2. ตอยอด ขยายผล องคความรู เ ชิงสรางสรรค สําหรับ
การปองกันการทุจริต

- สงเสริมองคความรูเชิงสรางสรรค (Creative) สําหรับ
การปองกันการทุจริตดวยรูปแบบและนวัตกรรมตาง ๆ
ท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหา

กลยุทธท่ี 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

คําอธิบาย
การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต

ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) เปนการนําเงื่อนไขขอตกลงของ
UNCAC ที่เปรียบเสมือนคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ได
ออกแบบไว มาปรับใชในการปองกันทุจริต ซึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพงานปองกันการทุจริตตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
มีประเด็นที่ตองพัฒนาดังตอไปนี้
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003

(United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. นโยบายและแนวปฏิบตัิเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต - สรางความรวมมือในการปรับปรุงการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตกับองคกรระหวางประเทศและ
ระดับประเทศ

๒. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ
ใหรองรับการปองกันการทุจรติ

- ปรับปรุง ประมวลจริยธรรม ขอบงัคับจรรยาบรรณ
ขาราชการ เพ่ือใหทันตอรูปแบบของการทุจริต

- สรางระบบคณุธรรมในการแตงตั้งนักบริหารระดับสูง
๓. สรางแนวทางการปองกันการทุจรติในการจัดซื้อจดัจางและ

การจัดการคลังของรัฐ
- ปรับแกกฎ  ระเบียบ และวิธีการจดัซื้อจัดจาง ใหทัน

ตอรูปแบบของการทุจรติ
- สรางรูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพ่ือปองกัน

การทุจริตในภาคเอกชน
๔. การรวบรวม การแลกเปลีย่น การวิเคราะหขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการทุจรติ
- สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกร

ระหวางประเทศ
- พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการทุจริตในหนวยงาน

ภาครัฐ
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8.6.5 ยุทธศาสตรท่ี 5
“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุ งเนน
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ ตั้งแตการปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนเขาสู
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไก
และกระบวนการในการสอบสวนและไตสวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีที่รวดเร็วมากข้ึน
การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานขอมูลระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/
จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะหพลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายปองกันการทุจริตในเชิงรุก
การบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหลดการดําเนินงาน
ที่ลาชาและซ้ําซอน การคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําให
การดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแลวก็จะมีการเผยแพรเปดโปงใหสาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปราม
การทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations
Convention against Corruption : UNCAC) ดวย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดังกลาว จะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช
กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของ
หนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต
ไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริต
มีอัตราลดลงไดในที่สุด
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วัตถุประสงค
1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว

มปีระสิทธิภาพ และเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
2. เพ่ือตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายใหกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานที่เก่ียวของทั้งระบบ
4. เพ่ือใหผูกระทําความผิดถูกดําเนินคดีและลงโทษอยางเปนรูปธรรมและเทาทันตอสถานการณ

เปาประสงค
๑. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริตจําแนกตามขนาดและประเภทของคดี
๒. รอยละของคดีการทุจริตที่ดําเนินการแลวเสร็จจําแนกตามขนาดและประเภทของคดี

กลยุทธ
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของ

การทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๕. บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน (Witness) และผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และ

เจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๗. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘. การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริต

เมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ
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ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. การสนับสนุนและใหความรวมมือจากทุกภาคสวนในการปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ในการปราบปราม

การทุจริตทั้งระบบ
2. การสนับสนุนและใหความรวมมือจากฝายนิติบัญญัติและหนวยงานที่เก่ียวของทางกฎหมายในการรวมกัน

ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับการปราบปรามการทุจริต
3. ประชาชนและสังคมใหความสําคัญกับการปราบปรามการทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระทํา

การทุจริต

แผนภาพที่ 8.6 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 5
“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”

เกิดการทุจริต

องคกรตอตานการทุจริต
แสวงหาขอเท็จจริง
สอบสวนไตสวน

กระบวนการการปราบปรามการทุจริต

ผูเสยีหาย
รองเรียน

หนวยงาน
ตรวจสอบพบ

การทุจริต

การช้ีมูลความผดิ

อัยการสูงสดุ
ฟองคดี

ศาลพิพากษา

การเพิ่มประสิทธภิาพใน
การคุมครองพยานและผูแจง
เบาะแส (Whistleblower)

และเจาหนาที่ใน
กระบวนการปราบปราม

การทุจริต

บูรณาการขอมูลและ
ขาวกรองในการปราบปราม

การทุจริต

ปรับปรุงระบบรับเร่ือง
รองเรียนการทุจริตใหมี

ประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความถกูตอง

ของทรัพยสินและหนี้สินปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไกพิเศษ
ในการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธภิาพ

พัฒนาสมรรถนะและ
องคความรูของ

เจาหนาที่ปราบปราม
การทุจริต

เปดโปงผูกระทํา
ความผิดให

สาธารณชนตระหนัก
ถึงโทษของการกระทาํ

การทุจริต

การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการดําเนินคดีทุจริต

ระหวางประเทศ

ตรากฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายในการปราบปราม

การทุจริตใหเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริตและสอดคลอง

กับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล
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กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ

คําอธิบาย
ระบบการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต ถือเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการปราบปรามการทุจริต กลาวคือ

เมื่อมีการทุจริตเกิดข้ึน ผูเสียหายจะมีการรองเรียนตอหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเขาสูกระบวนการสืบสวนสอบสวน
ดําเนินคดีตอไป หากระบบรับเรื่องรองเรียนขาดประสิทธิภาพแลว การดําเนินการปราบปรามการทุจริตยอมเกิด
ความลาชาตามไปดวย ดังนั้น ระบบการรับเรื่องรองเรียนจึงตองมีความรวดเร็ว สามารถเขาถึงไดโดยงาย และมี
ความนาเชื่อถือและไดรับความไววางใจจากประชาชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระบบรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน
๒. ระดับความพึงพอใจของผูรองเรียนตอการตอบสนองและแจงผลความคืบหนาของเรื่องรองเรียน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน

ตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงได
โดยงาย46

- หนวยงานตอตานการทุจริตทุกหนวยงานรวมปรับปรุง
พัฒนาระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานให
สามารถรับเรื่องรองเรียนไดอยางรวดเร็ว ผูรองเรียน
สามารถเขาถึงไดโดยงาย รวมถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาชองทาง
การรับเรื่องรองเรียนใหมีความทันสมัย

๒. การสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจตอระบบการรับ
เรื่องรองเรียน47

- หนวยงานตอตานการทุจริตทุกหนวยงานจะตองให
ความสําคัญและมีการตอบสนองตอเรื่องรองเรียน
อยางรวดเร็ว และมีการแจงผลและติดตามความคืบหนา
ของเรื่องรองเรียน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นแกผูรองเรียน

46 จาก Benchmarking
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กลยุทธท่ี ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน

คําอธิบาย
การตรวจสอบความเคลื่อนไหวของทรัพยสินและหนี้สินนั้นถือเปนข้ันตอนการตรวจสอบการทุจริตใน

เบื้องตนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้นระบบการตรวจสอบทรัพยสินจะตองมีความรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา
รวมทั้งจะตองตรวจสอบอยางครอบคลุมถึงผูที่มีโอกาสที่จะกอการทุจริตอีกดวย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ

การตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพยสินคืนจากการทุจริต

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินท่ีทันสมัย
(Smart Audit System) เทา ทันตอการบิด เบือน
ทรัพยสินและหนี้สินรวมท้ังบูรณาการขอมูลกับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน

๒. การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและ
หนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต48

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- ศึกษาและทบทวนกลุมเปาหมายในการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนีส้ินใหครอบคลุมการทุจริต โดย
พิจารณาจากสถิตคิดีการทุจริต/การช้ีมูลความผดิ

กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

คําอธิบาย
การดําเนินการปราบปรามการทุจริตที่ผานมานั้นประสบปญหาหลักเก่ียวกับความลาชาในการดําเนินการ

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน
โดยการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานและบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริตที่ลาชาและซ้ําซอนใหมีความรวดเร็วและกระชับมากข้ึน และการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการปราบปรามการทุจริตใหชัดเจน รวมถึงการพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track)
ในการปราบปรามการทุจริตใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตนั้น
เกิดความรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของสังคม

48 จาก Benchmarking



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

หนา ๑๐๐

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน49

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- ปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนการดําเนินการท่ีลาชา
และซ้ํ าซอนกันของหน วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็วและ
กระชับมากข้ึน เพ่ือใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
ตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทําความผิด
เมื่อคดีถึงท่ีสุดเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเปนท่ีประจักษของประชาชน

2. การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจรติ - การกําหนดกรอบระยะเวลาในแตละข้ันตอนของ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตใหชัดเจน

- กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานท้ังดานเวลา คุณภาพ
และงบประมาณของกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ท้ังระบบ และควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน

3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปราม
การทุจริต50

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- พัฒนาและจัดตั้งหนวยเฉพาะกจิ โดยมีอํานาจเฉพาะ
และมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีกระชับและรวดเร็ว
(Fast Track)

4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
ภาครัฐตนสังกัด

- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตโดยเพ่ิม
บทบาทในการปราบปรามการทุจริตภายในหนวยงาน
ภาครัฐแตละหนวย โดยเฉพาะความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงาน

49 จาก Benchmarking
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กลยุทธท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของ
การทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล

คําอธิบาย
แมวาปจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริตจะมีอยูอยางเพียงพอ แตเนื่องจาก

การทุจริตนั้นมีวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว ในการปราบปรามการทุจริตนั้นจึงจะตองมีการปรับปรุงกฎหมายใหเทาทัน
ตอการทุจริตดวย โดยการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่ยังไมครอบคลุมหรือมีชองทางใหเกิดการทุจริตได
รวมไปถึงกฎหมายที่เปนขอจํากัดของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหสามารถดําเนินงานปราบปรามการทุจริต
ไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ในสวนการบังคับใชกฎหมายนั้น ปจจุบันคดีการทุจริตนั้นมีความหลากหลายอยางมาก ทั้งในดานระดับ
ความเสียหายของการทุจริต ดานประเภทของการทุจริต ดานพ้ืนที่ของการทุจริต รวมไปถึงความเรงดวนของแตละคดี
ดังนั้นจึงควรมีการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตามระดับ
ความเสียหาย ความเรงดวน และสถิติการทุจริตของคดีการทุจริตใหมีความเหมาะสมตามสถานการณการทุจริต
เพื่อใหการปราบปรามการทุจริตมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนและเทาทันตอพลวัตของการปราบปราม
การทุจริต นอกจากนี้ จะตองสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเองจะตองมีการตรวจสอบถวงดุลภายในที่มีประสิทธิภาพ
และมีการบังคับใชกฎหมายเพ่ือควบคุมการกระทําความผิดของเจาหนาที่ในสังกัดอยางจริงจังมากข้ึน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. รอยละของการลดลงของคดีการทุจริต
๒. รอยละจํานวนกฎหมายที่มีการปรับปรุงหรือตราข้ึนใหมเทียบกับชองโหวของกฎหมายที่จะตองปรับปรุง

หรือตราข้ึนใหม

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรงุกฎหมายใหเทาทันตอพลวัต

ของการทุจริต
- ศึกษาและวิเคราะหชองโหวของกฎหมายท่ีเปนบอเกิด

ของการทุจริต จากคดีการทุจริตเพ่ือเสนอในการตรา
กฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหมีความเทาทันตอ
การทุจริต เชน กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของตัวแทน
อําพรางและผูรับประโยชนท่ีแทจริง (Nominee and
Beneficial Ownership) กฎหมายเกี่ยวกับความผิด
ของผูสมคบคิด (Conspiracy) กฎหมายเกี่ยวกับ
การลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ ปรับปรุง
บทลงโทษทางกฎหมายใหมีความเขมแข็งมากข้ึน
เปนตน
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แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล

- ศึกษาและวิเคราะหขอจํากัดทางกฎหมายหรือ
ขอจํากัดในอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานของ
หนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
รวมถึงศึกษาและวิเคราะหขอบทตามสนธิสัญญาท่ี
เกี่ยวของ เชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต  ค.ศ. 2003 เ พ่ือ เสนอ
ในการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนใหสามารถดําเนินงานปราบปรามการทุจริต
ให มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ยิ่ ง ข้ึ น  แ ล ะ สอ ดค ล อ งกั บ
มาตรฐานสากล

3. การประเมินติดตามการอนุวัตกิารตามสนธิสญัญา
เพ่ือใหความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมาย
และกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

- ศึกษาและวิเคราะหกฎหมายไทยและการบังคับใช
กฎหมายในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาท่ีมีผลผูกพัน
ประเทศไทย เชน การประเมินติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ .2003 เ พ่ือใหความเห็นทางกฎหมายใน
การเสนอแกไขกฎหมาย ระเบียบ และพัฒนารูปแบบ
วิธีการ เทคนิคในการปราบปรามการทุจริตใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล

4. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต
(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)

- การบั งคับใชกฎหมายและดํ าเนินคดี ใหตรงตาม
สถานการณการทุจริตโดยจัดลําดับตามฐานขอมูลระดับ
ความเสียหาย ความเรงดวน และสถิติการทุจริต

5. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ี
ของประเทศ
(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)

- การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีในระดับทองถ่ิน
ตามลักษณะการทุจริตเฉพาะของแตละพ้ืนท่ีของ
ประเทศ

๖. การบรูณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกดั
ในการบังคับใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย
ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ

- จัดทํามาตรการในการบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐในการกําหนดบทบาทของหนวยงาน
ตรวจสอบถวงดุลภายในกําหนดบทลงโทษและ
กระบวนการลงโทษท่ีเหมาะสมแกเจาหนาท่ีในสังกัด
ในการกระทําการทุจริตหรือกระทําการผิดวินัย และ
ใหหนวยงานภาครัฐบังคับใชอยางจริงจัง



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

หนา ๑๐๓

กลยุทธท่ี ๕ บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต

คําอธิบาย
เนื่องจากหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีฐานขอมูลที่แยกจากกันและไมมีความเชื่อมโยงกัน

จึงทําใหในการสงผานขอมูลประกอบการดําเนินคดีในแตละข้ันตอนการปราบปรามการทุจริตเกิดความลาชาและ
ทําใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน ดังนั้นจึงควรมีการบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
และพัฒนาระบบฐานขอมูลและขาวกรองที่เขาถึงไดโดยงายและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการสงตอขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
๒. รอยละของการลดลงของสํานวนที่มีการสอบสวนใหมจากการสงตอขอมูลของคดีที่ไมสมบูรณ
๓. ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. พัฒนาระบบฐานขอมลูประกอบการปราบปรามการทุจริต

ระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต51

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)

- ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัยในการพัฒนาระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือลด
ความลาชาในการสงผานขอมูลและความซ้ําซอนใน
การสอบสวนและจัดทําสํานวนคดี

๒. จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจรติ52 - จัดตั้งประชาคมท่ีเปนศูนยกลางของการรวบรวมขาว
กรองท่ีเกี่ยวของกับการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งขาว
กรองในระดับลึกและเปนความลับสูง (Intelligence
Agency)

๓. การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับ
ขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต53

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

- จัดทําความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน
ในการแลกเปลี ่ยนขอมูลและขาวกรองประกอบ
การปราบปรามการทุจริต

51 จาก Benchmarking
52 จาก Benchmarking
53 จาก Benchmarking



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

หนา ๑๐๔

กลยุทธท่ี ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน (Witness) และผูแจงเบาะแส (Whistleblower)
และเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

คําอธิบาย
การคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสในสํานวนคดี รวมไปถึงเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตนั้น

มีความสําคัญอยางมากตอการดําเนินคดี เพราะจะทําใหการดําเนินคดีเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นระบบการคุมครองจะตองมีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูที่เก่ียวของในคดีมากที่สุด

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพยาน ผูใหเบาะแส และเจาหนาที่

ปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การมมีาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูให

เบาะแส (Whistleblower) ท่ีมีความนาเช่ือถือและสราง
ความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได54

- การบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง
พยานและผูแจงเบาะแสอยางจริงจัง รวมถึงการรักษา
ความลับและการรับประกันผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของพยานและผูแจงเบาะแสหรือผูเกี่ยวของ

๒. การมมีาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏบิัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต

- การปรับปรุงกฎหมายคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเกิดความมั่นใจ
ในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี55 - การกําหนดอัตรารางวัลหรือสิ่งจูงใจใหแกผูแจง
เบาะแสในการดําเนินคดีหากสามารถทําใหดําเนินคดี
จนถึงท่ีสุดได

54 จาก Benchmarking
55 ขอมูลจาก Benchmarking



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

หนา ๑๐๕

กลยุทธที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต

คําอธิบาย
ปจจุบันการทุจริตไดเกิดข้ึนอยางหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีความซับซอนมากข้ึนตามสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไปของสังคม ดังนั้นเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตจึงจะตองมีสมรรถนะและความรู
ที่หลากหลายและเทาทันตอการทุจริต และมีองคความรูที่เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตสามารถศึกษาเรียนรูและ
พัฒนาตนเองใหมีศักยภาพและเปนมาตรฐาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระดับความรู ทักษะ และขีดความสามารถตามมาตรฐานของเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
๒. มฐีานขอมูลองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
๑. การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไป

ถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการ
ทุจริต (Non-Training)

- จัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูดานการปราบปราม
การทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและ
ผูเ ช่ียวชาญของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาท่ีปราบปราม
การทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษาและมีสมรรถนะ
และความรูท่ีเปนมาตรฐาน

๒. การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู
ทักษะ และขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอ
พลวัตของการทุจริต (Training)

- จัดทํามาตรฐานความรู ทักษะ และขีดความสามารถ
ของเจาหนา ท่ีปราบปรามการทุจริต และจัดทํา
หลักสูตรพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตโดย
มุงเนนความรูเชิงสหวิทยาการและเสริมสรางทักษะ
มาตรฐานใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต

3. การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และ
แลกเปลีย่นเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต

- จัดทําความรวมมือในการแบงปนถายทอดองคความรู
และแลกเปลีย่นเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต
ระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต



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

หนา ๑๐๖

กลยุทธท่ี ๘ การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริต
เม่ือคดีถึงท่ีสุด

คําอธิบาย
เมื่อการดําเนินคดีการทุจริตไดถึงที่สุดแลว การนําผลการพิพากษาหรือการชี้มูลความผิดมาเปดเผยตอ

สาธารณชนไดรับรูจะทําใหเกิดความตระหนักและความเกรงกลัวตอโทษของการกระทําการทุจริต และสามารถ
ยับยั้งการทุจริตไดในที่สุด โดยใชการสื่อสารอยางสรางสรรคและมีชองทางการเผยแพรเปดโปงที่หลากหลาย
เขาถึงไดโดยงาย และเขาถึงการรับรูของสาธารณชนอยางกวางขวาง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ระดับการรับรูของสาธารณชนจากการเผยแพรเปดโปงการทุจริต
๒. ระดับความตระหนักและความเกรงกลัวตอการกระทําการทุจริตของสาธารณชน

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
ในการเผยแพร เปด โปงการทุจริต ท่ี เข า ถึงการรับรู ของ
สาธารณชนอยางกวางขวาง

สังเคราะหขอมูลจากคดีการทุจริตท่ีมีการช้ีมูลความผิดหรือ
พิพากษาคดีแลว เพ่ือเผยแพรเปดโปง การทุจริต รวมไปถึง
การพัฒนาชองทางในการเผยแพรท่ีทันสมัยและสรางกระแส
สังคมโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนท่ีเผยแพรและสงตอกันได
อยางรวดเร็ว

กลยุทธท่ี ๙ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ

คําอธิบาย
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ เปนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

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

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
คดีทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปลีย่นแปลงไป

เพ่ิมอัตรากําลังและพัฒนาเจาหนาท่ีในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมใหมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ



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

หนา ๑๐๗

8.6.6 ยุทธศาสตรท่ี 6
“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตรยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย เปนยุทธศาสตรที่มุงเนน การ
ยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามให
หนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

วัตถุประสงค

เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ใหมีระดับรอยละ 50 ข้ึนไป

เปาประสงค
1. ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ รอยละ 50 ข้ึนไป
2. นักลงทุนตางชาติรับรูแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมากข้ึน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตามแหลงสํารวจขอมูล ๘ แหลง อยูใน

ระดับรอยละ ๕๐ ข้ึนไป

กลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

ของประเทศไทย
2. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี

การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความรวมมอืของรัฐบาล กระบวนการยุติธรรม หนวยงานภาครัฐตาง ๆ และเอกชนในการตอตานการทุจริต
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ
3. การรับรูของนักลงทุนตางชาติ
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แผนภาพที่ 8.7 ความเชื่อมโยงระหวางกลุมเปาหมายกับกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 6
“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”

ดัชนีการรับรู
การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย

Think Tank

ศึกษาวิเคราะหผลการ
ประเมินและสรุปแนวทางการ
ปรับปรุง

เรงรัด กํากับติดตามการยกระดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริต

หนวยงานตาง ๆ
ท่ีตองปรับปรุง

พัฒนาตามผลการ
วิเคราะห CPI

กํากับติดตาม

สวนงานท่ี
เกี่ยวของกับการ

ประเมิน CPI

จัดการการรับรู

บูรณาการ
ยุทธศาสตรชาติฯ
เพื่อยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี 1

ยุทธศาสตรท่ี 2

ยุทธศาสตรท่ี 3

ยุทธศาสตรท่ี 4

ยุทธศาสตรท่ี 5

Direct impact Indirect impact
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กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index
: CPI) ของประเทศไทย

คําอธิบาย
เปนกลยุทธเพ่ือกําหนดแนวทางวิธีการในการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions

Index : CPI) โดยทําการศึกษาคนควา วิเคราะหประเด็นการประเมินของแหลงขอมูลทั้งหมดที่ใชสําหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย และวิธีการสํารวจของแตละแหลงขอมูล เพ่ือนํามาออกแบบ
แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับแตละภาคสวน และสรางการรับรูที่ถูกตองใหแกสังคม และนานาประเทศ
โดยอาศัยการบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของหนวยงานที่สามารถดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการไดแลวเสร็จในระยะเวลา

ที่กําหนด
แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ

1. ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจ
ตามแตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับดัชนี
การรับรูการทุจริต (CPI)

- จัดตั้งหนวยงานหรือกลุมภารกิจเพ่ือทําหนาท่ีใน
การศึกษาแหลงขอมูลท้ังหมดท่ีใชสําหรับการจดัอันดบั
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ในแตละแหลง ไดแก BF
(BTI), IMD, ICRG, WEF, WJP, EIU, GI และ PERC
ท้ังนี้อาจรวมถึงแหลงขอมูลอ่ืน ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในแตละป

- ศึกษาและวิเคราะหวาในแตละแหลงขอมูลนั้นมีการประเมิน
ในประเด็นใดบาง เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

- ศึกษาวิธีการสํารวจและการจัดเก็บขอมูลของแตละ
แหลงขอมูล

2. บูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)

- ติดตอและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
เอกชน และตางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็น
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต เพ่ือรวมกัน
ออกแบบแนวทางการปรับปรุงและแกไขการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมและเสริมภาพลักษณของประเทศ

3. เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจริตของประเทศ (CPI)

- จัดตั้งหนวยงานหรือกลุมภารกิจข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีเรงรัด
และกํากับติดตามใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง
การยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศใหสูงข้ึน

- หรือกําหนดเปนมาตรการ/ขอบังคับ ใหหนวยงานท่ีมี
สวนเกี่ยวของตองเรงดําเนินการ หากไมดําเนินการ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดนับวาเปนความผิด



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

หนา ๑๑๐

แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ
4. การจัดการการรับรู (Perceptions) - สรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค (Creative

Public Relation) เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ
ไดงาย นาสนใจ และกระตุนใหประชาชนรูสึกรวมเปน
สวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารหรือข้ันตอน
การติดตอประสานงานของภาครัฐในรูปแบบท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

- ผลักดันใหมีทูต CPI เพ่ือเผยแพรหรือใหขอมูลท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับการดําเนินงานและการติดตอกับหนวยงาน
ภาครัฐ

- พัฒนาระบบท่ีเปดใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของรัฐไดงาย สะดวก และขอมูลมีการ Update ให
เทาทันสถานการณตลอดเวลา

กลยุทธท่ี ๒ บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

คําอธิบาย
เปนกลยุทธที่มีข้ึนเพ่ือใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของแตละยุทธศาสตรใน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือใหรับทราบถึง
การดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคที่พบในระหวางการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการตามยุทธศาสตรใหประสบผลสําเร็จ ตอบสนองตอการยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของโครงการที่บรรลุเปาหมายเพ่ือผลักดันดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions

Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ วิธีการ

๑. วิเคราะหและเช่ือมโยงเปาหมายยทุธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
(ยุทธศาสตรท่ี 1 – ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจรติ (CPI) ของประเทศ

- จัดทํา Strategy Map เพ่ือสะทอนความเ ช่ือมโยง
เปาหมายของแตละยุทธศาสตร และแสดงใหเห็นวาใน
แตละเปาหมายนั้นตอบสนองดานใดในหลักการ BSC
ของ Kaplan & Norton (ประสิทธิผล การตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากรและการเรียนรู) รวมท้ัง นํามาสูการวิเคราะหวา
เปาหมายของแตละยุทธศาสตรนั้นตอบสนองประเด็นใด
ในการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ

๒. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร

- ใชวิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรใน
หลากหลายรูปแบบ ท้ังรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลกอนการปฏิบัติ ในระหวางการปฏิบัติ และ
หลังการปฏิบัติ
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แผนภาพท่ี 8.8 ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร วัตถุประสงค และผลลัพธ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต
(วิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติฯ)

สังคมไทยสุจรติ การทุจริตหมดสิ้น

ประชาชนอาย
ตอการทุจรติ

ประชาชนมีฐานความคดิ
แยกแยะผลประโยชนได

การทุจริตไมเกิดข้ึนใหม การทุจริตเดิมถูกดําเนินคดี
(ยุทธศาสตรท่ี 5)

ยับยั้งการทุจรติ
ระดับหนวยงานรัฐ
(ยุทธศาสตรท่ี 4)

ยับยั้งการทุจรติ
ระดับการเมือง

หนวยงานรัฐ
มีความโปรงใส

นักการเมือง
มีเจตจาํนงตานทุจรติ

(ยุทธศาสตรท่ี 2)

รัฐบาลไมมี
การทุจริตเชิงนโยบาย

(ยุทธศาสตรท่ี 3)

ระบบการปราบปราม
การทุจริตรวดเร็ว

ประชาชนไมกระทําการทุจริต
และไมทนตอการทุจริต

(ยุทธศาสตรท่ี 1)

