


คํานํา 
 

การจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 
เปนการขับเคลื่อนหลักจากองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริต 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อัยการสูงสุด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ ทั้งนี้ยุทธศาสตรฉบับดังกลาว มุงเนนการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีทัศนคติและคานิยม 
ในการตอตานการทุจริต เนนการประสานความรวมมือกับเครือขายภาคีท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึง
การพัฒนากลไกการดําเนินงานทั้งในดานการสรางบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือจะเปนการสรางกลไก 
ทางกฎหมายที่มีความเขมแข็ง โดยกําหนดวิสัยทัศน ไดแก “สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม และรวมปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนที่ยอมรับในระดับสากล” สําหรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรฉบับน้ีนั้น เนนที่การบูรณาการการทํางานขององคกร/หนวยงานที่เปนองคกรหลักรวมถึงภาคี
เครือขายในการตอตานการทุจริต และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวนเพื่อเฝาระวังปญหา
การทุจริต  

ในการน้ี องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริตไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับน้ี เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถแปลงยุทธศาสตรชาติไปสู 
การปฏิบัติตอไป  

 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

มกราคม ๒๕๕๗ 
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ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อัยการสูงสุด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
สําหรับข้ันตอนการดําเนินงานของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ใหความสําคัญกับหลักการทางวิชาการ ขอมูลพื้นฐานที่นํามาเพื่อประกอบการยกราง
ยุทธศาสตรชาติฯ ไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึก การจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงผูแทนจากองคกรตามรัฐธรรมนูญท้ัง ๗ องคกร หนวยงานภาครัฐ และเครือขาย 
ภาคประชาสังคมที่รวมในการทํางานเพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชัน นอกจากนี้ไดมาจากการทบทวนงานวิจัย
และงานวิชาการท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะผลการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) สําหรับขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย ขอมูล 
ที่เกี่ยวของกับสถานการณการทุจริตคอรรัปชัน สถานการณที่เปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยหลังจากการรับฟงความคิดเห็นและทบทวนงานวิจัย
และงานวิชาการดังกลาวขางตนแลว สรุปขอคิดเห็นสังเคราะหและวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวางแผน
เชิงกลยุทธสําหรับการกําหนดยุทธศาสตร เพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
 

๒. สถานการณและแนวโนมการทุจริตในประเทศไทย 
 

สําหรับการศึกษาและทบทวนสถานการณและแนวโนมการทุจริตในประเทศไทย แหลงขอมูลท่ีสําคัญ 
ประกอบดวย งานวิชาการท่ีเก่ียวของกับสถานการณและแนวโนมการทุจริตและการปองกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การสัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนเก่ียวของ อาทิ ผูแทนจากองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานภาครัฐ การระดมความคิดเห็นจากภาคสวนและภาคีเครือขาย ซ่ึงภายหลัง 
จากการดําเนินการศึกษาจากแหลงขอมูลขางตน ผลที่ไดจะนํามาวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 
และจัดลําดับความสําคัญของปญหา ที่มีผลตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย ซ่ึงทายที่สุด
แลวนํามาซ่ึงประเด็นชี้นําสําหรับการกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  

โดยผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา ในชวงระยะเวลาที่ผานมาหนวยงานที่ เ กี่ยวของ
กับการตอตานการทุจริต จะแสดงใหเห็นวาประเทศไทยพยายามที่จะพัฒนา ปรับปรุง และเสริมสรางกลไก 
มาตรการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไมวาจะเปนการใหสัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการตอตานการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) การจัดทํามาตรการทั้งในระดับชาติและระดับหนวยงานที่เก่ียวของ
กับการตอตานการทุจริต การขยายเครือขายเพื่อปองกันและเฝาระวังการทุจริต และการดําเนินงานโครงการ 
ท่ีเก่ียวของกับปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมายจากภาคสวนที่หลากหลายและพื้นท่ี
ดําเนินการกระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศ 

อยางไรก็ตาม สถานการณการทุจริตในประเทศไทยกลับมีแนวโนมท่ีรุนแรงมากข้ึน ดังจะเห็นไดจาก
ดัชนีภาพลักษณการทุจริตคอรรัปชันในชวง ๑ ทศวรรษท่ีผานมา ท่ีคาคะแนนของประเทศไทยทรงตัวอยู
ในระดับต่ํากวาคร่ึงโดยตลอด โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ คาคะแนนดัชนีภาพลักษณของประเทศไทยอยูที่ ๓๕ คะแนน 
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และประเทศไทยถูกจัดอยูในประเทศลําดับท่ี ๑๐๒ ซ่ึงลดจากปกอนหนา คือป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่คาคะแนนดัชนี
ภาพลักษณของประเทศไทยอยูที่ ๓๗ คะแนน และประเทศไทยถูกจัดอยูในประเทศลําดับที่ ๘๘ ขณะที่สถิติ
เร่ืองรองเรียนที่มีมายังสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. ตางก็มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
การศึกษาวิจัยในหลายโครงการบงชี้ใหเห็นวา การทุจริตคอรรัปชันมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบในหลาย
กลุม เปนเครือขายที่มีความสลับซับซอน มีการกระจายตัวไปสูภูมิภาค รวมทั้งยังมีความเชื่อมโยงกันในระดับ
เครือขายท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

สําหรับปจจัยที่สงผลตอปรากฎการณขางตนพบวา ปจจัยภายใน ไดแก การขาดประสิทธิภาพ 
ในการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะในหนวยงานภาครัฐ
และภาคการเมือง ซ่ึงถือเปนหนวยงานที่มีความออนไหวและเสี่ยงตอการเกิดการทุจริตเปนอยางมาก 
จากการศึกษา พบวา ภาคการเมืองซ่ึงถือเปนผูผูกขาดอํานาจในการบังคับใชนโยบาย ขาดความจริงใจ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทําใหที่ผานมานโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ไมไดถูกดําเนินการอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี ในสวนของหนวยงานภาครัฐรวมถึงองคกรตามรัฐธรรมนูญ พบวา 
ยังคงประสบปญหาการทํางานที่ขาดการบูรณาการ ที่ผานมาหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่ทําหนาที่
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีการทํางานในลักษณะตางคนตางทํา เน่ืองจากปจจัยในดานกรอบ
ของกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของแตละหนวยงาน อีกทั้งหนวยงานเหลานี้ยังคงมีอุปสรรคในดานกําลังคน 
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ยิ่งไปกวา น้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของไมอาจปฏิเสธไดวาการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยในปจจุบันยังคงขาดกลไกการติดตามและตรวจสอบการทุจริต
ท่ีมีประสิทธิภาพ ในสวนของปจจัยภายนอกการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในประเทศไทยยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มกําลัง ไดแก การขาดการมีสวนรวมของประชาชน  
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่ผานมาพบวายังคงมีประชาชนจํานวนมากไมมีโอกาสรับรูและ 
มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต แมวาในปจจุบันประชาชนสวนใหญไดมีความต่ืนตัว 
ในเรื่องของการทุจริต แตโอกาสในการท่ีประชาชนจะไดเขาเปนสวนหนึ่งในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
ยังคงถูกจํากัด ดวยเหตุนี้สงผลใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการ
ขับเคลื่อนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตขาดความตอเนื่องและลาชา  

แมวาการตอตานการทุจริตในระยะที่ผานมายังไมสงผลใหสถานการณการทุจริตลดความรุนแรงลง 
แตกลาวไดวา การดําเนินงานที่ผานมาไดวางรากฐานกลไกตอตานการทุจริตอยางมีสวนรวมไวทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค อีกท้ังเปนชวงเวลาท่ีสังคมไทยถึงจุดเปลี่ยนแปลงทางความคิดในการไมยอมรับและ 
กลาแสดงออกในการตอตานการทุจริตมากย่ิงข้ึน ดังนั้น ในชวงของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ นอกจากจะตองขยายผลการดําเนินงานปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
อยางตอเนื่อง ยังตองเรงเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายรวมตอตานการทุจริตท่ีมีอยูทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ พรอมกับแสวงหาความรวมมือจากภาคสวนอ่ืนๆ ที่ยังไมไดเขามีสวนรวมอยางใกลชิด รวมทั้ง
ตองเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ี 

๑. ประสานความรวมมือกับรัฐบาลในการผลักดันการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง ทั้งที่เปน
เร่ืองท่ัวไปและเรื่องที่ตองการการสนับสนุนระดับนโยบาย โดย แนวทางความรวมมือทั่วไป อาทิ การพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับตางๆ ที่เปดโอกาส
ใหฝายบริหารและหนวยงานภาครัฐไดรวมเสนอแนะความเห็นมากข้ึน การวางระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ท่ีเอ้ือตอการตอตานการทุจริต การประสานความรวมมือในการประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสตอตาน 
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เคร่ืองชี้วัดเพื่อเปนเครื่องมือติดตามความกาวหนา ประเมินผลความสําเร็จ/ลมเหลว และรายงานตอทุกภาคสวน
ท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง 

ขอคํานึงและแนวทางดังกลาวขางตน นํามาสูการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ซ่ึงจะไดกลาวถึงในลําดับตอไป 

 
 

๓. ทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ประเด็นชี้นําการกําหนดวิสัยทัศน 
การวิเคราะหสถานการณโดยเฉพาะสถานการณภายนอกที่สําคัญๆ อันจะนําไปสูประเด็นสําคัญ 