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การรับรูการทุจรตินานาชาติ
(ยุทธศาสตรท่ี 6)
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8.7 ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุเปาหมาย
จําเปนตองวิเคราะหความเสี่ยงและภาวะคุกคามหลากหลาย ที่จะบั่นทอนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร รวมถึง
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Impact & Risk Likelihood) เพ่ือหาแนวทางจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสมหรือควบคุมเพ่ือใหมั่นใจวาความเสี่ยงนั้นจะไมเกิดผลกระทบตอเปาหมายตามยุทธศาสตร ดังตาราง
การวิเคราะห ดังนี้

ตารางที่ 8.1 ความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและ
ภูมิภาค

การเมืองโลกมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู
หลายข้ัวอํานาจ สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบาย
ดวยความออนตัวในการรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ
ระหวางไทยกับประเทศมหาอํานาจ อีกทั้งการขยายตัว
ของความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
สงผลใหเกิดการติดตอกันอยางเสรี และลดขอจํากัดตาง ๆ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในดานการตลาดและปจจัยการผลิต56

สภาพการณดังกลาวสงผลใหรัฐสามารถอาง
เหตุผลดานความสัมพันธระหวางประเทศหรือเหตุผลอ่ืน ๆ
ที่ จะอาจไมดํ า เนินการตามมาตรการเ พ่ือปอง กัน
การทุจริต นอกจากนี้ การเปดประชาคมอาเซียนทําใหมี
ความเสี่ยงในการขยายตัวของอาชญากรรมขามชาติ57

อันมีความหมายครอบคลุมถึงปญหาการคอรรัปชั่นและ
การใหสินบนเจาหนาที่รัฐที่จะขยายเปนวงกวาง58

กําหนดกลไกการบูรณาการทั้งฝายบริหาร
องคกรอิสระ องคกรเอกชน ภาคประชาสังคม และ
หนวยงานที่เก่ียวของ ที่มีความคลองตัว สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก
ระดับภูมิภาคไดอยางเทาทัน และเปนชองทาง
สรางความเชื่อมั่นในเวทีโลก

2 .ความ เ สี่ ย ง จากปญหาความ เหลื่ อ มล้ํ า แล ะ
ความขัดแยงทางความคิดในสังคม

ความแตกตางกันของรายไดระหวางกลุมคนรวย
และคนจนยังคงระดับสูง จากโครงสรางเศรษฐกิจท่ี
ไมสมดุล อีกทั้งความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการของรัฐ
การเขาถึงการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ และความเหลื่อมล้ํา

สรางความเชื่อมั่นใหสังคม และสราง
ความตระหนักรูถึงความสําคัญของการเขามามี
สวนรวมในการตอตานการทุจริต โดยใชการสื่อสาร
ที่ใชนวัตกรรมตาง ๆ เปนเครื่องมือ ไมวาจะเปน

56 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
57 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
58 ที่มา http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceXI/Download/Book/447-IPSR-Conference-A15-fulltext.pdf
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ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง
ดานกระบวนการยุติธรรม ประชาชนไมเขาใจกฎหมาย
เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม หนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมขาดการบูรณาการ การที่ไมสามารถรับภาระ
คาใชจายในกระบวนการยุติธรรมที่ใชระยะเวลานาน
สงผลใหเกิดปญหาการทุจริตและปญหาอ่ืน ๆ59

ความขัดแยงที่รุนแรงจากความแตกตางของ
ความคิดทางการเมือง ประกอบกับปญหาความเหลื่อมล้ํา
เปนปจจัยผลักดันใหความแตกแยกทางความคิดรุนแรง
มากข้ึน60 ทําใหเกิดวิกฤตศรัทธาตอการบริหารประเทศ
ส งผลตอความน า เชื่ อ ถือของงานการปอง กันและ
ปราบปรามการทุจริต การยอมรับการทุจริตที่ตนเองไดรับ
ประโยชน และการเพิกเฉยของประชาชนในความรวมมือ
เพ่ือแกปญหาการทุจริต

สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต
(Application Software) และชองทางการสื่อสาร
รูปแบบอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนในอนาคต

3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม
และวิวัฒนาการของการทุจริต

พัฒนาการด าน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มีความรวดเร็ว มีการขยายตัวของเครือขายทางสังคม
ออนไลน 61 สามารถถูกนํามาใช ในการบิดเบือน
ขอเท็จจริง ทําใหการปองกันการทุจริตยากยิ่งข้ึน62

สงผลตอการรวมมือในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และภาพลักษณของประเทศไทย

วิวัฒนาการของการทุจริตมีความซับซอนย่ิงขึ้น
เชน  การทุจริตเชิ งนโยบาย ผลประโยชนทับซอน
การรวมมือระหวางภาคธุรกิจ นักการเมือง ขาราชการ
ในการกระทําการทุจริต ความไมโปรงใสในสถาบัน
ศาสนา63 สภาพการณดังกลาวสงผลใหการดําเนินงาน
เพ่ือตอตานการทุจริตเปนไปไดโดยยากมากข้ึนทั้งในเรื่อง
ของการหาหลักฐานเพ่ือเอาผูกระทําผิดมาลงโทษ รวมถึง
การวางกลไกปองกันการทุจริตที่ไมเทาทัน

เสริมพลังการมีสวนรวมในทุกภาคสวน
ไม ว า จ ะ เ ป น ภ า ค ป ร ะ ช า ช น  สื่ อ ม ว ล ช น
ขาราชการในหนวยงานตาง ๆ ในการติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุมการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจ
ตัดสินใจในระดับตาง ๆ โดยประยุกตใชระบบ
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือธรรมเนียมปฏิบัติของ
ทางราชการ (State Practice) หรือใชนวัตกรรม
อ่ืน  ๆ  เ พ่ือจํ า กัดความเสี่ ย งการทุ จริ ตที่ มี
ความซับซอนมากข้ึน

59 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
60 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 - 2564
61 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
62 จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 - 2564
63 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
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ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) และ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงในการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติอยาง
ไมเหมาะสม ไมเขาใจยุทธศาสตรอยางถองแท หนวยงาน
ตาง ๆ ไมใหความรวมมือและบูรณาการอยางจริงจัง
ฝายนิติบัญญัติและฝ ายบริหารละเลยเจตจํ านง
ทางการเมืองในการตานทุจริต การถูกแทรกแซงโดย
ผูมีอิทธิพล การไมสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินการ
ใหสอดคลองกับสภาวการณไดทันทวงที

งบประมาณเพื่อการตอตานการทุจริตท่ีไดรับ
ไมสอดคลองกับสภาพปญหาการทุจริตอยางแทจริง
อีกทั้งการดําเนินงานในรูปแบบเดิมที่จัดเปนกิจกรรมที่
สิ้นสุดลงในครั้งเดียว ก็เปนความเสี่ยงสําคัญที่ทําให
การดําเนินการไมสงพลังใหถึงเปาหมายตามยุทธศาสตร

นอกจากนี้  ยั งมีความเสี่ยงที่ระบบเอกสาร
การจัดการขอมูลภายใน และการสงตอขอมูลระหวาง
หนวยงานไมสามารถพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
อุปสรรคดานระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและวัฒนธรรม
องคกรในแตละหนวยงาน

อา ศัยกล ไกตามข อ  1 ในการร วม
ตัดสินใจ รวมดําเนินการในเชิงรุกอยางจริงจัง
และรวมประเมินผลการดําเนินการ ประสาน
ความรวมมือและความเขาใจตามยุทธศาสตร
มุ งแก ไขปญหาเรื่องการบูรณาการระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของในทุกดาน รวมทั้งเปนเวที
ในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตของรัฐบาล

เป ลี่ ย น แป ล ง รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณเพ่ือการตอตานการทุจริตจากอดีตที่
จัดสรร เปนรายโครงการ  เปนการจัดสรร
งบประมาณแบบสัดสวน เพ่ือใหมีความเพียงพอ
แ ล ะ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ น ใ น ก า ร จั ด ก า ร ต า ม
สภาพการณที่เกิดข้ึน อีกทั้งปรับรูปแบบแผนงาน
โครงการ ที่เชื่อมโยงหลายยุทธศาสตร บูรณาการ
การทํางานภายในองคกรและระหวางองคกร
รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม ประเมิน และวิจัย
อยางตอเนื่อง

8.8 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ภายหลังจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
ที่ผานมานั้น ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือประสบความสําเร็จเทาที่ควร ประกอบกับสถานการณการทุจริต
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ คานิยมของคนในสังคม
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหการทุจริตเปลี่ยนแปลงไปใน
รูปแบบใหม ๆ และมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน เชน การทุจริตเชิงนโยบาย เปนตน ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3
จึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม เพ่ือทําใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึนกวาเดิม และสามารถบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรได ซึ่งประเด็นที่ตองเปลี่ยนแปลงและ
แนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลง มีดังตอไปนี้
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ตารางที่ 8.2 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง แนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลง

1. การบูรณาการดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระดับชาติ

ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 กําหนดให
ยกระดับยุทธศาสตรไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต” จึงตองมีการปรับเปลี่ยนกลไกสําคัญ
ที่มุงไปสูความสําเร็จ

( 1)  กํ า ห น ด ก ล ไ ก ร ะ ดั บ ช า ติ
“คณะกรรมการบูรณาการการปอง กันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ” เพ่ือสั่งการตรง
ไปยังหนวยงานภาครัฐใหมีการบูรณาการอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับพันธกิจ มีการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินอยางตอเนื่อง

(2) เปนแหลงขอมูลเพ่ือประโยชนตอ
การวัดระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)

2. ความรวมมือของงานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

ง า น ด า น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
การทุ จ ริ ตภาย ในองค กร พึ ง เสริ มซึ่ ง กันและ กัน
เพ่ือความสําเร็จรวม

ก า รมี ส ว น ร ว ม คิ ด  ร ว มตั ด สิ น ใ จ
รวมวางแผน รวมประเมิน

3. การดําเนินงานดานการปองกันการทุจริต
ผลงานดานปองกัน ตองสงผลอยางยั่ งยืน

มุงสูความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตรอยางชัดเจน
สามารถบูรณาการการดําเนินการทั้งภายในองคกรและ
ระหวางองคกร

(1) ในการจัดทําแผนงาน โครงการ
พึงปรับเปลี่ยนจากกิจกรรมเปนชุดโครงการที่
สามารถสงผลความสําเร็จของหลายประเด็น
ยุทธศาสตร และสงผลตอความยั่งยืน

(2) เปนชุดโครงการ โครงการ หรือ
กิจกรรม ที่มีการบูรณาการงานดานการปองกัน
การทุจริตภายในองคกรและระหวางองคกร
รวมทั้งรับขอเสนอแนะจากงานดานปราบปราม
การทุจริต

(3) มีการรายงานผลการดําเนินงาน
เปนระยะ เพ่ือใหมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา

(4) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดาน
การปองกันการทุจริตอยางตอเนื่อง

(5) เปนแหลงขอมูลเพ่ือประโยชนตอ
การวัดระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
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การเปลี่ยนแปลง แนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลง
4. การดําเนินงานดานการปราบปรามการทุจริต

คว ามสํ า เ ร็ จ ในก า รดํ า เ นิ น คดี ทุ จ ริ ต ใ น
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 เพ่ิมข้ึน คดีคางสะสมลดลง
ตามลําดับจนหมดสิ้น สวนคดีรับใหมไมสะสม

(1) ปรับระบบ กระบวนการ กําหนดเวลา และ
เพ่ิมเทคโนโลยีรวมทั้งเทคนิคในการดําเนินการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสําเร็จ
(๒) มีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ
เพ่ือการพัฒนางาน
( 3)  พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ด า น
การปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง
(4) เปนแหลงขอมูลเพ่ือประโยชนตอการวัดระดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)

5. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการตอตานการทุจริต
การจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหลัก

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พึงสัมพันธกับ
พันธกิจ ที่จะนําสู “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ตานทุจริต”

มีการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานหลักดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมและเพียงพอกับพันธกิจการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต เชน การจัดสรร
งบประมาณแบบแปรผันตามสัดสวนรอยละของ
งบประมาณรายจายแผนดิน

6. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและ
ผลการเปลี่ยนแปลง

การรายงานผลเปนระยะตอกลไกระดับชาติ
และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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แผนภาพที่ 8.9 ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยท้ังชาติตานทุจริต

การ
นํา
ยุทธ

ศาสตร
ชาติฯ
ไปสู
การ

ปฏิบัติ
เพื่อ
ให

บรรลุ
เปา

หมาย

 การเปลี่ยนแปลงของ
การเมืองโลก
 การขยายตวัของ
ประชาคมอาเซียน
 การขยายตวัของ
อาชญากรรมขามชาติ

กําหนดกลไกการบูรณาการทุก
ภาคสวนใหรวมกันรับมือกบั
ความเสี่ยงในระดับประเทศ

 ความเหลื่อมล้ําในดาน
ตาง ๆ ของคนในประเทศ
 ความขัดแยงของแนวคิด
ทางการเมืองของคนใน
สังคม

ใชการสื่อสารสาธารณะที่
ทันสมัยในการสื่อสารตอสังคม
เพื่อลดความเสี่ยง

พัฒนาการดาน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
 วิวัฒนาการของการ
ทุจริตที่มีความซับซอนและ
ตรวจสอบยาก

 เสริมพลังการตรวจสอบ
สาธารณะจากทุกภาคสวน
 ควบคุมการใชดุลพินิจของผูมี
อํานาจ

 การนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติไมถกูตองและ
ไมจริงจัง
 ระเบียบ ขอบังคับ
ไมสงเสริมตอการดําเนิน
ยุทธศาสตร

 มุงเนนการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ
ทั้งหมด
 ศึกษาวิจยัและประเมินผล
การดําเนินยุทธศาสตร