ในอนาคต ในการที่สังคมไทยจะเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของสังคมที่ยึดม่ันในคานิยมวัฒนธรรมสุจริต
ไปสูการกําหนดทิศทางวิสัยทัศน ดังนี้ สังคมไทยจะตองตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 
ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม โดยทุกภาคสวนโดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ ตองรวมกันนํากรอบคุณธรรม จริยธรรม มากําหนดเปนพื้นฐานการดําเนินงานขององคกร 
ในสวนของภาคประชาชนจําเปนที่จะตองไดรับการปลูก-ปลุกคานิยมความซ่ือสัตย สุจริต ยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความตระหนักในการตอตานการทุจริต สงเสริมการทํางานในลักษณะการบูรณาการกับทุกภาคสวน
โดยทุกภาคสวนตองมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการเมือง 
องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานภาครัฐ ท่ีนับเปนหนวยงานที่มีความสําคัญและเปนหลักของการขับเคลื่อน 
การสรางการมีสวนรวมของประชาชน และเครือขายประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานดานปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  ยิ่ ง ไปกวานั้นสง เสริมให เกิดการขยายความรวมมือกับตา งประเทศ
เพื่อพัฒนากลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและสามารถปองกันและปราบปรามการทจุริต
ท่ีมีแนวโนมเปนอาชญากรรมขามชาติไดมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เรงพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญรายสาขา รวมถึงพัฒนากลไก 
ดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานสากล  

จากประเด็นชี้นําการกําหนดวิสัยทัศนขางตน ภาพของสังคมไทยที่พึงประสงคเพื่อการตอตาน
การทุจริต ประกอบดวย “องคกรหลักมีความรวมมือกับเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีโครงสรางขององคกรอิสระและองคกรอ่ืน
ตามรัฐธรรมนูญมีการลดขั้นตอนการ ทํา งานที ่ทํา ใหการฟองคดีมีความเร็ว เพิ ่ม ขึ ้น  จัดทําและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ตรวจสอบการทุจริต และสนับสนุนใหองคกรอ่ืนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ทั้งนี้แผนขององคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานภาครัฐจะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการขับเคลื่อนรวมกันอยางเปนรูปธรรมและมีความชัดเจน
ในการประสานงาน มีการนําหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลมาใชในการทํางาน
โดยใชความรวมมือระหวางองคกรอิสระกับเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต เรงเสร ิมสร างใหเจาหนาที ่ในองคกรที ่เ กี ่ยวของกับการตอตานการทุจริต 
มีความมุงม่ันในการตอตานทุจริตคอรรัปชัน และตองปฏิบัติตามหนาท่ีในการปองกันและขจัดระบบธุรกิจ
การเมือง และนักการเมืองมีการกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีและเห็นแกประโยชนสวนรวม นโยบายรัฐบาล
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ตองชัดเจนตอเนื่องการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และทันสมัย โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวของ
กับการเลือกตั้งมีความเขมแข็ง และมีการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําการทุจริตอยางเครงครัด ทั้ง น้ี 
มีกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานขององคกร โดยภาคการเมือง 
มีความจริงใจในเร่ืองการพิจารณากฎหมาย และการตอบสนองตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งขององคกรตามรัฐธรรมนูญอยางเต็มท่ีมีกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐ 
ทายที่สุด ภาครัฐควรสรางองคความรูเรื่องการตอตานการทุจริตและมีการถายทอดองคความรูและองคกร
ตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานที่เก่ียวของในการตอตานการทุจริต ควรจัดการและพัฒนาองคความรูและ
วิชาการ โดยเฉพาะความเขาใจความแตกตางระหวางระบบอุปถัมภและการทุจริต โดยประชาชนและองคกรตางๆ 
มีโอกาสไดรับทราบขอมูลขาวสารเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย” 

 

วิสัยทัศน 
“สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม  

และรวมปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนท่ียอมรับในระดับสากล” 
 

ประเด็นชี้นําการกําหนดพันธกิจ 
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขางตน หนวยงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการขับเคลื่อนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตมีภารกิจท่ีตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังน้ี 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการดําเนินการปรับฐานความคิด

ของนักการเมืองใหเห็นแกสวนรวมของประเทศชาติและสรางนักการเมืองที่มีเจตนารมณแนวแนทางการเมือง 
การกระทําตนเปนแบบอยางที่ดี และลดความเหลื่อมล้ําของคาตอบแทนเจาหนาที่ภาครัฐ คํานึงถึงปจจัย 
ดานการเมืองเพื่อใหเกิดการปฎิรูปการเมืองและสังคมใหเอ้ือตอการปองกันและปราบปรามทุจริต ในสวนของ
หนวยงานที่เก่ียวของ จําเปนที่จะตองเสริมสรางสมรรถนะการบูรณาการองคกรตอตานการทุจริต ทั้งในดาน
การบูรณาการขอมูล บทบาทและการใชกฎหมาย โดยขจัดอุปสรรคทางกฎหมายดานการบังคับใช
ท่ีไมมีประสิทธิภาพ ไมเขมแข็ง และความไมทันสมัยของกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่มีอยูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรตามรัฐธรรมนูญอยางเต็มท่ี โดยปรับปรุงกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งใหสามารถปองกันการทุจริตคอรรัปชัน มีการพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือ 
การปองกันและตอตานทุจริต โดยการสรางนวัตกรรมใหมๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐมีระเบียบการประมูลทางอิเล็กทรอนิกสในเร่ืองการจัดซ้ือจัดจางท่ีทันสมัย และมีระบบ
คุมครองพยานที่ดี ระบบคุมครองพยานท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงจะเปนการสรางแรงจูงใจและความเชื่อม่ันใหแก 
ผูรองเรียน องคกรอิสระที่เก่ียวของกับการปราบปรามการทุจริตควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีเหมาะสมทันสมัยและมีระบบฐานขอมูลการทุจริตที่สมบูรณและขอมูลบุคลากรดานตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 
เสริมสรางการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ มีการถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรู โดยองคกรหลัก
รวมมือกับเครือขายจัดทําหลักสูตรการศึกษาวิจัยอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูลในการทําคดี และการ
ประชาสัมพันธ 

จากประเด็นชี้นําการกําหนดพันธกิจขางตน ตองมีการดําเนินการอยางมีบูรณาการในประเด็นตางๆ 
ดังตอไปนี้ “ผนึกกําลังกับทุกภาคสวน เสริมสรางจิตสํานึก และวัฒนธรรม ในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต เปดชองทางใหสามารถเขาถึงระบบขอมูลที่โปรงใส ทันสมัย ครบถวน สนับสนุนใหมีการเปดเผย
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ขอมูลการทุจริต เพื่อใหประชาชนไดตื่นตัว เห็นภยันตรายของการทุจริตซ่ึงแทรกซึมอยูในเกือบทุกสาขา
เศรษฐกิจและทุกภาคสวนของสังคม จะตองมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลอํานาจในกระบวนการ
ยุติธรรม พัฒนาระบบการติดตามประมวลผล สรางมาตรการตรวจสอบอยางเครงครัด มีการสรางระบบ
ในการคุมครองพยานเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการแจงเบาะแส โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินการ 
พัฒนากระบวนการบังคับใชกฎหมายใหจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเขามาเปน
คณะกรรมการเพิ่มเติม จากความพยายามที่จะสนับสนุนสงเสริมใหองคกรและบุคลากรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีความเขมแข็งสามารถตอบสนองภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลูกฝงเด็กและเยาวชน
ใหมีจิตสํานึกและตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาจึงตองเนนท้ังในดานการ
ปราบปรามควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยการปลุกและปลูกจิตสํานึกความมีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมใหเกิดในสังคมไทย สงเสริมการวิจัยและพัฒนากฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมี 
ความทันสมัย รวมถึงพัฒนาระบบปราบปรามการทุจริต สงเสริมการทํางานใหมีความสอดประสานกันระหวาง
องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ ภาคสวนและเครือขาย สนับสนุนใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน
ขององคกรภาครัฐและเอกชน รวมถึงการกระตุนใหทุกภาคสวนมีความต่ืนตัวตอการรวมมือกันปองกันและ
ปราบปรามทุจริต” 

พันธกิจ 
จากพันธกิจแบบบูรณาการดังกลาวข างตน นํามาสู การสรุปเปนพันธกิจการดําเนินงาน 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังน้ี 
๑. สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกการตอตานการทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยน

ฐานความคิดเพื่อเห็นแกประโยชนสวนรวมของประเทศใหแกทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุมนักการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ 

๒. พัฒนาความรวมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทํางานระหวางเครือขาย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคสวน และปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการบูรณาการและ
การดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังภายในและระหวางประเทศ 

๓. พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นท่ีเปาหมาย โดยเปน
นวัตกรรมที่เปนประโยชน 

๔. สนับสนุนใหภาคีทุกภาคสวนสรางองคความรู เพื่อใหรูเทาทันและรวมปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

วัตถุประสงคหลักและตัวชี้วัด 
ในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ จําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคหลักที่สามารถ

ตอบสนองการขับเคลื่อนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ในที่นี้หมายถึง 
ตองใหความสําคัญกับการประสานและบูรณาการการทํางานรวมกับเครือขายทุกภาคสวนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ความสํา เร็จในการพัฒนากลไกและเคร่ืองมือการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ท่ีมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการพัฒนาดานกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือการมีบุคลากรที่มีองคความรู
และความเชี่ยวชาญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ความสําเร็จในการสรางความตระหนักและ
ฐานความคิดดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สําหรับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) กําหนดวัตถุประสงคหลักและตัวช้ีวัด ดังนี้ 
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๑. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชนของสาธารณะของเจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และบุคลากรในหนวยงานตอตานการทุจริต เนนปรับฐานความคิดของ
นักการเมืองใหเห็นแกสวนรวมของประเทศ และสรางนักการเมืองที่มีเจตนารมณแนวแนทางการเมือง และการ
กระทําตนเปนแบบอยางที่ดี รวมถึงสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชนของสาธารณะ เพิ่มองค
ความรูท่ีครบถวนเก่ียวกับการทุจริตและระบบอุปถัมภ และใหตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตและไมยอมรับ
การทุจริต เพื่อใหเกิดการปฏิรูปการเมืองและสังคมใหเอ้ือตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

ตัวชี้วัด 
๑.๑. จํานวนหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึก 
       ดานการตอตานการทุจริต 
๑.๒. ความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ 
๑.๓. พฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนท่ียอมรับของประชาชน 
 