การบูรณาการงานดาน
ตอตานการทุจริต

 สรางกลไกรวมระดับชาติใน
การบูรณาการงาน
 เปนแหลงขอมูลเพื่อประโยชน
ตอการวัดระดับ CPI

ความรวมมือของงาน
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต

รวมคิด รวมตัดสินใจ
รวมวางแผน รวมประเมิน

การดําเนินงานดาน
การปองกันการทุจริต

 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเปนชุดโครงการ
 ชุดโครงการที่มีการบูรณาการ
ภายในองคกรและระหวางองคกร
 รายงานผลการดําเนินการเปนระยะ
พัฒนาบุคลากร
 เปนแหลงขอมูลเพื่อประโยชน
ตอการวัดระดับ CPI

การดําเนินงานดาน
ปราบปรามการทุจริต

 ปรับระบบ กระบวนการ
กําหนดเวลา และเพิ่มเทคโนโลยี
ในการดําเนินการ
 รายงานผลการดําเนินการเปนระยะ
พัฒนาบุคลากร
 เปนแหลงขอมูลเพื่อประโยชน
ตอการวัดระดับ CPI

 จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการตอตานการทุจริต

จัดสรรงบประมาณแบบแปรผัน
ตามสัดสวนรอยละของ
งบประมาณรายจายแผนดิน

การจัดการการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

การตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงและ
ผลการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลเปนระยะ
ตอกลไกระดับชาติและ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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8.9 การติดตามและประเมินผล
8.9.1 ความสําคัญและวัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลถือเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งสําหรับการดําเนินยุทธศาสตร
ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจากกิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะชวยใหผูที่เก่ียวของในหวงโซแหงการดําเนินยุทธศาสตรทราบถึงผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา
และอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการตามยุทธศาสตร ซึ่งชวยใหผูบริหารยุทธศาสตรสามารถกําหนด
แนวทางการแกไข ปรับปรุงยุทธศาสตรและวิธีการดําเนินการตามยุทธศาสตรตามกรอบระยะเวลาที่เหลือได
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอเปาหมายของยุทธศาสตรไดอยางตรงจุดมากกวาวิธีการดําเนินการแบบเดิม

เชนเดียวกับการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มีแนวทางการดําเนินการยุทธศาสตรในลักษณะการบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ กระบวนการติดตามและประเมินผลจึงเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมาก
เนื่องจากกระบวนการติดตามและประเมินผลในยุทธศาสตรชาติฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจะชวยใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ สามารถรับทราบผลการดําเนินการรวมถึงปญหาและอุปสรรคของ
การดําเนินการเปนระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินการใหมีความเหมาะสมตอ
ทรัพยากร สภาพแวดลอมในการดําเนินการ ตลอดจนปจจัยอ่ืน ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางป

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีดังตอไปนี้

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ผลจาก
การดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และจากโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

2. เพ่ือทราบปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรเปนระยะ ๆ ซึ่งนําไปสู
การปรับปรุงยุทธศาสตรฯ ใหเหมาะสมทั้งชวงเวลาและสภาพปญหาที่เกิดข้ึน

3. เพ่ือตองการทราบผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินการโดยรวมของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรชาติฯ
เพ่ือนําไปใชในการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ ในระยะตอไป

8.9.2 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดนํากรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ
Balanced Scorecard ของ โรเบิรต เอส แคปแลนด และ เดวิด พี นอรตัน ซึ่งประกอบไปดวย 4 มิติที่สําคัญ
ไดแก มิติดานประสิทธิผลและความคุมคา (Financial Perspective) มิติดานผลกระทบตอประชาชนที่จะไดรับ
การบริการจากภาครัฐที่มีความโปรงใสและปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) มิติดานประสิทธิภาพ
ของกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Perspective) และมิติดานการเรียนรูและการเติบโต (Learning and
Growth Perspective)
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แตเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 จึงจําเปนตองดัดแปลงเกณฑชี้วัดดังกลาวซึ่งใชในกับภาคเอกชน ใหเหมาะสมกับบริบทของยุทธศาสตรชาติฯ
ซึ่งเปนแผนที่ดําเนินการโดยภาครัฐ สามารถสรุปได ดังนี้

มิติด านประสิทธิผลและความคุมค า  ( Financial Perspective)  หมายถึง  มุมมองด าน
ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินยุทธศาสตรปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมา

มิติดานผลกระทบตอประชาชนที ่จะไดร ับการบริการจากภาครัฐที ่มีความโปรงใสและ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) หมายถึง การดําเนินการยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตอบสนองตอความตองการสูงสุดตอประชาชนในแงของการปองกันและปราบปราม
การทุจริตได

มิติดานประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ (Internal Perspective) หมายถึง กระบวนการ
จัดการซึ่งถือวาเปนกิจกรรมภายในของการดําเนินยุทธศาสตรฯ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
ทั้งเวลาและทรัพยากรที่ไดรับ

มิ ติ ด า นการ เ รี ยนรู แ ล ะการ เติ บ โ ต  ( Learning and Growth Perspective)  หมาย ถึ ง
การเรียนรูและการเติบโตของหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการยุทธศาสตรชาติฯ ซึ่งเปนมิติที่สะทอนถึง
ขีดความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติการเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติฯ

ภาพที่ 8.10 กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ตามแนวทาง Balanced Scorecard

มิติด้านประสิทธิผล

และความคุ้มคา่ (Financial
Perspective)

มิติด้านการเรียนรู้

และการเติบโต (Learning
and Growth
Perspective)

มิติด้านประสิทธิภาพของ
กระบวนการจดัการ
( Internal

Perspective)

มิติด้านผลกระทบตอ่ประชาชน
ทีจะได้รับการบริการจาก
ภาครัฐทีมีความโปร่งใสและ
ปราศจากการทจุริต
(Customer

Perspective)
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8.9.3 รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล
โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรชาติฯ ไดนําทฤษฎีเชิงระบบ (System

Model) มาใชเปนรูปแบบในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตรชาติฯ

แผนภาพที่ 8.11 กรอบแนวคิดตัวแบบการประเมินตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์และทฤษฎีเชิงระบบ

จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกลาวสามารถจําแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเปน 3
ประเภท ไดแก ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ไดแก การประเมินปจจัยนําเขา ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรที่
นํามาใชในการดําเนินการตามยุทธศาสตร (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เปนตน) สําหรับตัวชี้วัดกิจกรรม ไดแก
การประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน ตั้งแตการเริ่มวางแผนการดําเนินงาน การเริ่มดําเนินงานตามแผน ข้ันตอน
ระหวางการดําเนินงาน และข้ันตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดําเนินงาน และตัวชี้วัดประเภทผล
(Lag Indicator) ไดแก การประเมินผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สามารถชี้ใหเห็นภาพของการบรรลุ
วัตถุประสงค โดยตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard
ทั้ง 4 มิติ เปนประเด็นชี้นําการกําหนดตัวชี้วัด

ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลใน 3 ระดับ ประกอบดวย การประเมิน
ภาพรวมของแผนยุทธศาสตรชาติฯ การติดตามประเมินผลในระดับประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร
และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการ โครงการและแนวทางในการดําเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตร ซึ่งในแตละระดับจําเปนที่จะตองมีตัวชี้วัดที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบตามแนวทางของดัชนีชี้
วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ที่ไดกลาวไปแลวขางตน

วตัถปุระสงค์/
เป้าประสงค์ ปัจจยันําเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ์

ตวัชี วดัประเภทสาเหตุ ตวัชี วดัประเภท
กิจกรรม

ตวัชี วดัประเภทผล
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8.9.4 กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการประเมินแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

(พ.ศ. 2560 - 2564) จําแนกระยะเวลาของการประเมินการดําเนินการแผนยุทธศาสตรชาติฯ ออกเปน 3 ระยะ
ไดแก การประเมินกอนการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ (Pre-action Phase) การประเมินขณะดําเนินการ
(Ongoing Phase) และการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ (Post-action Phase)
ซึ่งในแตชวงเวลาสามารถสรุปแนวทางการดําเนินงานได ดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะกอนการนํายุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 ไปปฏิบัติ (Pre-action Phase) ในระยะ
นี้หนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ รวมถึงคณะกรรมการระดับการประเมินผล
จําเปนตองทบทวนความสอดคลองและความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรชาติฯ กับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่ตองการดําเนินงานใหสําเร็จ รวมถึงตองพิจารณาความสอดคลองและความเชื่อมโยงระหวางแผน
ยุทธศาสตรฯ กับแผนยุทธศาสตรของหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ นอกจากนี้
ยังจําเปนที่จะตองพิจารณาความเหมาะสมของทรัพยากรที่จําเปนกับการดําเนินงานของยุทธศาสตรชาติฯ รวมถึง
ความเหมาะสมของข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับหนวยงานที่เก่ียวของ อันจะสงผลให
การดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุดเทาที่เปนไปได

ระยะที่ 2 การประเมินขณะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (Ongoing Phase)
ในระยะที่ 2 นี้ จะมุงเนนการประเมินหนวยงาน/องคการที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ
ทั้งนี้เพ่ือใหผูที่เก่ียวของโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการระดับการประเมินผล รับทราบผลการดําเนินงาน
อันประกอบดวย ความสําเร็จและอุปสรรคปญหาระหวางการดําเนินงาน เพ่ือที่จะสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางหรือ
รูปแบบในการดําเนินงานที่จะทําใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ในการประเมิน
ระยะที่ 2 สามารถประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ซึ่งมีองคประกอบ
วาตองมีการระบุแผนที่เสนทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (Strategic Map) ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร
ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้งในดานยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง กับแผนยุทธศาสตรของ
หนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ ซึ่งการดําเนินงานในแผนที่การดําเนินงานตามยุทธศาสตรตองระบุระยะเวลาและ
เปาหมายการดําเนินงาน ตลอดจนเปาประสงคใหชัดเจน และเมื่อหนวยงานและองคกรดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) แลว ตองรายงานผลใหแกคณะกรรมการระดับ
การประเมินผล รับทราบเพ่ือทบทวนการดําเนินงาน ในกรณีที่จําเปนตองใชการวิเคราะหข้ันสูง หรือการติดตาม
ประเมินผลที่จะตองอาศัยความนาเชื่อถือ เชน การประเมินความพึงพอใจของประชาชน เปนตน หรือมีความซับซอนสูง
อาจมีองคกรกลาง (Third Party) อาทิ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เขามาเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ ได

ระยะที่ 3 การประเมินภายหลังการนํายุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 ไปปฏิบัติ (Post-action
Phase) เปนการประเมินเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ในที่นี้หมายถึงการประเมินในรอบป
ของการปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติฯ ในการประเมินจําเปนที่จะตองพิจารณาใน 2 ระดับ ประกอบดวย

1. การบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ เปนการประเมิน
การดําเนินงานในภาพรวมของแผน โดยพิจารณาวามีความสําเร็จมากนอยเพียงใด และมีปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานอยางไร ในการประเมินภาพรวมสามารถประเมินผลเปนรายป รายหกเดือน หรือรายไตรมาสได
ตามแตความเหมาะสม ทั้งนี้ อยางนอยที่สุดควรมีการประเมินอยางนอยปละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นปงบประมาณ)
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2. การประเมินผลตามยุทธศาสตร เปนการประเมินการบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่แตละ
หนวยงานหรือองคกรไดมีการนําไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการนําเอาแผนงานหรือมาตรการการดําเนินงานไปปรับใชกับ
หนวยงานหรือองคกรของตนเอง เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามเปาประสงคหรือวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) หรือไม สําหรับการประเมินผลตามยุทธศาสตรควรดําเนินการ
ประเมินผลทุกป

8.9.5 ผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
สําหรับผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

มีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการประเมินยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

ทําหนาที่ในการติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ตามแนวทางที่ระบุไว
ขางตน และรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ทุกสิ้นปงบประมาณ พรอมทั้งใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนายุทธศาสตรชาติฯ เสนอตอคณะกรรมการบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับชาติ เพ่ือรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพรใหสาธารณชนรวมถึงนานาชาติทราบตอไป

2. หนวยงานที่นําแผนยุทธศาสตรชาติฯ ไปจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน หรือมีหนาที่รับผิดชอบภารกิจตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ ตองมีการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตรของหนวยงานตนเอง ทั้งในระดับยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เปาประสงคหลัก โดยประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ และคณะอนุกรรมการ
ประเมินยุทธศาสตรชาติฯ

8.9.6 การปรับแผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

สามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือปจจัยอ่ืน ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผน แผนงาน โครงการอยางตอเนื่องสามารถกระทําได โดยการปรับยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถปรับไดในระดับ
ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการหรือแนวทางการดําเนินงาน เมื่อมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ไประยะหนึ่งแลว
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ในฐานะผูทําหนาที่ในการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรชาติฯ ตองจัดทํารายงานแกคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติทราบถึงผล
การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ รวมทั้งปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
และอุปสรรคดังกลาว อีกทั้งใหดําเนินการศึกษาเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะในการแกไข ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธในประเด็นยุทธศาสตรและเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการฯ ไดตามความเหมาะสม
ในแตละสภาวการณที่ยุทธศาสตรชาติฯ ไดเผชิญอยู ทั้งนี้ ตองไมขัดตอวิสัยทัศน เปาหมายและเปาประสงคหรือ
ผลลัพธที่คาดหวังใหเกิดข้ึนตามความมุงหวังสูงสุดของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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9. กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

การจะบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่นคือประเทศไทยจะไดรับผลการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต
(CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ ไดนั้น จะตองมีการใหความสําคัญดานการมีสวนรวมของประชาชน หนวยงาน และ
องคกรตาง ๆ ทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมตัดสินใจ
รวมดําเนินงาน และรวมตรวจสอบประเมินผลผานผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ เนื่องจากการปองกันและปราบปราม
การทุจริตนั้น ไมสามารถมอบหมายใหองคกรหรือกลุมองคกรใดองคกรหนึ่งรับผิดชอบแตเพียงผู เดียว
แตจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนภายในชาติ ดังนั้น การกําหนดกลไกการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงไดกําหนดข้ึน
ภายใตหลักการ ดังนี้

๑. ใชกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนภายในชาติ
๒. ประสานพลังจากภาคการเมือง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

เพ่ือใหไดขอเสนอในการดําเนินงานเชิงนโยบาย งบประมาณ และหลักวิชาการที่สามารถนําไปสูการตัดสินใจ
ดําเนินงานในระดับชาติ ผานกลไกปกติหรือกลไกพิเศษที่เปนรูปธรรมและตรงตามความตองการของคนในชาติ

๓. จัดกระบวนการอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดใน
ยุทธศาสตรชาติฯ รวมถึงความสอดคลองตามสภาพพ้ืนที่ โดยลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหาของแตละพ้ืนที่

๔. มีรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ เสนอตอรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคการระหวางประเทศที่เก่ียวของกับ
การตอตานการทุจริต

๕. ใชกลไกการดําเนินงานเดิมใหมากที่สุด ดวยการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และกําหนดกลไกการดําเนินงานใหม
เทาที่จําเปน

ดวยหลักการดังกลาว ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดกําหนดใหมกีลไกการดําเนินงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy integration) ประกอบดวย
๑.๑) คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

ทําหนาที่เปนคณะกรรมการกลางในการพิจารณากําหนดนโยบายบูรณาการ แนวทางการดําเนินงาน หรือสั่งการ ดังนี้

9



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

หนา ๑๒๔

(1) กําหนดนโยบายในการบูรณาการผานกลไกของยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็นยุทธศาสตรระดับชาติ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร
(Agenda) และในเชิงพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด (Area)

(2) พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเชื่อมโยงขอมูลประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับ
สนับสนุนตาง ๆ ในการรับขอเสนอประกอบการพิจารณา

(3) กําหนดมาตรการในเชิงยับยั้งการทุจริตในกรณีที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกประเทศหรือพิจารณาสั่งการเรงดวนไปยังสวนปฏิบัติการพิเศษเพ่ือดําเนินการตรวจสอบหรือออกคําสั่งยับยั้ง
การดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐหรือโครงการตางๆที่สอไปในทางทุจริตหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐได

(4) สั่งการใหมีการ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

(5) การบริหารและสนับสนุนปจจัยแหงความสําเร็จในการบูรณาการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(๖) รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ตอรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปงบประมาณ

(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินงานตามที่
คณะกรรมการเห็นควร

๑.๒) คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีกรอบหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) อํานวยการ ประมวลขอมูลขาวสารการดําเนินงาน ติดตาม เรงรัด
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติตามนโยบายหรือขอสั่งการของคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระดับชาติ

(๒) ประสานงานและบูรณาการการดําเนินงานระหวางคณะอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง กรม และหนวยงานที่เทียบเทา และคณะอนุกรรมการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับพื้นที่ เพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกลั่นกรองปริมาณงานตามลําดับความสําคัญของปญหา
โดยไมสรางภาระการดําเนินงานที่ยังไมมีความจําเปนเรงดวนในพ้ืนที่

(๓) กําหนดหลักเกณฑ ขอบเขตภารกิจและหนวยงานที่เก่ียวของกับประเด็น
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการใหครอบคลุม ครบถวน เพ่ือใหการบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

(๔) ประสานสวนราชการ องคกร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เก่ียวของ
เพ่ือจัดทําขอเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสมที่จะทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ

(๕) พิจารณากลั่นกรองขอเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
และจัดลําดับความสําคัญของจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใตกรอบที่คณะกรรมการบูรณาการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับชาติไดกําหนดไว



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

หนา ๑๒๕

(๖) จัดทําขอเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป
งบประมาณ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามแผน
บูรณาการใหเปนไปดวยความโปรงใสและถูกตอง รวมทั้งบูรณาการการทํางานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และ
หนวยงานที่เก่ียวของตามแผนบูรณาการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๑.๓) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหนวยงาน
ท่ีเทียบเทา เปนคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งข้ึนในทุกกระทรวง หรือหนวยงานที่เทียบเทาทั้งหมด มีกรอบหนาที่
การดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต กําหนด

๑.๔) คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ระดับจังหวัด เปนกลไก
การดําเนินงานในพ้ืนที่ มีกรอบหนาที่การดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และคณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหนวยงานเทียบเทา กําหนด

๑.๕) สวนปฏิบัติการพิเศษ เปนสวนปฏิบัติการที่ทําหนาที่ เฉพาะกิจ ข้ึนตรงตอ
คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติมีกรอบหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน คือ
เปนกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลพิเศษในกรณีที่กลไกการตรวจสอบปกติไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางทันทวงทีหรือมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากปญหาเชิงโครงสราง โดยดําเนินการตามมาตรการพิเศษหรือ
ขอสั่งการเรงดวนของคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติเพ่ือตรวจสอบหรือยับยั้งการดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐ
หรือโครงการตาง ๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ

๒) คณะกรรมการระดับสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑) คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรมปองกันและปราบปรามการทุจริต

มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน คือ การศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสําหรับสนับสนุน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยดําเนินการตามลําดับ
ความสําคัญเรงดวนภายใตกรอบที่คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติได
กําหนดไว

๒.๒) คณะอนุกรรมการกองทุนตอตานการทุจริตและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประกอบดวยผูแทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองคประกอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนตอตานการทุจริต มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) กําหนดประเด็นการแกไขปญหาการทุจริตเรงดวนจากมุมมองของ
ภาคเอกชนและประชาชน

(๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ภาคประชาชนเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

๒.๓) คณะอนุกรรมการอ่ืนๆกําหนดใหมีข้ึนไดเฉพาะกรณีที่จําเปน และคณะกรรมการ
บูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เห็นสมควรใหเพ่ิมเติม



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

หนา ๑๒๖

๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทั้งระบบ

(๒) จัดทําบันทึกรายงานขอคิดเห็นสําหรับการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป

(๓) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทุกสิ้นปงบประมาณ เสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เพ่ือรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพรใหสาธารณชน รวมถึงนานาชาติทราบ
ถึงความมุงมั่นในการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวตอไป



หนา ๑๒๗

แผนภาพที่ 9.1 กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

คณะกรรมการบูรณาการ
การปองกันและปราบปราม

การทุจริตระดับชาติ

คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับ
กระทรวง หรือหนวยงาน

ท่ีเทียบเทา

คณะอนุกรรมการ
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ

ระดับจังหวัด

สวนปฏิบัติการพิเศษ
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ)

คณะอนุกรรมการวิชาการ
และนวัตกรรมปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

คณะอนุกรรมการกองทุน
ตอตานการทุจริตและ
สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน

คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล

การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ

คณะอนุกรรมการ
อํานวยการและบริหาร

งบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตรชาติฯ



หนา ๑๒๘

ตารางท่ี 9.1 ตารางแบงมอบหนวยรับผิดชอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการระดับ

นโยบายและปฏิบัติการ
(Policy Integration)

คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

นายกรัฐมนตรี และ
ประธานกรรมการ
ป.ป.ช. (ประธานรวม)

1. รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับ
มอบหมาย (รองประธาน)
๒. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
3. ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
4. อัยการสูงสุด
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
6. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
7. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
8. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
9. ปลัดกระทรวงกลาโหม
10. ปลัดกระทรวงการคลัง
11. ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
14. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
15. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
16. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
18. ประธานกรรมการหอการคาไทย
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย
19. ผูทรงคุณวุฒิดานประชาสังคม
20. ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อมวลชนและ
การประชาสัมพันธ

เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช.



หนา ๑๒๙

ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ประธานกรรมการ
ป.ป.ช.

1. อัยการสูงสุด
๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย
๔. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
๕. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๗. เลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
๘. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
๙. เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท
๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง.
๑๔. เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการ
แผนดิน
๑๕.เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
16. เลขาธิการสํานักงานศาลยตุิธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช.



หนา ๑๓๐

ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ
ระดับกระทรวง หรือหนวยงานเทียบเทา

ปลัดกระทรวง หรือ
เทียบเทา

๑. อธิบดีกรม หรือเทียบเทา
๒. หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ

๑. หัวหนาศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต
ประจํากระทรวง หรือ
เทียบเทา
๒. ผูแทนสํานักนโยบาย
และแผน ประจํากระทรวง
หรือเทียบเทา

คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับจังหวัด
(จํานวน ๗๖ จังหวัด)

ผูวาราชการจังหวัด ๑. หัวหนาสวนราชการภายในจังหวัด
๒. ผูแทนหอการคาจังหวัด
๓. ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

๑. ผูอํานวยการ
สํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด
๒. หัวหนาสํานักงาน
จังหวัด

สวนปฏิบัติการพิเศษ
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
อธิบดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ



หนา ๑๓๑

ระดับ ช่ือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ประธาน กรรมการหรืออนุกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการระดับ

สนับสนุนการดําเนินงาน
(Support)

คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรม
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาการท่ี
คณะกรรมการรวม
ระดับชาติฯ ใหความ
เห็นชอบ

๑. ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
๒. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๓. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๔. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๕. ผูแทนสภาวิจัยแหงชาติ
๖. ผูแทนศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC)
๗. ผูแทนสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
๘. ผูแทนสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)

ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ท.
(รวม)

คณะอนุกรรมการกองทุนตอตานการทุจริต
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ผูแทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองคประกอบของ
คณะกรรการบริหารกองทุนตอตานการทุจริต

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ จัดตั้งเฉพาะกรณีท่ีจําเปน และคณะกรรมการรวมระดับชาติในการบูรณาการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เห็นสมควรใหเพ่ิมเติม

คณะกรรมการระดับ
การประเมินผล
(Evaluation)

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓

เลขาธิการ ก.พ.ร. ๑. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๒. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๔. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
๕. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.
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ชุดโครงการสหยุทธ

ชุดโครงการสหยุทธ (Multi-strategy) หมายถึง ชุดของโครงการท่ีดําเนินการควบคูกัน มีเงื่อนไข
สนับสนุนกัน โดยอาจมาจากยุทธศาสตรเดียวหรือหลายยุทธศาสตร เพ่ือมุงใหเกิดความเชื่อมโยง การบูรณาการงาน
สามารถสงพลังใหเกิดผลลัพธและบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติฯ ท่ีกําหนดไวได

ตัวอยางชุดโครงการสหยุทธ
ชุดโครงการสหยุทธ ท่ี ๑ “ปรับกระบวนคิดนําทาง ไทยท้ังชาติใสสะอาด” เปนชุดโครงการท่ีมุงให

เกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรท่ี ๑ “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนดานหลัก โดยมุงปรับกระบวนคิด
และปลูกฝงหลักคิดฐาน 2 หรือเรียกวาระบบการคิดดิจิทัล (Digital) ใหแกทุกกลุมอายุตั้งแตกลุมปฐมวัยเปน
ตนไป กลุมขาราชการ กลุมอาชีพ กลุมประชาชน ใหสามารถแยกแยะไดถูกตองวาสิ่งใดเปนผลประโยชน
สวนรวมและสิ่งใดเปนผลประโยชนสวนตน รวมท้ังกระบวนการปลุกจิตสํานึกความอายตอการทําทุจริตและ
พฤติกรรมไมทนและตานการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในสังคม นอกจากนี้ชุดโครงการสหยุทธท่ี ๑ นี้ ยังมุงใหเกิด
ความสําเร็จตอยุทธศาสตรท่ี ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”เปนดานรอง ดวยการบูรณาการทํางาน
ระหวางหนวยงานในโครงการตาง ๆ รวมท้ังมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต” เปนดานรอง ดวยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและโครงการ
กํากับติดตามประเมิน เพ่ือฉายภาพผลลัพธและผลสําเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ “ปรับกระบวน
คิดนําทาง ไทยท้ังชาติใสสะอาด” ประกอบไปดวยโครงการ ดังนี้

1. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ความอาย และไม
ทนตอการทุจริต สําหรับกลุมผูเรียนทุกระดับการศึกษา ประจําป 2560

2. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ความอาย และไม
ทนตอการทุจริตในกลุมประชาชน ประจําป 2560

3. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ความอาย และไม
ทนตอการทุจริตในกลุมอาชีพ ประจําป 2560
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4. โครงการปรับกระบวนคิดและจิตสํานึก สําหรับหนวยงานภาครัฐ พรอมท้ังประกาศธรรมนูญ
องคกรภาครัฐโปรงใส ไมทนตอการทุจริต

5. โครงการวิจัยประเมินเรื่องผลสําเร็จในการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผล
ประโยชนสวนรวม ความอาย และไมทนตอการทุจริต ชุดโครงการ สหยุทธ “ปรับกระบวนคิดนํา
ทาง ไทยท้ังชาติใสสะอาด”

6. โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับชาติประจําป เรื่อง “การปรับกระบวนคิด
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ความ
อาย และไมทนตอการทุจริต ไดเพียงใด”

7. โครงการกํากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธ “ปรับกระบวนคิดนําทาง ไทยท้ังชาติ
ใสสะอาด”