๒. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตรระดับองคกร 
ของหนวยงานตอตานการทุจริต รวมทั้งมีแนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เปนรูปธรรม
หนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับแผนยุทธศาสตรตองมีการถายทอดแผนใหมีความสอดคลองระหวางแผนองคกร
และยุทธศาสตรชาติฯ เพื่อการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยมี
ระบบติดตามและประเมินผล และปรับปรุงระบบการทํางานขององคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีตอตานการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมการรองรับปญหาจากการเปดเสรีกลุมอาเซียนและการประสานกลุมตอตาน
นานาชาติโดยมีความรวมมือของประชาคมอาเซียน เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางกัน 
                ตัวช้ีวัด 

๒.๑ ความกาวหนาหรือความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารและการประสานงานการตอตาน
การทุจริตที่เชื่อมโยงการทํางานระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานที่เกี่ยวของในการตอตาน
การทุจริต (Anti - Corruption Agencies : ACA) และภาคีอ่ืนๆ รวมท้ังการเชื่อมโยงจากสวนกลางสูพื้นที่ 

๒.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

๒.๓ รัฐบาลมีแนวนโยบายสนับสนุนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ทั้งทางดานงบประมาณและ 
บุคลากรในสัดสวนที่มากข้ึน  

๓. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมตอตานการทุจริตเกิดความไววางใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อจูงใจใหผูรองเรียน
แจงเบาะแส มีการสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐและระบบการใหรางวัลแกผูกระทําความดี
และระบบการลงโทษผูกระทําการทุจริต 
                ตัวช้ีวัด 

๓.๑. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายการคุมครองพยานอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.๒. จํานวนเครือขายเพื่อรวมขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในประเทศและ    
      ตางประเทศเพิ่มข้ึน 
๓.๓. รอยละความพึงพอใจของภาคีทุกภาคสวนที่มีตอระบบแจงเบาะแสการทุจริต 
๓.๔. ระดับความเปนอิสระของสื่อและการเขาถึงขอมูลของประชาชน 



 10 
 

๔. เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดับ สม ร ร ถนะ ก า รดํา เ นิ น ง านขอ ง ห น ว ย ง า นต อ ต า น ก า ร ทุ จ ริ ต
ในดานการตอตานทุจริตใหเทาทันกับสถานการณและไดมาตรฐานสากล พัฒนาสมรรถนะการดําเนินงานของ
หนวยงานตอตานการทุจริต โดยเรงพัฒนาระบบฐานขอมูลการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อเปนศูนยกลางในการบูรณาการขอมูลและมีการปรับปรุงกฎหมายดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

ตัวชี้วัด 
๔.๑. ความกาวหนาในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๔.๒. ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังฐานขอมูลกลางและองคความรูที่เทาทันสถานการณ 

เพื่อเปนประโยชนตอการวิจัย การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๔.๓. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การจัดทํามาตรการ และกลไก 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
เปาหมายหลัก 
จากกรอบแนวคิดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคหลักท่ีไดกลาวแลวขางตน เปาหมายหลัก

ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฉบับนี้ไดแก “เพ่ิมระดับของคา CPI ของประเทศไทยเปนสําคัญ โดยต้ังเปาไว 
ที่รอยละ ๕๐ ในป ๒๕๖๐”  

เปาหมายรอง 
สําหรับเปาหมายรองของแผนยุทธศาสตร สามารถสรุปไดดังน้ี 

๑. ผูมีอํานาจหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีพฤติกรรมการทุจริตลดลง 
๒. เจาหนาท่ีรัฐมีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบลดลง 
๓. ระดับการรับรูวาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอสถาบันตางๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมืองสูงข้ึน 
๔. ระดับการทุจริตอันเกิดจากภาคธุร กิจและการดํา เนินการทางตองจายเงินสินบน

ในกระบวนการตาง ๆ ลดลง 
๕. ระดับความโปรงใสและการตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐเพิ่มข้ึน 
๖. ระดับการปราบปรามการทุจริตและบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําผิดมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 







 ๑๔ 
 

ทั้งนี้ เพื่อสรางความเชื่อม่ันและเปนแรงจูงใจใหแกประชาชนและเครือขายซ่ึงผูรองเรียนแจงเบาะแส และ
เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สําหรับแนวทางในการดําเนินงาน 
หนวยงานที่เก่ียวของตองเรงผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายการคุมครองพยานอยางจริงจัง รวมถึงมีการสราง
กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐและระบบการใหรางวัลแกผูกระทําความดี และระบบ 
การลงโทษผูกระทําการทุจริต รวมถึงตองขจัดอุปสรรคทางกฎหมายดานการบังคับใชท่ีไมมีประสิทธิภาพ ไมเขมแข็ง   
และความไมทันสมัยของกฎหมาย ท่ีเอ้ืออํานวยใหมีการทุจริตในระยะยาว และปรับปรุงกฎหมายดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตที่มีอยูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรตามรัฐธรรมนูญอยางเต็มที่  

สําหรับกรอบชี้นําการปฏิบัติขางตน นํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและ
เครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กรอบชี้นําการปฏิบัติที่  ๔ : การปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
จําเปนตองยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหนวยงานตอตานการทุจริต ในดานการตอตานการทุจริต
ใหเทาทันสถานการณและมาตรฐานสากล 

การเสริมสรางสมรรถนะการบูรณาการการทํางานขององคกรตอตานการทุจริต จําเปนตอง
ดําเนินการท้ังดานการบูรณาการขอมูล บทบาทและการใชกฎหมาย เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลกลางในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต มีการปรับปรุงกฎหมายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมี
กา รบังคับ ใชกฎหมายอยา งมีประสิทธิภาพ  และพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัยอ ยู เ สมอ 
นอกจากนี้จําเปนตองเพิ่มองคความรูที่ครบถวนเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบ
การจัดการองคความรู และการสรางบุคลากรมืออาชีพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน 
ทําใหเจาหนาที่มีองคความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต องคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตจําเปนตองมีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ อีกนัยหนึ่ง 
บุคลากรของหนวยงานเหลานี้ตองเปนผูประกอบดวย ความเปนมืออาชีพ มีทักษะ ความรู ความเชี่ยวชาญ 
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดวยเหตุนี้หนวยงานที่เก่ียวของตองตระหนักถึงความสําคัญของการสราง
องคความรูเร่ืองการตอตานการทุจริต และมีการถายทอดองคความรูเร่ืองการทุจริตเพราะรูปแบบการทุจริต
คอรรัปชันมีความซับซอนมากข้ึน ทําใหตรวจสอบและหาหลักฐานไดยากข้ึน ท้ังนี้หนวยงานตางๆ ควรมี 
การจัดการและพัฒนาองคความรูและวิชาการที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ มีการถายทอด
และแลกเปลี่ยนองคความรูท้ังภายในหนวยงานของตนเองหรือแมกระทั่งหนวยงานภายนอก รวมถึงการสราง
นวัตกรรมที่จะเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต ควรมีขอมูลบุคลากรดานตอตานทุจริต
คอรรัปชันรวบรวมไวที่ศูนยกลาง เพื่อใหมีผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการทุจริตในสาขาเฉพาะดานตางๆ และ
องคกรที่เก่ียวของกับการปราบปรามการทุจริตควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยและมี
ระบบฐานขอมูลการทุจริตที่สมบูรณ  

สําหรับกรอบชี้นําการปฏิบัติขางตน นํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรท่ี ๕ เสริมสรางองคความรู 
ดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 

จากกรอบชี้นําการปฏิบัติขางตน นํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ดังตอไปนี ้



 ๑๕ 
 

๑. ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนไทย
ในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

๒. บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขายในประเทศ 
๓. พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ 
๔. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๕. เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 

สําหรับสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มีดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิด        

ของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
การตอสูกับการทุจริตหรือการฉอราษฎรบังหลวงควรมีการดําเนินการเชิงรุกใหตรงเปาหมายและ

ดําเนินการอยางรวดเร็ว เพราะพัฒนาการของการทุจริตไดเปลี่ยนแปลงจากการเรียกคาอํานวยความสะดวก
เล็กนอยมาเปนปญหาการทุจริตมีความรุนแรงมากข้ึน และอาจรุนแรงที่สุดจนถึงขั้นทุจริตทุกระบบ
ในประเทศไทยความยากของการขจัดปญหาการทุจริตอยูท่ีบริการสินคาสาธารณะซ่ึงไมมีความเปนเจาของ
ที่ชัดเจนและไม มีกลไกการตอบสนองตอการทุจริตโดยการตรวจสอบของประชาชน ลําพังองคกร 
ตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานที่เกี่ยวของในการตอตานการทุจริต (Anti - Corruption Agency : ACA) 
รวมกับเครือขายทุกภาคสวน รวมถึงองคกรตอตานการทุจริตของภาครัฐอาจไมมีกําลังพอ แมวาการดําเนินงาน 
เชิงรุกและการแกไขปญหาท่ีค่ังคางมาจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๑ เชน ประเด็นการประสาน
และบูรณาการจะมีความสําคัญ อยางไรก็ตามในการตอตานการทุจริตประเด็นท่ีควรทําอยางตอเนื่องควบคูกันไป
คือการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

ทราบกันโดยท่ัวไปวาการเกิดทุจริตในสวนท่ีเก่ียวของกับศีลธรรมจรรยา ย่ิงไปกวาน้ันสังคมไทยยังมี
วัฒนธรรมและคานิยมที่เอ้ือตอการทุจริต รวมถึงการขาดการปลูกจิตสํานึกและสงเสริมคานิยมความซ่ือสัตย
สุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง ที่ผานมามีการดําเนินการของภาคการศึกษาและศาสนาในการฝกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม แตยังไมเพียงพอที่จะปรับรากฐานความคิด จิตสํานึกและคานิยมได ดังน้ันควรที่จะ
สงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมตอไป รวมถึงเพิ่มองคความรูท่ีครบถวน (Knowledge Body) 
เก่ียวกับการทุจริตและระบบอุปถัมภ และความรับผิดชอบตอประโยชนของสาธารณะ และใหตระหนักถึง
ผลกระทบจากการทุจริตและไมยอมรับการทุจริต เพื่อใหเกิดการปฎิรูปการเมืองและสังคมใหเอ้ือตอการ
ปองกันและปราบปรามทุจริต สวนสําคัญคือการปรับความคิดของคนไทยซ่ึงมาจากการปรับปรุงระบบ
การศึกษาใหประชาชนมีความรูเพ่ิมข้ึนและเห็นแกประโยชนสาธารณะและนักการเมืองใหเห็นประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและพวกพอง ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนํามาสูยุทธศาสตรที่ ๑ ปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดใหรักษาประโยชนสาธารณะ  

สําหรับวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตร ประกอบดวย  
๑. ปรับฐานความคิดของคนไทยโดยเฉพาะกลุมผูดําลงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่รัฐ 

ใหเห็นแกประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน โดยสงเสริมการเรียนรูตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
แกทุกภาคสวน ทุกเพศทุกวัย และทุกกลุมอาชีพ 



 ๑๖ 
 

๒. ใชการศึกษาและศาสนาเปนเคร่ืองมือในการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีในการตอตาน
การทุจริต ใหแกเด็ก เยาวชน เจาหนาท่ีของรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพื่อนําไปสูการปฏิรูปการเมือง
และสังคมใหเอ้ือตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรนี้ ประกอบดวย 
๑. เจาหนาที่ในองคกรหลักมีความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

และมีความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มข้ึน  
๒. ความตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาคสวนเพิ่มข้ึน  
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีของรัฐและขาราชการเพื่อลดความเส่ียงในการทําทุจริต  

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาวแลวขางตน จึงไดเสนอแนวทางและมาตรการ 
การดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การสงเสริมการดําเนินงานชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงคเพื่อปลูก-ปลุก 

จิตสํานึกและคานิยมของสังคมไทยมิใหยึดติดกับระบบทุนนิยม ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงของพฤติกรรมการทุจริต 
ในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางในการดําเนินการ  
อันประกอบดวย การสงเสริมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. สงเสริมการใชและกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแกทุกภาคสวนและกํากับดูแล
การประพฤติใหเปนตามหลักประมวลจริยธรรม ซ่ึงวัตถุประสงคของการดําเนินงานตามมาตรการและ
แนวทางดังกลาว คือเพื่อใหเจาหนาท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตมีความซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความนาเชื่อถือในการดําเนินงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้การสงเสริมการใชประมวลจริยธรรมจะเร่ิมผลักดันจากกลุมเจาหนาที่และ
ผูบริหารในองคกรหลักในการตอตานการทุจริตและขยายไปสูขาราชการในหนวยงานท้ังหมดและนักการเมือง 
จนทายท่ีสุดขยายไปยังสวนอ่ืนๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร องคกรเอกชน ภาคประชาสังคมและ
สถาบันการศึกษา 

๓. การใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือในการปลูก - ปลุกและปรับเปลี่ยน 
ฐานความคิด ใหสังคมไทยมีจิตสํานึกและคานิยมที่ตอตานการทุจริต ทั้งนี้อาจจัดใหมีโรงเรียนคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดใหมีการฝกอบรม การเรียน การสอน โดยจัดทําเปนหลักสูตร
ทางการศึกษาและฝกอบรม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงจัดใหมีโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เจาหนาที่รัฐ ขาราชการและนักการเมืองหรือ
การฝกอบรมนักการเมืองกอนเขาดํารงตําแหนง เพื่อใหมีการปฏิบัติหนาท่ีตามกติกาทางการเมืองและหลกันิติธรรม 
                ๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายไดของเจาหนาที่ของรัฐและขาราชการ โดยมีระบบการใหรางวัล
และระบบการลงโทษ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบน จากการทบทวนงานวิจัยและ
วิชาการที่เกี่ยวของ รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก พบวาสถานะทางเศรษฐกิจมีความเกี่ยวของกับการกระทํา
การทุจริตของเจาหนาท่ีภาครัฐ ดังน้ันเพื่อใหเจาหนาท่ีปรับเปลี่ยนความคิดในการกระทําการทุจริต จําเปน 
ที่จะตองเพิ่มมาตรการที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีรัฐและขาราชการดีข้ึน ซ่ึงหมายความรวมถึง 
การเพิ่มรายไดและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงในตางประเทศ อาทิ ในประเทศสิงคโปร ไดชี้ใหเห็นวา
คาตอบแทนที่มีอัตราสูงชวยลดการกระทําการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐและขาราชการได 





 ๑๘ 
 

ดังน้ัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานท่ีสําคัญของยุทธศาสตร
ระยะท่ี ๒ ประกอบดวย 

๑. ประสานการทํางานและการบริหาร และบูรณาการระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดย
กําหนดใหมีการประสานงานและอํานวยการ การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรชาติ ฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ อํานวยการและประมวลผล รวมถึงตองมีการประสานงาน 
ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ควรปรับปรุงการดําเนินงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๒. สรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การบูรณาการ
ความรวมมือระหวางภาคีทุกภาคสวน ท้ังภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนในการปองกันการทุจริต นําไปสูระบบสัญญาณเตือนภัยการทุจริตโดยความรวมมือของภาคีเครือขาย 
ในการบูรณาการเครือขายควรเร่ิมตนจากการเสริมสรางศักยภาพเครือขายใหเขมแข็งโดยสนับสนุนระบบการ
จัดการและทรัพยากรในการปฏิบัติงานของเครือขาย การสรางขวัญและกําลังใจ และการสรางความรู เพื่อเปน
แนวรวมตอตานการทุจริต การมีสวนรวมในการตรวจสอบภาครัฐและพัฒนาไปสูระบบสัญญาณเตือนภัยการทุจริต 
                3. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง สําหรับวัตถุประสงคการดําเนินงานตามแนวทางและมาตรการ
ดังกลาว ไดแก การพัฒนาฐานขอมูลใหมีความถูกตองและมีความเปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมตอกับระบบ
ฐานขอมูลกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากการปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยและเปนปจจุบันแลว 
วัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง ไดแก การจัดตั้งศูนยขอมูลกลาง (Unit Link) ซ่ึงทําหนาที่เก็บรวบรวม เชื่อมโยง
และเผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ และเปนแกนหลักในการบูรณาการขอมูลรวมกัน 

4. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใชกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบ 
หลักเกณฑขอบังคับในแตละหนวยงานหลักในการตอตานการทุจริตใหสอดคลองกัน เพื่อเกิดผลบังคับใช
ในทางปฏิบัติ ท้ังกฎหมายที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ บทบาทขององคกร กฎหมายที่เสริมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน กฎหมายคุมครองพยาน กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง ระเบียบการบริหารงานบุคคล 
กฎหมายที่เก่ียวของกับงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ  
ในการดําเนินงานเพื่อตอตานการทุจริตในปจจุบัน นอกจากอาศัยความรวมมือจากหนวยงานและ

เครือขายดานการปองกันการทุจริตภายในประเทศแลว การแสวงหาความรวมมือจากองคกรตอตานการทุจริต
ในตางประเทศนับวามีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากปจจุบันปญหาการทุจริตท่ีมีแนวโนมเปนอาชญากรรมขามชาติ
เพิ่มมากข้ึน อีกทั้งการเปดเสรีกลุมอาเชียน ทําใหประเทศไทยตองเตรียมการรองรับปญหาจากการเปดเสรี 
กลุมอาเชียนดังกลาว ดังนั้นการประสานกลุมตอตานนานาชาติโดยมีความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) รวมถึงองคกรตอตานการทุจริตตางประเทศ รวมถึง
การสรางความรวมมือในระดับชาติเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนย่ิง  
ซ่ึงความรวมมือที่สําคัญ ประกอบดวย การประสานการทํางาน การปรับปรุงกฎหมายใหมีความทันสมัยและ
เปนสากล รวมถึงการเขารวมปฏิญญาและการทําบันทึกความเขาใจระหวางประเทศสําหรับวัตถุประสงค
ของยุทธศาสตรดังกลาวประกอบดวย 

๑. เพ่ือเสริมสรางกระบวนการทํางานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนสากล  
               ๒. เพื่อปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาตางๆ 









 ๒๒ 
 

๒. สรางเสริมการจัดการองคความรู (Knowledge Management) และการถายทอดใหกับบุคลากร
ในองคกร 

๓. เสริมสรางบุคลากรใหมีสมรรถนะ (ความรู ทักษะและทัศนคติ) ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

สําหรับเปาหมายของยุทธศาสตรที่ ๕ ประกอบดวย 
๑. รอยละของบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มข้ึน  
๒. บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ 

จากวัตถุประสงคและเปาหมายของยุทธศาสตรดังกลาวขางตน แนวทางและมาตรการท่ีทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาวขางตน ประกอบดวย 

      ๑. สรางองคความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและการพัฒนา 
เพื่อใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาใหไดองคความรูดานการตอตานการทุจริตท้ังความรูทางวิชาการและการวิจัย 
 ๒. พัฒนาระบบการจัดการองคความรู เพื่อใหเกิดการจัดการองคความรู โดยรวบรวมองค
ความรูท่ีมีอยูและเสริมองคความรูที่ขาดใหครบถวน และนําองคความรูท่ีไดมาถายทอดใหกับบุคลากรในองคกร
และประชาชน 

      ๓. สรางบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา
เพื่อเสริมสรางองคความรูของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เน่ืองจากรูปแบบการทุจริตมีความ
ซับซอนมากข้ึน การพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพจะทําใหการดําเนินงานดานการปองกันและ
ปราบปรามมีประสิทธิภาพมากข้ึน สําหรับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบดวย การพัฒนาความรู 
ทักษะ และทัศนคติ ทั้งนี้อาจกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากร ประกอบกับการกําหนด
มาตรฐานเสนทางวิชาชีพ (Career Path) และกําหนดมาตรฐานคาตอบแทนพิเศษโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และสอดคลองกับภารกิจ 
            ๔. จัดตั้งศูนยการเรียนรูการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเปนศูนยกลางการเรียนรู 
การวิจัยดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
๕. มาตรการเสริมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการเสริมดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตที่ทําใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวย 

๑. การกําหนดตําแหนงหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามมาตรา ๑๐๐ 



 ๒๓ 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
ไดบัญญัติหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
ที่เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
สวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือ
หุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนน้ันหนาท่ี
ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรส
ของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการ 
ของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงปจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศใหตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร
ทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เปนตําแหนงท่ีตองหามดําเนินกิจการดังกลาว และมีนโยบายท่ีจะประกาศเพิ่มอีก 
หากผูใดฝาฝนจะมีความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี และจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจํา
ทั้งปรับ 

มาตรการนี้จะชวยลดระบบอุปถัมภในสังคมของไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได 

๒. การกําหนดหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๑๐๓ 
          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๐๓ ไดกําหนดหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับ 
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด หากฝาฝนขอบังคับวาทุจริตตอหนาท่ี
ตามมาตรา ๑๐๓/๑ และตองรับโทษทางอาญา จําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ 

หลักเกณฑน้ีจะชวยลดปญหาการใหและรับสินบน ซ่ึงเปนปญหาสําคัญที่สงผลคาระดับ CPI ของประเทศ 



 ๒๔ 
 

๓. การสรางความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐดานการเปดเผยวิธีการ
คํานวณราคากลางและใหคูสัญญากับหนวยงานของรัฐทําบัญชีรับจายของโครงการที่เปนคูสัญญา
ตาม มาตรา ๑๐๓/๗ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาท่ี 
ในการดําเนินการจัดทํารายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการการจัดซ้ือจัดจางโดยเฉพาะราคากลาง และการคํานวณ
ราคากลางไวในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได และกําหนดใหบุคคลที่เปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐมีหนาที่แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่เปนคูสัญญากันกับหนวยงาน 
ของรัฐตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดและใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
กําหนดมาตรการตามสมควร เพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเสนอแนวทางการเปดเผย
ราคากลางและการคํานวณราคากลางตอคณะรัฐมนตรี เพื่อสั่งการใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๓/๘ 
ซ่ึงปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีความเห็นชอบแนวทางการเปดเผยราคากลาง และการคํานวณราคากลางดังกลาว
แลว เปนผลใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองปฏิบัติภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรี เห็นชอบคือ 
ภายในวันที่  ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๖ นอกจากการ เปด เผยราคากลางแล ว  บุคคลหรือนิ ติบุคคล 
ที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตองแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจากงบดุลปกติที่ยื่นประจําป เพื่อใหมีการตรวจสอบเก่ียวกับการใชจายเงิน
และการคํานวนภาษีเงินไดในโครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๓/๗ 

ผลของกฎหมายดังกลาวทําใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําขอมูลรายละเอียดราคากลางและ 
การคํานวณราคากลางการจัดซ้ือจัดจางไวในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได  
ซ่ึงมีผลบังคับในการจัดซ้ือจัดจาง ๗ ประเภท คือ งานกอสราง การจางควบคุมงาน การจางออกแบบ การจาง 
ที่ปรึกษา การจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย การจางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร การจัดซ้ือจัดจาง
ที่มิใชงานกอสราง รวมถึงการเชา การเชาซ้ือ แลกเปลี่ยน ท้ังนี้หากหนวยงานของรัฐฝาฝนไมดําเนินการใหถือวา 
ผูที่มีหนาที่เก่ียวของมีความผิดทางวินัยหรือเปนเหตุที่จะถูกถอด จากตําแหนงหรือตองพนจากตําแหนง แลวแตกรณี 
         การดําเนินงานตามกฎหมายดังกลาวมีความสําคัญยิ่ง เพราะทําใหการจัดซ้ือจัดจางโปรงใสมากข้ึน 
ปราศจากการแสวงหาประโยชนโดยมิควร โดยเฉพาะการต้ังงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางในราคาสูงกวา
ความเปนจริงเปนเหตุใหรัฐเสียงบประมาณโดยไมจําเปน และประชาชนสามารถตรวจสอบได เปนการสราง
กระแสสังคมใหเกิดคานิยมในการบริหารองคกรอยางมีคุณธรรมจริยธรรม และซ่ือสัตยสุจริตดวยหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

ทั้งน้ีการเปดเผยราคากลางดังกลาว จําเปนตองสงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐรายงานความผิดปกติใหแก สํานักงาน ป.ป.ช. 
เพื่อดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว การประชาสัมพันธ เผยแพรความรูความเขาใจในเร่ืองดังกลาวจึงมี
ความจําเปนท้ังภาครัฐในสวนของการเปนผูปฏิบัติ ภาคเอกชนในฐานะคูสัญญาและภาคประชาชนในฐานะ
ผูรวมสังเกตติดตามและตรวจสอบ 

 







 ๒๗ 
 

พวกไตตรอง/รีรอ (Contemplators) เปนกลุมนักเรียน นักศึกษา พนักงานเขาใหม มีความออนไหว
สูง ในกลุมนี้ควรใชมาตรการเชิงปองกันเพื่อสรางคานิยมท่ีถูกตอง 

“การตลาดเชิงสังคม” เปนกลวิธีและเครื่องมือที่จะนําไปสูการกําหนดแผนงาน และกลยุทธ ในการ
แกไขปญหาทางสังคมในดานตางๆ ในบริบทนี้การตลาดเชิงสังคมจะถูกนํามาใชในการกําหนดกลยุทธและ
แผนงานเพื่อสงเสริม สนับสนุน กระตุนการสวนรวมของภาคประชาสังคมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 
ผลของการตลาดเชิงสังคมทําใหเกิดกลไกที่หลากหลาย อาทิ การใหรางวัลกับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการตอตานการทุจริต และลงโทษบุคคลท่ีมีพฤติกรรมที่นําไปสูการสงเสริมการทุจริตในตําแหนงหนาท่ี 
นอกจากนี้ การรณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชันจะไมสามารถประสบผลสําเร็จได หากไมไดรับการสนับสนุน
จากภาคประชาชนและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม  จึงตองมีกลยุทธเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของภาค
สวนตาง ๆ โดยคาดหวังใหเกิดผลกระทบดานการตระหนักรูของภาคประชาชนถึงผลกระทบในทางลบ 
ของปญหา ทั้งตอระดับบุคคลและสวนรวม รวมถึงเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับองคกรภาคประชาชน โดยให
เกิดความเชื่อที่วาทุกคนมีศักยภาพและสามารถมีสวนรวมแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันใหลดนอยลง
ได ท้ังน้ีในการดําเนินการมาตรการ “การตลาดเชิงสังคม” จําเปนตองมีนักการประชาสัมพันธ นักการตลาด 
นักวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตร มารวมกันจัดทําแผนงาน และองคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
จําเปนตองเรงพัฒนา โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ การสรางภาพลักษณเพื่อใหประชาชนมีความเชื่อถือ 

 
 

๖. กลไกการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย “การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมสุจริต ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมสุจริต 
และทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒   
จึงใหความสําคัญกับการบูรณาการประสานความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ๗ องคกร รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) และภาคีภาคประชาสังคม เพราะการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตน้ันไมสามารถ
มอบหมายใหองคกรใดองคกรหน่ึงรับผิดชอบเพียงองคกรเดียว ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน  
ดวยเหตุนี้การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
จึงกําหนดกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๒ ดังตอไปนี้ 

เปาหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรหลักสูผลสัมฤทธิ์ขององคกรและภาคีเครือขาย 
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๒ มีเปาหมายหลัก ไดแก การเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน

ใหถึงรอยละ ๕๐ ภายในป ๒๕๖๐ ดวยเหตุนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรจําเปนตองใหความสําคัญ
กับแหลงขอมูลอันเปนท่ีมาของคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันในแตละเรื่อง โดยในปจจุบันแหลงขอมูลหลัก
ของคาคะแนนดัชนีคอรรัปชันของประเทศไทย ประกอบดวย ๘ แหลงขอมูล โดยแตละแหลงขอมูลจะมีความ
เก่ียวโยงกับประเด็นยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๒ ดังสรุปในตารางท่ี ๑ 

 











 ๓๒ 
 

• ภาพลักษณการทุจริตวาผูมีอํานาจหรือตําแหนงทางการเมืองมีการทุจริตโดยใชระบบ
อุปถัมภและระบบเครือญาติและภาคการเมืองกับธุรกิจ (ICRG)  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหนวยงานหลักในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม สภาที่ปรึกษาฯ ควรเปนหนวยงานในการศึกษาวิจัยกระบวนการ
ยุติธรรมรวมกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอแนะใหคําปรึกษาแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามการทุจริต เชน 
การกําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐที่ตองยื่นแสดงบัญชีทรัพยสินตามกฎหมาย ป.ป.ช. การกําหนดใหผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองระดับทองถิ่นไมสามารถเปนเจาของบริษัทหรือเปนหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทใดๆ  

มาตรการเสริมสําคัญที่ใชเปนเคร่ืองมือในการเพิ่มดัชนีภาพลักษณนี้คือ การหามมิใหเจาหนาท่ี
ของรัฐดําเนินกิจการตาม มาตรา ๑๐๐ การหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา 
ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตาม มาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๒ รวมถึง
การบรรลุผลสําเร็จในการขับเคล่ือนงานที่เก่ียวของกับแหลงขอมูลขางตน หนวยงานท่ีเก่ียวของจําเปนตองมี
การดําเนินการ ดังตอไปน้ี  

๑. การบูรณาการขับเคลื่อนขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 
จากการประเมินการขับเคล่ือนการดําเนินงานของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) 

รวมถึงการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและการสัมภาษณเชิงลึก พบวา การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยในชวงท่ีผานมา ขาดการเชื่อมประสานการทํางาน รวมถึงการบูรณาการ
ความรวมมือระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญทําใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตไมเกิดผลลัพธที่เปน
รูปธรรมตอสังคม ดวยเหตุนี้แผนยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) จึงใหความสําคัญและเนนย้ํา
การบูรณาการแผนยุทธศาสตรขององคกรตามรัฐธรรมนูญทั้ง ๗ องคกร รวมถึงการเพิ่มบทบาทของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานขางตนยึดหลักการปฏิบัติ
หนาท่ีรวมกันดังตอไปนี้ 

• หนาท่ีในการควบคุม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่รัฐ ทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

• หนาท่ีในการเสริมสรางและสนับสนุนกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการ
ยุติธรรม 

• หนาท่ีในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
• หนาที่ในการรับเร่ืองรองเรียนและพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองเรียงของประชาชนที่ไดรับความ

เดือดรอนจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของเจาหนาที่รัฐ 
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ในการบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๒ เริ่มตนจากองคกรดังกลาวขางตน 
มีสวนรวมในการทําแผนยุทธศาสตรรวมกัน ในท่ีนี้หมายถึง หนวยงานดังกลาวขางตนตองรวมกันกําหนด
รูปแบบ ทิศทางยุทธศาสตร และแบบแผนในการดําเนินงาน เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอน นอกจากนี้รวมกัน 
วางระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงและแบงปนขอมูลระหวางหนวยงาน และแลกเปลี่ยนองคความรูที่เก่ียวของ
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกัน 

๒. กลไกการประสานงานรวมกับภาคีเครือขายภาครัฐ 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตอตานการทุจริต 

คอรรัปชัน  โดยในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน (ศปท.) ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง  สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  และสวนราชการ 
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยใหเปนสวนราชการตาม มาตรา ๓๑ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยกําหนดไวใน
กฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการน้ันๆ   

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตประจํากระทรวง (ศปท.) บทบาทหนาที่ในการ ดําเนินการ
เสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตาง ๆ ในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชันในกระทรวง รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 
ของสํานักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวงและรองหัวหนาสวนราชการ
เปนหัวหนาศูนย เพื่อทําหนาที่ ดังน้ี 

๑. ติดตามและวิเคราะหสถานการณท่ีเก่ียวของกับการทุจริตของหนวยงานในสังกัด 
๒. วางแผน ปฏิบัติการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง 
๓. สอบทาน ปรับปรุงระบบการปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดข้ึนจากระบบงาน

และตัวบุคคล 
๔. สรางความตระหนักและสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
๕. ประสานงาน เรงรัดและติดตามการจัดการขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน อาจแบงโครงสรางภายในออกเปน ๒ กลุมงาน คือ 
● กลุมงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทําหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๑. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง 
๒. ใหคําปรึกษา ประสานสวนราชการในสังกัดเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ของสวน

ราชการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง 
๓. ประสานงาน เรงรัด และกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

ที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการฯ 
๔. ประสาน ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนกรณีการทุจริต 
๕. ติดตามผลและจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของกระทรวง  

ทุก ๒ เดือน  
๖. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ สงไปยัง

สํานักงาน ก.พ.ร. ทุก ๖ เดือน  
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สําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๒ กําหนดมาตรการและแนวทางในการประสาน
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ดังนี้ 

• การปรับปรุงกฎหมายไทยใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ 

• การสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหองคกรตอตานการทุจริตของไทยมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎหมายและกฎ
ขอบังคับสากล 

 
 

๗. การบริหารทรัพยากรที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 
๗.๑  การจัดสรรงบประมาณ 

แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปดและวรรคเกา 
จะบัญญัติใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ   
ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยในการพิจารณางบประมาณรายจายขององคกร
เหลานี้ หากหนวยงานใดเห็นวารายจายท่ีไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ ใหสามารถเสนอคําขอแปรญัตติ
ตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง แตการดําเนินการจัดทําพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปท่ีผานมา 
กระบวนการจัดทําคําของบประมาณ กระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
หนวยงานของรัฐทุกประเภทใชวิธีแบบเดียวกัน แมกระทั่งการพิจารณาคําขอแปรญัตติ ในการพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงาน 
ศาลปกครอง และสํานักงาน ป.ป.ช. ไดยื่นคําขอแปรญัตติ แตการพิจารณาก็ใชวิธีการแบบหนวยงานอ่ืน 
สมาชิกรัฐสภาจํานวนหน่ึงจึงยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญวารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในสวนงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครองและสํานักงาน 
ป.ป.ช. มีขอความขัดหรือแยงหรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด
หรือวรรคเกาหรือไม ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีคําวินิฉัยท่ี ๑๔/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖วาแมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๖๘ วรรคเกา มิไดบัญญัติใหคณะกรรมาธิการตองรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงหรือความเห็นของรัฐสภา 
ศาลและองคกรตามวรรคแปดซ่ึงรวมถึงองคกรตามรัฐธรรมนูญในชั้นการแปรญัตติ แตบทบัญญัติดังกลาว
มีวัตถุประสงคใหคณะกรรมาธิการใหความเปนธรรมแกหนวยงานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด 
ดังนั้น จึงควรท่ีจะใหหนวยงานดังกลาวมีโอกาสแสดงเหตุผลและความจําเปนตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงการใหหนวยงานดังกลาวไดชี้แจงดวยวาจา 
ถึงเหตุผลความจําเปนในการขอเพ่ิมงบประมาณ รวมถึงการไดปรึกษาหารือรวมกันจะทําใหเกิดความเขาใจ
และไดรับทราบเหตุผลความจําเปนในการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณ อันจะทําใหเกิดความเปนธรรม 
แกผูเก่ียวของทุกฝาย แตเน่ืองจากขอเท็จจริงในคดีน้ี ปรากฎวาหนวยงานท้ังสามมีโอกาสไดชี้แจงแสดงเหตุผล
การของบประมาณตอคณะอนุกรรมาธิการซึ่งตั ้งขึ้นโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติ 
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งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ แลว  และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ก็ไดรับรายงาน
ของคณะอนุกรรมาธิการฯ อีกทั้งไดรับทราบถึงเหตุผลและความจําเปนดังกลาวประกอบการพิจาณาแลว 
กรณียังไมถึงขนาดเปนการใชอํานาจหนาที่โดยปราศจากหลักเกณฑและเหตุผล อันจะทําใหกระบวนการ 
ตรารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขัดหรือแยงตอหลักนิติธรรม
หรือการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี จึงวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในสวนงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง และ
สํานักงาน ป.ป.ช. ไมขัดหรือแยงหรือตราข้ึนโดยไม ถูกตองหรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๘ วรรคแปดและวรรคเกา 

จากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญมีขอสังเกตวากระบวนการพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายโดยเฉพาะในชั้นแปรญัตติตองมีความแตกตางจากหนวยงานของรัฐ
ประเภทอ่ืน ที่คณะกรรมาธิการควรใหโอกาสหนวยงานดังกลาวเขาชี้แจงดวยวาจาถึงเหตุผลและความจําเปน
ตอคณะกรรมาธิการ และการดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป จึงตองมีเหตุผลที่ชัดเจน โดยเฉพาะงบประมาณที่ใชในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศ  

ขอคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช. หรือหนวยงาน 
ที่เก่ียวของนั้น ในระยะตอไปรูปแบบระบบงบประมาณของหนวยงานอิสระเหลานี้ควรเปนไปในลักษณะของ
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting) โดยท่ีตองคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้ 

• การจัดสรรงบประมาณตองมีความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรท่ีใชไปกับผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ (Outcome) โดยท่ีหนวยงานตองมีการจัดทําและวางแผนงบประมาณที่ชัดเจนและสามารถตอบสนอง
ตอเปาหมายขององคกร มีการจัดทําแผนกลยุทธ กําหนดตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธที่เหมาะสม  

• การจัดสรรงบประมาณอยูในรูปของวงเงินรวม (Block Grant) เพ่ือทําใหหนวยงานมีความยืดหยุน
ในการใชงบประมาณ โดยงบประมาณเพ่ือการตอตานการทุจริต ควรนําเกณฑไมนอยกวารอยละ ๐.๓ ของ
งบประมาณทั้งหมดมาจัดสรรเปนงบประมาณสําหรับหนวยงานดานตอตานการทุจริต 

• หนวยงานตองพัฒนาระบบฐานขอมูล เชน ตนทุนผลิตตอหนวย หรือตนทุนกิจกรรมที่ชัดเจน 
• การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 

๗.๒ ประมาณการและแผนงานดานกําลังพล 
ปญหาดานการทุจริตของสังคมไทยสะสมตอเนื่องมาเปนเวลานาน มีความซับซอนและมีแนวโนม 

ทวีความรุนแรงมากข้ึนและเม่ือไดมีการจัดตั้งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ และ/หรือ ป ๒๕๕๐ ซ่ึงมี
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานหลักดําเนินการรวมกับ
หนวยงานตามรัฐธรรมนูญอ่ืนๆ ตลอดชวงกวาทศวรรษท่ีผานมา โดยใชความพยายามทั้งในประเทศไทย 
ในการตอตานการทุจริตพรอมทั้งใชความพยายามในการสรางเครือขายตางประเทศในระดับทวิภาคีและ 
พหุภาคีในการรวมกันตอตานและปราบปรามการทุจริตโดยการลงนาม MOUs รวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน 

 





 ๓๘ 
 

ในขณะท่ีองคกรตามรัฐธรรมนูญอ่ืนๆ ที่ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริต จะตองติดตาม
ความประพฤติของขาราชการการเมือง ขาราชการพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อมิใหกระทําการทุจริต
ในหนาที่การงานและนําผูกระทําความผิดมาลงโทษ และนําทรัพยสินคืนแผนดิน พรอม ๆ กับการทํากิจกรรม
เชิงปองกัน  รวมทั้งการรณรงคใหประชาชนทุกเพศทุกวัยไดตระหนักถึงผลรายของการทุจริตคอรรัปชัน
จนกลายเปนวัฒนธรรมสุจริตท่ีตองยึดถือและยึดม่ัน 