ชุดโครงการสหยุทธท่ี ๒ “ชุมชนใสสะอาด รวมตานทุจริต” เปนชุดโครงการมุงใหเกิดความสําเร็จ
ตอยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาระบบการปองกันการทุจริตเชิงรุก” เปนดานหลัก โดยใชเครื่องมือและกลไก
ตาง ๆ ท้ังหลักการทางจิตวิทยามวลชน การใชศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในชุมชน การอาศัยสถาบันทาง
สังคมท่ีมีอยูในชุมชน ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา เปนกลไกในการผลักดันชุมชน
ใสสะอาด อีกท้ังเปนหูเปนตา และเปนผูสงเรื่องราวของเบาะแสตาง ๆ ใหแกหนวยงานปองกันและปราบปราม
การทุจรติ ชุดโครงการสหยุทธนี้ยังมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรท่ี ๑ เปนดานรอง ดวยการสรางกระแส
การไมยอมรับและไมทนกับการทุจริต รวมท้ังมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต” ดวยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และโครงการกํากับติดตาม
ประเมิน เพ่ือฉายภาพผลลัพธและผลสําเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ “ชุมชนใสสะอาด รวมตาน
ทุจริต” ประกอบไปดวยโครงการ ดังนี้

1. โครงการชุมชนเฝาระวัง ตีฆองรองปาว ตอตานทุจริต    (Whistleblower Community)
2. โครงการผลิตและจัดสง “สารสาระสูชุมชน รูสูทุจริต” สูหอกระจายขาวหมูบาน
3. โครงการสถานศึกษาใสสะอาด รวมพลังตานการทุจริต(Clean Campus and Anti-Corruption)
4. โครงการจิตวิทยาชุมชนใสสะอาด รวมพลังตานทุจริต
5. โครงการวิจัยประเมิน เรื่อง ผลสําเร็จในการสรางกระบวนการตอตานการทุจริตภายในชุมชน ดวย

ชุมชน เพ่ือชุมชน
6. โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับชาติประจําป เรื่อง การสรางชุมชนตานทุจริต ทาง

รอดของสังคมไทย
7. โครงการกํากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธชุมชนใสสะอาด รวมตานทุจริต

ชุดโครงการสหยุทธ ท่ี ๓ “เจตจํานงทางการเมืองตานทุจริต และปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบาย” เปนชุดโครงการมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริต” เปนดานหลัก โดยสรางกระบวนการใหมีการประกาศเจตจํานงของนักการเมือง



พรรคการเมือง ภาครัฐ เอกชนและนิติบุคคล ตานทุจริตและปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมท้ังปองกันการ
ใหสินบนแกเจาหนาท่ีรัฐ ตามมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยกาดปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตอันแนวแนของประชาชนท่ีปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด ตลอดจนถึงภาคีเครือขายและทุกภาคสวนใน
ชุมชนและสังคม เปนกระบวนการบังคับทางสังคมท่ีจะรวมกันปฏิเสธและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ ชุด
โครงการสหยุทธนี้ยังมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรท่ี ๓ “การสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ควบคูกับ
ยุทธศาสตรท่ี ๒ รวมท้ังมุงใหเกิดความสําเร็จตอยุทธศาสตรท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต”
ดวยโครงการวิจัยประเมิน โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และโครงการกํากับติดตามประเมิน เพ่ือฉายภาพ
ผลลัพธและผลสําเร็จของชุดโครงการ ชุดโครงการสหยุทธ “เจตจํานงทางการเมืองตานทุจริต และปลอดจาก
การทุจริตเชิงนโยบาย” ประกอบไปดวยโครงการ ดังนี้

1. โครงการการสรางกระแสความตองการทางสังคมใหภาคการเมืองประกาศเจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต

2. การพัฒนาและกําหนดมาตรการในการแสดงเจตจํานงทางการเมืองตานทุจริตและปลอดจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายในทุกรูปแบบ

3. การจัดเวที“ประกาศเจตจํานงของนักการเมือง พรรคการเมือง ภาครัฐ เอกชน และนิติบุคคล ตาน
ทุจริตและปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมท้ังปองกันการใหสินบนแกเจาหนาท่ีรัฐ ตามมาตรา
123/5 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558”

4. โครงการวิจัยประเมิน เรื่อง ผลสําเร็จในการประกาศเจตจํานงทางการเมืองตานทุจริต และปลอด
จากการทุจริตเชิงนโยบาย

5. โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับชาติประจําป เรื่อง เจตจํานงทางการเมืองใส
สะอาดตานทุจริต ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

6. โครงการกํากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธ “เจตจํานงทางการเมืองตานทุจริต
และปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย”



สรุปสาระสําคัญการสัมภาษณผูเกี่ยวของเพื่อประกอบการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผานมา มีปญหาและ
อุปสรรค ดังนี้1

ดานบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรท่ีเกี่ยวของ หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีจํานวนเจาหนาที่ งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน ๆ อยางจํากัด ทําใหการดําเนินงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา ทําไดไมเต็มที่เทาที่ควร

ดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ การบังคับใชกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของยังไมมีความ
ชัดเจน ขาดมาตรฐาน และมีขอจํากัดทางกฎหมายบางประการ เชน มาตรการลงโทษยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร กระบวนการรับฟงขอเท็จจริงในชั้นการสืบสวน ไตสวนและศาลยังแตกตางกัน ขาดอํานาจในการตรวจคน
จับกุม และการตรวจยึดเอกสารหลักฐานตาง ๆ เปนตน

นอกจากนี้ การที่เจาหนาที่รัฐมีอํานาจในการใชดุลยพินิจที่ไมชัดเจนและกวางขวาง มีอํานาจมากเกินไป
ไมโปรงใสและรัดกุมพอ สงผลใหเกิดความเสี่ยงในการทุจริต

ดานปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยมีปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไมเอ้ือและสงผลให
เกิดความเสี่ยงในการคอรรัปชัน คือ ความโลภ ระบบอุปถัมภ ระบบพรรคพวก คานิยมของคนในสังคมไทยไมไดมี
ทาทีรูสึกรังเกียจคนที่ทุจริต ความไมเทาเทียมกันของสังคม

ดานลักษณะและโครงสรางระบบราชการ ลักษณะและโครงสรางของระบบราชการคอนขางมีขนาด
ใหญ รัฐมีบทบาทมาก มีอํานาจสูง และรวมศูนย สงผลใหมีความเสี่ยงในการคอรรัปชันที่สูงตามมา

ดานการบูรณาการและการมีสวนรวม ขาดองคประกอบการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตที่
สําคัญ คือ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน และขาดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางองคกร

ดานการนําไปปฏิบัติ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา
ไมสามารถเกิดผลลัพธในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง มีการดําเนินการที่ลาชา ไมรวดเร็ว ไมตอบโจทยการปองกัน
และการปราบปรามการทุจริตที่ตองการใหทันตอเหตุการณ และขาดการปฏิบัติงานในเชิงรุก

1 ผูใหความเห็นในประเด็นนี้ ไดแก นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ผูวาการตรวจเงินแผนดิน, พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม, นาย
วิฑูรย ศิริวิโรจน กรรมการคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, นายบรรยง พงษพานิช ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน
จํากัด (มหาชน), นายธนกร จวงพาณิชย อนุกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ, ศาสตราจารย ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผูตรวจการ
แผนดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง, ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายประยงค ปรียาจิตต
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนตน



2. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ควรกําหนดเรื่องท่ีจะตองทําในดานตาง ๆ ดังนี้2

ดานการปองกันการทุจริต
1) การปองกันการทุจริตควรจะมีการดําเนินงานแบบเครือขาย อาศัยเทคนิคในการบริหารจัดการ

พัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนในรูปแบบการประสานความรวมมือและบูรณาการทุกภาคสวน มุงสู
ผลลัพธในการปองกันการทุจริต เพ่ือปลูกฝงใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลและปองกันการทุจริต
ปลูกฝงจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชนใหรักษาผลประโยชนของประเทศ
และมีคานิยมไมยอมรับการทุจริต

2) เนนการใหความรูแกประชาชน สงเสริมคานิยมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เนนกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน

3) มีการนําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) มาใชในโครงการของรัฐทั้งหมด โดยกําหนด
ขนาดของโครงการที่นํามาใชอยางชัดเจน

4) สรางความโปรงใสในการกอสรางขนาดใหญดวยระบบ (Construction Sector Transparency:
CST) โดยความรวมมือจากภาคธุรกิจ นักวิชาการและประชาชน

5) นําโครงการ Open Government Partnership ของหนวยงานภาครัฐมารวมเตรียมการ
รองรับ Open Government Data เพ่ือการใชขอมูลเดียวกัน

6) การใช Social Media ตาง ๆ เชน Line, Facebook เปนตน ในการรณรงคและเผยแพร
ประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต

ดานการปราบปรามการทุจริต
1) การปราบปรามการทุจริตควรมีความกระชับ เกิดผลอยางจริงจังและเปนรูปธรรม รวมทั้งมี

การประสานความรวมมือการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
2) มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหมีโทษที่เหมาะสมกับสภาพความผิด (ใหรุนแรงข้ึน) ปรับลด

ข้ันตอนในกระบวนการสืบสวนสอบสวน หรือไตสวน ใหมีความรวดเร็วข้ึน และเพ่ิมอํานาจใหการรวบรวม
พยานหลักฐานเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย และมี
กฎหมายครอบคลุมในทุกดานโดยไมเกิดความซ้ําซอน

3) จัดตั้งศาลชํานัญพิเศษเฉพาะเรื่อง เชน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ร.บ. คุมครองติดตามทรัพยสินของแผนดินคืนจากการทุจริต

2 ผูใหความเห็นในประเด็นนี้ ไดแก นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ผูวาการตรวจเงินแผนดิน, ศาสตราจารย ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผูตรวจการ
แผนดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง, คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ คุณสรรเสริญ
นิลรัตน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปนตน



3. การปองกันและปราบปรามการทุจริตในชวงป พ.ศ. 2560 - 2564 ควรกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จและทิศทาง ดังนี้3

การบังคับใชกฎหมาย ตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมขน รวดเร็ว ทันสมัย ลดกระบวนการที่มี
ความยุงยากและข้ันตอนมากเกินไป หนวยงานที่เก่ียวของมีการประสานการดําเนินงานที่รวดเร็วและมีขอตกลง
กระบวนงานรวมกันที่ชัดเจน เพ่ิมบทบาทหนาที่และอํานาจของหนวยงานตรวจสอบมากข้ึน

การมีสวนรวม สรางระบบและกลไกที่ใหทุกภาคสวนในสังคม โดยเฉพาะ “พลังของประชาชน” เขามา
มีสวนรวม ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานและบูรณาการการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพราะ
เรื่องการคอรรัปชันเปนเรื่องของทุกคนที่จะตองแกปญหา ไมใชเปนเพียงหนาที่ของหนวยงานรัฐเพียงอยางเดียว ซึ่ง
จะทําใหการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมายและมาตรวัด ตองกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จที่คาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทย เนื่องจากตองยอมรับในหลักการสากลที่มีความนาเชื่อถือ และมีการกําหนดมาตรวัดที่สามารถวัดได
ในเชิงตัวเลขวามีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของปญหา

ทิศทาง การปองกันและปราบปรามการทุจริตตองดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีมาตรฐาน
โปรงใส ตรวจสอบได และมีทิศทางที่ปรับเปลี่ยนใหเทาทันกับบริบทแวดลอม ทั้ง 3 ดาน คือ การปองกัน การปราบปราม
และการสรางความตระหนักรู เนนการปลูกฝงตั้งแตเด็กปฐมวัย เยาวชน ผูใหญจนถึงผูสูงอายุ กําหนดใหการปลูก
จิตใตสํานึกเปนภารกิจหลักของชาติ

การแกไขปญหา เนนการแกไขปญหาการทุจริตดวยกระบวนการ (process) มากกวาการจัดตั้ง
หนวยงาน เชน การนําขอมูลทุกอยางเผยแพรแกสาธารณะ กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนผูติดตามการ
ทุจริต ทุกภาคสวนตองมีสวนรวม ใหประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่แทจริงเปนผูขับเคลื่อนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เปนตน แกไขปญหาโดยอยูบนพ้ืนฐานของการสํารวจสาเหตุที่แทจริงและสอดคลองกับ
บริบทสังคมปจจุบัน

เครื่องมือและเทคโนโลยี มีการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเชื่อมโยงมาใชเปนเครื่องมือใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตสอดคลองและทาทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และนําเครื่องมือเพ่ือใชสราง
ความโปรงใสของภาครัฐที่มีอยูในปจจุบันมาบังคับใชในการตรวจสอบอยางจริงจัง เพ่ือใหเกิดความโปรงใส รัดกุม
อีกทั้งควรมีการบูรณาการเครื่องมืออ่ืน ๆ เชน ระบบภาษี ใหมีความเชื่อมโยงกันใชเพ่ือบังคับใหเกิดความโปรงใส
ทุกภาคสวน

3 ผูใหความเห็นในประเด็นนี้ ไดแก นายรพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ผูวาการตรวจเงินแผนดิน, พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม, นายบรรยง พงษพานิช ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน), นายธนกร จวงพาณิชย อนุกรรมการตอตาน
การทุจริตแหงชาติ, นางกิตติยา คัมภีร รองเลขาธิการ กพร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณและตอตานคอรรัปชัน และผูอํานวยการสํานักงาน
สื่อสารองคกรเอสซีจี (ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย, ศาสตราจารย ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผูตรวจการแผนดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง, คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย, คุณสรรเสริญ นิลรัตน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย และนายประยงค ปรียาจิตต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนตน



กระบวนงาน หนวยงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เก่ียวของควรทบทวนกระบวนงาน
ในทุกมิติ ไมวาจะเปนในดานอํานาจ ความรับผิดชอบ กฎหมายที่รองรับ วามีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
หรือไม อีกทั้ง กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตองมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน

4. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ควรมีมาตรการ กลไก หรือ
นวัตกรรมใหม ๆ ท่ีจะชวยเปลี่ยนแปลงการปองกันปราบปราการทุจริตใหบรรลุผลผลสําเร็จได ดังนี้4

1) นําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาเสริมในกระบวนการตาง ๆ สงเสริมและสนับสนุนพลังของ
ประชาชน สื่อมวลชน ภาคเอกชน ใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะที่
แสดงออกผานรูปแบบเทคโนโลยี “social media” ใหความรูและผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด คานิยม
และทัศนคติที่ถูกตอง สงเสริมใหมีการแยกแยะผลประโยชนสวนรวมกับผลประโยชนสวนตน (Conflict of
interest) และใหคํานึงถึงประโยชนสวนรวม สรางวัฒนธรรมใหม คานิยมใหม ตองมี Zero tolerance คือรับไมได
ทนไมได มีการคว่ําบาตรผูกระทําผิดในเรื่องการทุจริต เพ่ือสรางบรรทัดฐานใหมใหสังคม

2) ปฏิรูประบบราชการ บทบาทของรัฐ อํานาจรัฐ และขนาดของรัฐ รวมถึงมีการทบทวนลดอํานาจ
และข้ันตอนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐในการใชอํานาจอนุญาตหรือไมอนุญาตในเรื่องตาง ๆ แกประชาชน
หรือผูเก่ียวของที่ตองมาขออนุญาตกับรัฐ เพราะมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตจากการอนุญาตดังกลาวสูง หากลด
ไมไดก็ทําใหชัดเจน โปรงใส เปดเผยขอมูลโครงการตาง ๆ สามารถตรวจสอบและติดตามไดในทุกเรื่อง และปฏิรูป
หนวยงานของรัฐใหเกิดความรวมมือและบูรณาการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งขอมูล องคความรู
เทคโนโลยี ตลอดจนทรัพยากรที่เก่ียวของ นําหลักการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมขาราชการมาประยุกต
กับภาคราชการ

3) จัดทําโครงการ/กิจกรรมตัวอยาง หรือโครงการนํารอง (Pilot Project) ใหเปนตนแบบที่หนวยงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีการศึกษาและเขียนโครงการ Standard
Package หรือ Shopping list เพ่ือใหหนวยงานขับเคลื่อนอ่ืน ๆ ไดนําโครงการไปปฏิบัติ และการปฏิบัติโครงการก็
ตอบสนองตอยุทธศาสตรอยางแทจริง

4) มีการปฏิรูปการโฆษณาและประชาสัมพันธ โดยใหมีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช และควรมีการ
เนนเผยแพรประชาสัมพันธคดีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแลวใหแกสาธารณชน โดยเฉพาะในคดีที่ไดรับความสนใจจาก
ประชาชน คดีความที่มีมูลคาความเสียหายสูง หรือคดีความที่มีผูกระทําหรือรวมกระทําผิดเปนนักการเมืองหรือ
เจาหนาที่รัฐระดับสูง

4 ผูใหความเห็นในประเด็นนี้ ไดแก นายรพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย , นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ผูวาการตรวจเงินแผนดิน, นายวิฑูรย ศิริวิโรจน กรรมการ
คณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, นายบรรยง พงษพานิช ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และ
นายธนกร จวงพาณิชย อนุกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ, นางกิตติยา คัมภีร รองเลขาธิการ กพร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณและตอตานคอรรัปชันและผูอํานวยการสํานักงานสื่อสารองคกรเอสซีจี (ผูแทนสภา
หอการคาแหงประเทศไทย), ศาสตราจารย ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผูตรวจการแผนดิน, นายศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง,
ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายประยงค ปรียาจิตต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนตน



5) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเรื่องรองเรียนการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ จะตองมี
การศึกษาและวิเคราะหปญหาของระบบอยางตอเนื่อง และแกไขเปนประเด็น เพ่ือใหตอบสนองตอการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางเปนระบบ รวมทั้ง มีกลไกในการปองกันและ
คุมครองพยานหรือแมแตการตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนสื่อหรือภาคประชาสังคมที่ทํางานตอตานการทุจริต

6) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ควรมี Key Success ของแผนดวย
และควรมีการทํา Change Management ใหการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
โดยตองหาใหไดวา เปลี่ยนไปทําไม และเปลี่ยนแลวไดอะไร โดยมีคนรุนใหมหรือผูมีหัวคิดทันสมัยเปน Change
Agent ในการชวยนําแนวคิดการเปลี่ยนขยายลงสูองคกร และควรมีการแบง Target ของกลุมเปาหมายเพ่ือใหมี
ยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน

5. ขอเสนอแนะท่ีจะชวยพัฒนาและยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงขึ้น
ไดแก5

1) การพัฒนาและยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงข้ึน จะตองสราง
กระบวนการใหประชาชนมีสวนรวม สามารถชี้ชองหรือรวมแกไขปญหาได พรอมทั้งมีการดําเนินการแกไขปญหา
การทุจริต ทั้งมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตก็จะชวยยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยใหสูงข้ึนได

2) การที่จะเพ่ิมคา CPI ควรที่จะแกไขปญหาหลัก ๆ ของการทุจริตกอน มีการวิเคราะหชองโหววาจุดใด
ที่นําไปสูการใชอํานาจเพ่ือหาผลประโยชน ซึ่งนักลงทุนตางชาติพิจารณาสภาพปญหาที่แทจริงของประเทศนั้น ๆ
ที่จะไปลงทุนวามีกฎหมายใดที่เปนอุปสรรค เราจึงควรทุมทรัพยากรในการแกปญหาที่แทจริงของการทุจริต
มากกวาถึงจะคุมคา

3) ควรมีการปลูกฝงคานิยมซื่อสัตยและสุจริตตั้งแตสถาบันครอบครัว และการศึกษาระดับปฐมวัย
ควบคูกับระบบสังคมที่ตองสรางกระแสการตื่นตัวดวยการสรางการลงโทษใหสังคมไดเห็นผลของการกระทําผิด
อยางรวดเร็ว และเด็ดขาด

4) การปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ รวมถึงผูเก่ียวของตองมีความโปรงใส เปดเผย และไมลังเลที่จะให
ตรวจสอบ

5 ผูใหความเห็นในประเด็นนี้ ไดแก นายรพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, นายบรรยง พงษพานิช ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และนาย
ธนกร จวงพาณิชย อนุกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ, ศาสตราจารย ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผูตรวจการแผนดิน และ ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ
อดีตเลขาธิการอาเซียน เปนตน



พันธกิจ : สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกวารอยละ 50

วัตถุประสงคที่ 1
สังคมมีพฤติกรรม

รวมตานการทุจริตในวงกวาง

วัตถุประสงคที่ 2
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)

มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน

วัตถุประสงคที่ 3
การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกัน
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคที่ 4
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย

มีความรวดเร็ว เปนธรรมและไดรับความรวมมือจากประชาชน

วัตถุประสงคที่ 5
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต

(Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคม

ที่ไมทนตอการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. ระดับความสําเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอาด รวมตานทุจริต

กลยทุธ
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถ
แยกระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
2. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมเพ่ือตานทุจริต
3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
ตานทุจริต
4. เ ส ร ิมพล ังก า รม ีส วน ร ว มขอ งช ุมชน (Civic
Participation) แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ทุ ก ภ า ค ส ว น เ พ่ื อ
ตอตานการทุจริต

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1 ทุกภาคสวนสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสรมิ
การเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
2. การผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยน
สภาพแวดลอมที่นําไปสูสังคมที่มีคานิยมรวมตานทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 3
สกัดกั้นการทจุริต

เชิงนโยบาย

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
รอยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล

ขั้นการกอตัวนโยบาย (Policy formation)
ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)

2. การรายงานผลสะทอนการสกดักัน้การทจุรติเชิงนโยบาย
(Policy cycle feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑. ฝายบริหารใหความสําคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริม
ธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนรวมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการของรัฐ

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบปองกัน

การทุจริตเชิงรุก

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. รอยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การยับยั้งและปองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
2. ร อยละของคดีหรือการรองเรียนเกี ่ยวก ับ
การทุจริตที่ลดลง
3. รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินการปองกัน
การทุจริต

กลยุทธ
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ลดปญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมิน
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
7. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของ
บุคลากรดานการปองกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against
Corruption : UNCAC)

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. กระบวนการทาํงานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู
การทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทัน
และมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทาํงานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับ
การปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม

ยุทธศาสตรที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริตจําแนกตาม
ขนาดและประเภทของคดี
๒. รอยละของคดีการทุจริตที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จําแนกตามขนาดและประเภทของคดี

กลยุทธ
๑. ปรับปรุ งระบบรับเรื่ อ งรอง เรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ
๒. ปรั บปรุ ง กา รตร วจสอบความ เคลื่ อ น ไหวแล ะ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๔. ตรากฎหมายและการบัง คับใชกฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตรของการทุจริต
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๕. บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจง
เบาะแส (Whistleblower) และเจาหนาที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
๗. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของ
เจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘. การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙ . กา ร เ พ่ิมประสิ ทธิ ภาพในการดํ า เนิ นคดีทุ จ ริ ต
ระหวางประเทศ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. การสนับสนุนและใหความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
การปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ในการปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ
2. การสนับสนุนและใหความรวมมือจากฝายนิติบัญญัติ
และหนวยงานที่เกี่ยวของทางกฎหมายในการรวมกัน
ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปราบปรามการทุจริต
3. ประชาชนและสังคมใหความสําคัญกับการปราบปราม
การทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระทําการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ตามแหลงสํารวจขอมูล ๘ แหลง
อยูในระดับรอยละ ๕๐ ขึ้นไป

กลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
2. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความรวมมือของรัฐบาล กระบวนการ ยุติ ธรรม
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ และเอกชนในการตอตานการ
ทุจริต
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ
3. การรับรูของนักลงทุนตางชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง

ในการตอตานการทุจริต

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร
1. มีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของ
นักการเมืองตอสาธารณชน
2. รอยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐมีการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรม
3. สัดสวนของหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกําหนดกลยุทธและมาตรการ
ในการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
5. รัฐบาลใหการสนับสนุนทุนต้ังตนในการจัดต้ังกองทุนตอตาน
การทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงเสริมใหเกิดการกํากับ
ดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของนักการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณชน

กลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน
2. เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับ
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
5. สงเสริมการจัดต้ังกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนต้ังตน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับ ดูแลและควบคุม
การดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมือง
ที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตและการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน
2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
เครือขาย จัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในอัตรารอยละของงบประมาณรายจายประจําป
เพื่อมุงสูการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณใหมีความเหมาะสม
3. การมีสวนรวมของประชาชนในการเรงรัดหรือกดดันใหคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และองคกรท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอง
ดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเรงดวน
4. รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของการจัดต้ังกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนท่ีรัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนทุนต้ังตน

วิสัยทัศน
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

ผังยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ผังโครงสรางความเช่ือมโยงเนื้อหายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

S1 ความเปนอิสระในการดําเนินการตามกฎหมาย A O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สงเสริมการตอตานการทุจริต A
S2 มีการกระจายโครงสรางสูภูมิภาค A O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุงใหคนไทยเปนคนเกงและดี A
S3 เจาหนาที่มาจากสหวิทยาการ ทําใหมีความหลากหลายทางวิชาการ A O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการปองกันและแกไขการทุจริต A
S4 หนวยงานมีการบูรณาการงบประมาณฯ รวมกับหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ A O4 มีส่ือออนไลนที่ทันสมัยใชเปนชองทางสงขอมูลไดรวดเร็ว A
S5 การแบงโครงสรางการทํางานภายในหนวยงานขับเคล่ือนอยางชัดเจน ไมซํ้าซอน เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ A O5 นโยบายรัฐมุงปราบปรามการทุจริตใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล A
S6 มาตรการเสริม มาตรา 100 และ 103/7 และเครื่องมือเสริม ITA เสริมยุทธศาสตร B O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสรางความโปรงใส B
S7 ผูบริหารองคกรมีศักยภาพเปนที่ประจักษไดรับการยอมรับ B O7 การคาการลงทุนทั้งในและตางประเทศ ใหการสงเสริมหลักธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ B
S8 มียุทธศาสตรชาติฯ เปนเครื่องมือกําหนดบทบาททิศทางการขับเคล่ือนทําใหเกิดการบูรณาการงบประมาณและการบริหาร B O8 สังคมมีความตองการเห็นการแกไขปญหาการทุจริตที่เปนรูปธรรมและมีระยะเวลาในการดําเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น B
S9 ศูนยประมวลขอมูลฯ เปนกลไกการประสานและติดตามการขับเคล่ือนฯ B O9 คา CPI ทําใหแตละภาคสวนมีจุดประสานทิศทางรวมกัน B
S10 เจาหนาที่มีทักษะความรูเฉพาะทางและมีประสบการณในการปฏิบัติงาน B O10 กฎหมายเกิดใหมมีความเปนเฉพาะดาน ลดระยะเวลาการตีความ B
S11 การสรางจิตสํานึกตอตานการทุจริตไดรับความรวมมือที่ดีจากเด็กและเยาวชน B O11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยสงเสริมใหประชาชนมีความโลภนอยลง สงผลใหแนวโนมการทุจริตลดลงดวย B
S12 มีการจัดทํา MOU กับหนวยงานตาง ๆ ที่ครอบคลุมภารกิจ ซ่ึงสามารถพัฒนาตอยอดความรวมมือได B O12 หลักคําสอนของศาสนาช้ีใหเห็นโทษของการทุจริต ชวยสรางการรับรูและแนวปฏิบัติในฐานะศาสนิกชนที่ดี B
S13 หนวยงานมีอัตรากําลังเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ B O13 ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุมกันปกปองไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบของเจาหนาที่รัฐ B
S14 เจาหนาที่มีคานิยมความซ่ือสัตยเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติงาน B O14 การนําเสนอประเด็นการทุจริตของส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอการรับรูของประชาชนในวงกวาง B
S15 มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญที่หลากหลาย B O15 การสรางภาคีเครือขายมีความเขมแข็งในการรวมตอตานการทุจริต B
W1 การทํางานยังเปนรูปแบบในเชิงรับมากกวาเชิงรุก A T1 คานิยมอุปถัมภและระบบพวกพอง A
W2 การทํางานมีขั้นตอนที่เปนทางการมากในระบบอนุกรรมการ A T2 การบังคับใชกฎหมายในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐอ่ืนยังไมมีประสิทธิภาพ A
W3 การทํา MOU ไมไดนําไปปฏิบัติ A T3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการทําธุรกิจระหวางประเทศมากขึ้น เอ้ือตอการทุจริตการใชงบดําเนินการ A
W4 ขาดความชัดเจนในการบูรณาการรวมกัน A T4 เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น จากการดําเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริตเชิงนโยบาย A
W5 กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและไตสวนมูลฟองมีความลาชา A T5 กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซอนมาก A
W6 รูปแบบการบริหารยังเปนแบบขาราชการประจํา B T6 นโยบายตอตานการทุจริตกระจายไปสูกระทรวงตาง ๆ ซ่ึงยังขาดความเปนองครวม B
W7 การขับเคล่ือนฯ ยังขาดการบริหารเชิงยุทธ B T7 ประชาชนขาดคานิยมในการมีสวนรวมสรางธรรมาภิบาล B
W8 ขาดการประสานงานดานการประชาสัมพันธ และการสรางกระแสสังคม B T8 ตางประเทศและประชาชนยังขาดความเช่ือม่ันในการสรางความโปรงใสภาครัฐ B
W9 ภารกิจสรางจิตสานึกยังไมมีประสิทธิภาพ B T9 นโยบายปองกันการแทรกแซงภายในของรัฐทําใหการดําเนินการตาม UNCAC ลาชา B
W10 สวนใหญเปนการช้ีมูลความผิดเจาหนาที่ระดับลาง B T10 โครงสรางเศรษฐกิจมีความเหล่ือมลํ้าสูง B
W11 ขาดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล B T11 ทัศนคติในแงลบของสังคมที่มีตอเจาหนาที่รัฐ ทําใหดําเนินการสงเสริมความรวมมือไดยาก B
W12 แผนยุทธศาสตรชาติฯ ใชภาษายากตอการทําความเขาใจ มีวิธีปฏิบัติที่ไมชัดเจน B T12 ประชาชนมีมุมมองปญหาการทุจริตเปนเรื่องปกติธรรมดา เกิดเปนภาวะจํายอมและเพิกเฉย B
W13 ขาดการสรางคานิยมรวมตอตานการทุจริตที่เปนเอกภาพ B T13 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถูกใชเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการทุจริตรูปแบบใหม ๆ B
W14 ระบบสนับสนุนขาวและฐานขอมูลขาดการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน B T14 ภาคเอกชนยังมีคานิยมติดสินบนเพื่ออํานวยความสะดวก B
W15 ชองทางความรวมมือในการแลกเปล่ียนเบาะแสและพยานหลักฐานขามพรมแดนยังไมเพียงพอ B T15 ผูแจงเบาะแสไมม่ันใจในความปลอดภัย อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของผูกระทําความผิด B

พันธกิจ : สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล

วัตถุประสงคที่ 1
สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจรติในวงกวาง

วัตถุประสงคที่ 2
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)

มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน

วัตถุประสงคที่ 3
การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต

และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคที่ 4
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย

มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือจากประชาชน

วัตถุประสงคที่ 5
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 1
สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต

• ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัยให
สามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม

• สงเสริมใหมรีะบบและกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมเพื่อตานทุจรติ

• ประยุกตหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เครื่องมือตานการทุจรติ

• เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง

ในการตอตานการทุจริต

• พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน

• เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ

• สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับ
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต

• พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

• สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน

• ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงาน
ตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมือง

ยุทธศาสตรท่ี 3
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

• วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล
• ขั้นการกอตัวนโยบาย
• ขั้นการกําหนดนโยบาย
• ขั้นตัดสินใจนโยบาย
• ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ
• ขั้นการประเมินนโยบาย

• การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตในเชิงนโยบาย
• การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบ

ธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
• สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ

การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี 4
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

• เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
• สรางกลไกการปองกันเพ่ือยังยั้งการทุจริต
• พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ลดปญหาการทุจรติ
• พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสรางสรรค

เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
• การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมนิดานคณุธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง
การยกระดับคะแนนดัชนกีารรบัรูการทุจริต

• สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
• พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากร

ดานการปองกันการทุจริต
• การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามUNCAC

ยุทธศาสตรท่ี 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต

• ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
• ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสิน

และหนี้สิน
• ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทัน

ตอพลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
• บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส

(Whistleblower) และเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
• พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ี

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
• การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนกัถึงโทษ

ของการทําทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนนิคดีทุจริตระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต

(Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย



ผังโครงสรางความเช่ือมโยงเนื้อหายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

S1 ความเปนอิสระในการดําเนินการตามกฎหมาย A O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สงเสริมการตอตานการทุจริต A
S2 มีการกระจายโครงสรางสูภูมิภาค A O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุงใหคนไทยเปนคนเกงและดี A
S3 เจาหนาที่มาจากสหวิทยาการ ทําใหมีความหลากหลายทางวิชาการ A O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการปองกันและแกไขการทุจริต A
S4 หนวยงานมีการบูรณาการงบประมาณฯ รวมกับหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ A O4 มีส่ือออนไลนที่ทันสมัยใชเปนชองทางสงขอมูลไดรวดเร็ว A
S5 การแบงโครงสรางการทํางานภายในหนวยงานขับเคล่ือนอยางชัดเจน ไมซํ้าซอน เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ A O5 นโยบายรัฐมุงปราบปรามการทุจริตใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล A
S6 มาตรการเสริม มาตรา 100 และ 103/7 และเครื่องมือเสริม ITA เสริมยุทธศาสตร B O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสรางความโปรงใส B
S7 ผูบริหารองคกรมีศักยภาพเปนที่ประจักษไดรับการยอมรับ B O7 การคาการลงทุนทั้งในและตางประเทศ ใหการสงเสริมหลักธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ B
S8 มียุทธศาสตรชาติฯ เปนเครื่องมือกําหนดบทบาททิศทางการขับเคล่ือนทําใหเกิดการบูรณาการงบประมาณและการบริหาร B O8 สังคมมีความตองการเห็นการแกไขปญหาการทุจริตที่เปนรูปธรรมและมีระยะเวลาในการดําเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น B
S9 ศูนยประมวลขอมูลฯ เปนกลไกการประสานและติดตามการขับเคล่ือนฯ B O9 คา CPI ทําใหแตละภาคสวนมีจุดประสานทิศทางรวมกัน B
S10 เจาหนาที่มีทักษะความรูเฉพาะทางและมีประสบการณในการปฏิบัติงาน B O10 กฎหมายเกิดใหมมีความเปนเฉพาะดาน ลดระยะเวลาการตีความ B
S11 การสรางจิตสํานึกตอตานการทุจริตไดรับความรวมมือที่ดีจากเด็กและเยาวชน B O11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยสงเสริมใหประชาชนมีความโลภนอยลง สงผลใหแนวโนมการทุจริตลดลงดวย B
S12 มีการจัดทํา MOU กับหนวยงานตาง ๆ ที่ครอบคลุมภารกิจ ซ่ึงสามารถพัฒนาตอยอดความรวมมือได B O12 หลักคําสอนของศาสนาช้ีใหเห็นโทษของการทุจริต ชวยสรางการรับรูและแนวปฏิบัติในฐานะศาสนิกชนที่ดี B
S13 หนวยงานมีอัตรากําลังเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ B O13 ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุมกันปกปองไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบของเจาหนาที่รัฐ B
S14 เจาหนาที่มีคานิยมความซ่ือสัตยเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติงาน B O14 การนําเสนอประเด็นการทุจริตของส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอการรับรูของประชาชนในวงกวาง B
S15 มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญที่หลากหลาย B O15 การสรางภาคีเครือขายมีความเขมแข็งในการรวมตอตานการทุจริต B
W1 การทํางานยังเปนรูปแบบในเชิงรับมากกวาเชิงรุก A T1 คานิยมอุปถัมภและระบบพวกพอง A
W2 การทํางานมีขั้นตอนที่เปนทางการมากในระบบอนุกรรมการ A T2 การบังคับใชกฎหมายในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐอ่ืนยังไมมีประสิทธิภาพ A
W3 การทํา MOU ไมไดนําไปปฏิบัติ A T3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการทําธุรกิจระหวางประเทศมากขึ้น เอ้ือตอการทุจริตการใชงบดําเนินการ A
W4 ขาดความชัดเจนในการบูรณาการรวมกัน A T4 เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น จากการดําเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริตเชิงนโยบาย A
W5 กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและไตสวนมูลฟองมีความลาชา A T5 กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซอนมาก A
W6 รูปแบบการบริหารยังเปนแบบขาราชการประจํา B T6 นโยบายตอตานการทุจริตกระจายไปสูกระทรวงตาง ๆ ซ่ึงยังขาดความเปนองครวม B
W7 การขับเคล่ือนฯ ยังขาดการบริหารเชิงยุทธ B T7 ประชาชนขาดคานิยมในการมีสวนรวมสรางธรรมาภิบาล B
W8 ขาดการประสานงานดานการประชาสัมพันธ และการสรางกระแสสังคม B T8 ตางประเทศและประชาชนยังขาดความเช่ือม่ันในการสรางความโปรงใสภาครัฐ B
W9 ภารกิจสรางจิตสานึกยังไมมีประสิทธิภาพ B T9 นโยบายปองกันการแทรกแซงภายในของรัฐทําใหการดําเนินการตาม UNCAC ลาชา B
W10 สวนใหญเปนการช้ีมูลความผิดเจาหนาที่ระดับลาง B T10 โครงสรางเศรษฐกิจมีความเหล่ือมลํ้าสูง B
W11 ขาดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล B T11 ทัศนคติในแงลบของสังคมที่มีตอเจาหนาที่รัฐ ทําใหดําเนินการสงเสริมความรวมมือไดยาก B
W12 แผนยุทธศาสตรชาติฯ ใชภาษายากตอการทําความเขาใจ มีวิธีปฏิบัติที่ไมชัดเจน B T12 ประชาชนมีมุมมองปญหาการทุจริตเปนเรื่องปกติธรรมดา เกิดเปนภาวะจํายอมและเพิกเฉย B
W13 ขาดการสรางคานิยมรวมตอตานการทุจริตที่เปนเอกภาพ B T13 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถูกใชเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการทุจริตรูปแบบใหม ๆ B
W14 ระบบสนับสนุนขาวและฐานขอมูลขาดการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน B T14 ภาคเอกชนยังมีคานิยมติดสินบนเพื่ออํานวยความสะดวก B
W15 ชองทางความรวมมือในการแลกเปล่ียนเบาะแสและพยานหลักฐานขามพรมแดนยังไมเพียงพอ B T15 ผูแจงเบาะแสไมม่ันใจในความปลอดภัย อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของผูกระทําความผิด B

พันธกิจ : สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล

วัตถุประสงคที่ 1
สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจรติในวงกวาง

วัตถุประสงคที่ 2
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)

มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน

วัตถุประสงคที่ 3
การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต

และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคที่ 4
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย

มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือจากประชาชน

วัตถุประสงคที่ 5
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 1
สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต

• ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัยให
สามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม

• สงเสริมใหมรีะบบและกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมเพื่อตานทุจรติ

• ประยุกตหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เครื่องมือตานการทุจรติ

• เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง

ในการตอตานการทุจริต

• พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน

• เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ

• สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับ
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต

• พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

• สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน

• ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงาน
ตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมือง

ยุทธศาสตรท่ี 3
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

• วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล
• ขั้นการกอตัวนโยบาย
• ขั้นการกําหนดนโยบาย
• ขั้นตัดสินใจนโยบาย
• ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ
• ขั้นการประเมินนโยบาย

• การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตในเชิงนโยบาย
• การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบ

ธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
• สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ

การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี 4
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

• เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
• สรางกลไกการปองกันเพ่ือยังยั้งการทุจริต
• พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ลดปญหาการทุจรติ
• พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสรางสรรค

เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
• การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมนิดานคณุธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง
การยกระดับคะแนนดัชนกีารรบัรูการทุจริต

• สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
• พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากร

ดานการปองกันการทุจริต
• การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามUNCAC

ยุทธศาสตรท่ี 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต

• ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
• ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสิน

และหนี้สิน
• ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทัน

ตอพลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
• บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส

(Whistleblower) และเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
• พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ี

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
• การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนกัถึงโทษ

ของการทําทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนนิคดีทุจริตระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต

(Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
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