สําหรับสัดสวนของขาราชการองคกรอิสระมีจํานวนนอยเพียงรอยละ ๑.๒๗ ของจํานวนขาราชการ
ทั้งหมดประมาณ ๑.๒๙ ลานคน และเม่ือพิจารณาลึกลงไปถึงจํานวนขาราชการและพนักงานประเภทตางๆ 
ของหนวยงานที่ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย พบวาจํานวนเจาหนาท่ีมากที่สุด
อยูกับสํานักงานอัยการสูงสุด คิดเปนรอยละ ๔๒.๖๖ รองลงมา คือ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
รอยละ ๒๓.๔๒ ทําหนาที่หลักคือ การปองกันการกระทําทุจริตเปนหลัก และหนวยงานท่ีมีเจาหนาท่ีรอยละ 
๑๙.๒๙ มากเปนลําดับท่ี ๓ และทําหนาท่ีกํากับและตรวจสอบการเลือกตั้งท้ังหลาย เพื่อใหไดคนดีเขามา
ทําหนาท่ีในหนวยงานนั้นๆ และเปนท่ีเขาใจวาถาไดสมาชิกสภาทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ินรับเลือก 
เขาไปแบบตรงไปตรงมา ไมมีการซ้ือสิทธิ์และขายเสียง เปนคนดีเขาสภาฯ ก็จะลดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ไดระดับหนึ่ง สําหรับสํานักงาน ป.ป.ช. มีเจาหนาที่อยูประมาณ ๑,๔๗๙ คน หรือรอยละ ๑๑.๑๒ สําหรับ
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีเจาหนาท่ี 
ไมมากรวมกันเพียงรอยละ ๓.๕๑ เทาน้ัน และเม่ือพิจารณาเฉพาะหนวยงานท่ีทําหนาท่ีปองกันและปราบปราม
การทุจริตโดยตรงมีกําลังพลอยูเพียง ๑๓,๒๙๒ คน หรือคิดเปนรอยละ ๘๐.๑๐ ของกําลังพลขององคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

ในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จําเปนตองอาศัย 
การรวมพลของกําลังพลท้ังหมดที่มีอยูจากองคกรหลักตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานที่เก่ียวของในการตอตาน
การทุจริต รวมพลังกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ 
ซ่ึงมียุทธศาสตรประสาน ปองปราม ปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยน และสรางองคความรู โดยมีหนวยงานทําหนาท่ี
โดยตรงกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมีกําลังพลรวมกันมากกวา ๑๓,๒๐๐ คน ทุกองคกร 
มีกฎหมายรองรับและใหอํานาจเพียงพอในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ ปญหาที่ผานมาคือ แตละหนวยงาน
ขาดการวางแผนใหกําลังพลทํางานรวมกัน ขบวนการสืบสวนไตสวน (กระบวนการยุติธรรม) เปนไปดวย
ความลาชา การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  ทําใหผูที่ผิดและผูกระทําความผิดไมเกรงกลัว 
ตอการทําการทุจริต สงผลใหประชาชนโดยท่ัวไปมีความรูสึกเสื่อมศรัทธากับการทําหนาท่ีของหนวยงานเหลาน้ี
คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงาน ป.ป.ช. ไมมีการนําระบบการวางแผนทดแทนตําแหนง (Succession Plan) 
มาใชในการบริหารจัดการทรัพยากร ดวยเหตุน้ี จึงทําใหบุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน อีกทั้ง
ทําใหองคกรไมสามารถวางแผนการบริหารแบบเนนประสิทธิภาพได เพราะไมสามารถจัดหาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมาทดแทนการขาดแคลนบุคลากรในตําแหนงท่ีมีขาดแคลนได  

สําหรับแนวทางในการแกไข ในชวงของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒ ผูบริหารขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตอตานการทุจริต จําเปนจะตองแสดงเจตนารมณท่ีชัดเจนที่จะสนับสนุน
ใหกําลังพลของตนเองที่มีอยูรวมผนึกกําลัง เพื่อรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและมี
ประสิทธิภาพกวาชวงยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๑ นอกเหนือจากน้ี จากการศึกษาแผนยุทธศาสตรเพื่อทบทวน
บทบาทของหนวยงานตามรัฐธรรมนูญ ท่ีทําหนาท่ีทั้งดานกระบวนการประสานทํางานและรวมมือกับเครือขาย 
ด านการปองปรามโดยพัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 







 ๔๑ 
 

ตัวชี้วัด 
๑.๑. จํานวนหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝกอบรมที่เก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก

ดานการตอตานการทุจริต 
๑.๒. ความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ 
๑.๓. พฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนที่ยอมรับของประชาชน 

 

วัตถุประสงคที่ ๒ : เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีบูรณาการ 
เชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตรระดับองคกร 
ของหนวยงานตอตานการทุจริต รวมทั้งมีแนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เปนรูปธรรม            
                ตัวชี้วัด 

๒.๑. ความกาวหนาหรือความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารและการประสานงานการตอตาน
การทุจริตที่เชื่อมโยงการทํางานระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานที่เกี่ยวของในการตอตาน
การทุจริต (Anti - Corruption Agencies : ACA) และภาคีอ่ืนๆรวมทั้งการเชื่อมโยงจากสวนกลางสูพื้นที่ 

๒.๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

๒.๓. รัฐบาลมีแนวนโยบายสนับสนุนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ฯ ท้ังทางดานงบประมาณและ 
บุคลากรในสัดสวนท่ีมากข้ึน  

 

วัตถุประสงคที่ ๓ : เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและ
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมตอตานการทุจริตเกิดความไววางใจและเชื่อม่ันในความปลอดภัย  
                ตัวชี้วัด 

๓.๑. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.๒. จํานวนเครือขายเพื่อรวมขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในประเทศและ

ตางประเทศเพิ่มข้ึน 
๓.๓. รอยละความพึงพอใจของภาคีทุกภาคสวนที่มีตอระบบแจงเบาะแสการทุจริต 
๓.๔. ระดับความเปนอิสระของสื่อและการเขาถึงขอมูลของประชาชน 
 

วัตถุประสงคที่ ๔ : เพื่อยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหนวยงานตอตานการทุจริต
ในดานการตอตานทุจริตใหเทาทันสถานการณและไดมาตรฐานสากล  

ตัวชี้วัด 
๔.๑. ความกาวหนาในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๔.๒. ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังฐานขอมูลกลางและองคความรูที่เทาทันสถานการณ 

เพื่อเปนประโยชนตอการวิจัย การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๔.๓. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การจัดทํามาตรการ และกลไก

การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓ 

 
 
 





 ๔๓ 
 

๖. เพื่อปรับปรุงกฎหมายใหเกิดผลบังคับใชในทางปฏิบัติ ท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี
ของบุคลากรและบทบาทขององคกร และปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือตอการทุจริตเพื่อปดชองโหว รวมทั้งมีการกําหนด
มาตรการลงโทษผูกระทําผิดอยางรวดเร็วและเปนธรรม 

ตัวชี้วัด 
๑. ระดับความสําเร็จ (ประสิทธิภาพ) ในการบูรณาการฐานขอมูลการทุจริตรวมกัน 
๒. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ 
๓. ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
๔. ระดับความสําเร็จการติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ โดยคณะอนุกรรมการ

อํานวยการ ประสานการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ  

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร ดังกลาวประกอบดวย 
๑. เพ่ือเสริมสรางกระบวนการทํางานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนสากล  
๒. เพื่อปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาตางๆ 
ตัวชี้วัด 
๑. การบูรณาการและประสานความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับเครือขาย 
    ระหวางประเทศ 
๒. การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายใหมีความสอดคลองกับองคกรหลักและอนุสัญญาตางๆ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  ดังกลาวประกอบดวย  

๑. การพัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการปองกันและตอตานการทุจริต พัฒนาระบบ 
    คุมครองพยาน (Whistleblower Protection) ใหเขมแข็ง 
๒. สรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจ 
๓. สงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อใหมีการนําองคความรู (Knowledge Body) ที่ไดไปใชประโยชน 

                  ในการสรางนวัตกรรมสําหรับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ตัวชี้วัด 
๑. การดําเนินคดีมีประสิทธิภาพ 
๒. มีเคร่ืองมือใหมในการปราบปรามการทุจริต 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ : เสริมสรางองคความรูใหกับบุคลากรดานการตอตานการทุจริต  
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  ดังกลาวประกอบดวย 

๑. จัดใหมีการเก็บรวบรวม สังเคราะหและเผยแพรขอมูลดวยการจัดตั้งศูนยกลางของแตละ  
    หนวยงาน 
๒. สรางเสริมการจัดการองคความรู และการถายทอดใหกับบุคลากรในองคกร 



 ๔๔ 
 

๓. เสริมสรางบุคลากรใหมีสมรรถนะ (ความรู ทักษะและทัศนคติ)  ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ตัวชี้วัด 

๑. การดําเนินคดีมีประสิทธิภาพ 
๒. มีเคร่ืองมือใหมในการปราบปรามการทุจริต 

   

๘.๕  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล 
สําหรับกิจกรรมสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๒ สามารถ

สรุปได ดังตารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒  กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๒ 

รายงาน หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 

กอนการดําเนนิงาน   

รายงานประเมินผลการดําเนินงานรวมถึ งการจัดสรรทรัพยากร 
ของหน วยง านของหน วยง าน ท่ี เ ก่ีย วข อง  เ พ่ือประ เมิ นป จ จัย 
ดานทรัพยากรที่เก่ียวของกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร รวมถึงมีการ
วางกระบวนการ/กิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียงของการขับเคลื่อนแผน
อยางไร 

หนวยงานที่ เปนผู รับ ผิดชอบหลัก 
ในแนวทาง/มาตรการของแตละ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ต อ ง ร า ย ง า น ต อ
เลขานุการคณะกรรมการประสาน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประเมินผล 

ก.ค. – ส.ค. 

ระหวางการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติฯ   

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรชาติฯ ในรอบ ๑๒ เดือน 
เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานโครงการ วาไดดําเนินการตามท่ีกําหนดหรือไม 

เลขานุการคณะกรรมการประสาน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประเมินผล 

สิ้นปงบประมาณ 
(ก.ย. – ต.ค.) 

รายงานการปฏิบัติ งานตามยุทธศาสตรชาติฯ ในระยะคร่ึงแผน 
เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานโครงการ วาไดดําเนินการตามท่ีกําหนดหรือไม 

เลขานุการคณะกรรมการประสาน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประเมินผล 

ชวงปสิ้นปงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

การประเมินเม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน 
(เปนการประเมินผลคุณคาของการดําเนินงาน โดยประเมินผลกระทบ
และประเมินผลของงานวาสําเร็จตามเปาหมายหรือไม) 

  

รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒  
ของหน วยง านของหน วยง าน ท่ี เ ก่ีย วข อง  เ พ่ือประ เมิ นป จ จัย 
ดานทรัพยากรที่เก่ียวของกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

หนวยงานที่ เปนผู รับ ผิดชอบหลัก 
ในแนวทาง/มาตรการของแตละ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ต อ ง ร า ย ง า น ต อ
เลขานุการคณะกรรมการประสานการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประเมินผล 

เมื่อส้ินสุดปงบประมาณ 
๒๕๖๐ ชวงสิงหาคม 

รายงานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรชาติฯ รอบ ๕ ป เลขานุการคณะกรรมการประสาน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประเมินผล 

เมื่อส้ินสุดปงบประมาณ 
๒๕๖๐ ชวงเดือนกันยายน 

 





 ๔๖ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
ตัวอยางแผนงานและโครงการ 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 





 ๔๗ 
 

ภาคผนวก 
ตัวอยาง แผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาต ิ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ :  ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิด 

ของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
วัตถุประสงคหลัก  

๑. เพื่อปรับฐานความคิดของคนไทยโดยเฉพาะนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐใหเห็นแกประโยชน
สาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน โดยสงเสริมการเรียนรูตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน 
ทุกเพศทุกวัย และทุกกลุมอาชีพ 

๒. เพื่อใชการศึกษาและศาสนาเปนเคร่ืองมือในการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตาน
การทุจริต เพื่อนําไปสูการปฏิรูปการเมืองและสังคมใหเอ้ือตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เปาหมายยุทธศาสตร 

๑. เจาหนาท่ีในองคกรหลักมีความซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มข้ึน  

๒. ความตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาคสวนเพิ่มข้ึน  
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ของรัฐและขาราชการเพื่อลดความเส่ียงในการทําทุจริต  

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูก-ปลุก จิตสํานึกและคานิยม

ของสังคมไทยมิใหยึดติดกับระบบทุนนิยม ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงของพฤติกรรมการ โดยการสงเสริมใหความรู
เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตางๆ  

๒. สงเสริมการใชและกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแกทุกภาคสวนและกํากับดูแล 
การประพฤติใหเปนตามหลักประมวลจริยธรรม เพื่อใหเจาหนาที่ เก่ียวของกับการตอตานการทุจริต 
มีความซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความนาเชื่อถือ
ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเร่ิมจากกลุมเจาหนาท่ีและผูบริหารในองคกร
หลักในการตอตานการทุจริตเปนลําดับแรก จากน้ันขยายไปสูขาราชการทุกหนวยงานนักการเมือง และภาคสวน
อ่ืนๆ อาทิ ภาคเอกชน องคกร องคกรเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา 

๓. ใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือในการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีในการตอตาน
การทุจริต ใหแกเด็ก เยาวชน เจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพ่ือนําไปสูการปฏิรูป
การเมืองและสังคมใหเอ้ือตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเกิดจิตสํานึกและคานิยมที่ตอตาน
การทุจริต โดยใหความสําคัญกับการจัดการฝกอบรม การเรียน การสอน การจัดทําหลักสูตรการศึกษาและ
ฝกอบรม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การตั้งโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม



 ๔๘ 
 

ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เจาหนาที่รัฐ ขาราชการและนักการเมือง รวมท้ังการฝกอบรมนักการเมือง
กอนเขาดํารงตําแหนงเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามกติกาทางการเมืองและหลักนิติธรรม 

๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายไดของเจาหนาที่ของรัฐและขาราชการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ในการตอตานการรับสินบน โดยเพิ่มมาตรการที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่รัฐและขาราชการดีข้ึน 
รวมถึงการเพิ่มรายไดและคาตอบแทนที่เหมาะสม 

ตัวอยาง แผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนแนวทางการดําเนินงานในยุทธศาสตรที่ ๑* 

แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
• โครงการดานการสงเสริมหลักปรัชญาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
• โครงการเสริมสรางความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

• โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบดานการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

๒. สงเสริมการใชและกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแกทุกภาคสวน และกํากับดูแลการประพฤติใหเปนตามหลักประมวลจริยธรรม 
• โครงการพัฒนาตนแบบคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
• โครงการศึกษาแนวทางเพ่ือขยายกรอบประมวลจริยธรรม 

ใหมีความครอบคลุมทุกภาคสวน 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

• โครงการรณรงคเพ่ือตอตานการใชสินคาหรือบริการขององคกร 
ท่ีมีการทุจริต 

สํานักงาน ป.ป.ช. 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

๓. ใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือในการปลูก-ปลุก และปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในสังคม 
• จัดทําหลักสูตร (แทรกในทุกระดับ) เพ่ือปลูกจิตสํานึกดานการตอตาน

การทุจริต 
ผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ 
ผูรับผิดชอบรอง : สํานักงานผูตรวจการแผนดิน (ผผ.) 

• ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรูสถานศึกษา/ชุมชนตนแบบ สถานศึกษา/ชุมชน/เครือขาย 
• โครงการพัฒนาจิตใจดวยหลักศาสนา (ปลูก - ปลุก จิตสํานึก)  
• การกระจายความรูสูทองถ่ิน ประชาชน 

ก.วัฒนธรรม/ก.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)/
สสส./สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน/ศูนยคุณธรรม/องคกรเอกชน 

• ชมุชนพอเพียงที่ยึดศาสนสถานเปนศูนยกลาง ก.วัฒนธรรม/ก.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)/
สสส./สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน/ศูนยคุณธรรม/องคกรเอกชน 

๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายไดของเจาหนาที่ของรัฐและขาราชการ 
• การปรับปรุงกฎหมายดานการคุมครองพยานและบุคลากร สํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงานผูตรวจการแผนดิน (ผผ.)/อส. 
• ตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

ใหแกบุคลากรดานการตอตานการทุจริต 
หนวยงานหลัก : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)/สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

หมายเหตุ ขอมูล แผนงาน/โครงการ และหนวยงานรับผิดชอบ เปนขอเสนอแนะที่ไดจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการจัดทํา
รางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
ซ่ึงยังมิไดมีการหารือกับหนวยงานท่ีถูกระบุวาควรเปนหนวยงานรับผิดชอบ 

 
  



 ๔๙ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ : บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขายในประเทศ  
วัตถุประสงคหลัก 

๑. เพ่ือประสานการทํางานและการบริหารการดําเนินงานตามยุทธศาสตรระหวางองคกรหลัก 
ที่มีความรวมมือกับเครือขายทุกภาคสวน 

๒. เพื่อเสริมสรางกระบวนการทํางานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนสากล 
โดยรวมมือกับภาคีตางๆทั้งภายในและระหวางประเทศ เพื่อใหมีหนาท่ีทํางานรวมกันในการควบคุมถวงดุลอํานาจ 
ตรวจสอบการทํางาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางโปรงใส 

๓. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบนของภาคธุรกิจเอกชน เพื่อขจัด 
การผูกขาดและการแทรกแซงจากธุรกิจการเมือง 

๔. เพ่ือเสริมสรางใหเครือขายภาคประชาสังคมและประชาชนมีความเขมแข็ง โดยการสนับสนุน 
ดานทรัพยากรและการสรางขวัญกําลังใจ เพื่อเพิ่มจํานวนและคุณภาพของเครือขายสําหรับเปนแนวรวม 
ในการแจงเบาะแสและตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ  

๕. เพื่อจัดใหมีศูนยกลางในการเก็บรวบรวมสังเคราะหและเผยแพรขอมูลแบบบูรณาการ 
๖. เพื่อปรับปรุงกฎหมายใหเกิดผลบังคับใชในทางปฏิบัติ ท้ังกฎหมายที่เก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี

ของบุคลากรและบทบาทขององคกร และปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือตอการทุจริตเพื่อปดชองโหว รวมทั้งมีการ
กําหนดมาตรการลงโทษผูกระทําผิดอยางรวดเร็วและเปนธรรม 
เปาหมายยุทธศาสตร 

๑. ระดับความสําเร็จ (ประสิทธิภาพ) ในการบูรณาการฐานขอมูลการทุจริตรวมกัน 
๒. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ 
๓. ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
๔. ระดับความสําเร็จการติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ โดยคณะอนุกรรมการ

อํานวยการ ประสานการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. ประสานการทํางานและการบริหาร และบูรณาการระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยมีการ

ประสานงานและอํานวยการ การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ 
โดยคณะอนุกรรมการฯ อํานวยการและประมวลผล รวมถึงประสานงานดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง และปรับปรุงการดํา เนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกร 
ตามรัฐธรรมนูญใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒. สรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  นําไปสูการพัฒนา
ระบบสัญญาณเตือนภัยการทุจริต โดยความรวมมือของภาคีเครือขาย ในการบูรณาการเครือขายควรเร่ิมตน
จากการเสริมสรางศักยภาพเครือขายใหเขมแข็งโดยสนับสนุนระบบการจัดการและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ของเครือขาย การสรางขวัญและกําลังใจ และการสรางความรู เพื่อเปนแนวรวมตอตานการทุจริต การมีสวนรวม
ในการตรวจสอบภาครัฐและพัฒนาไปสูระบบสัญญาณเตือนภัยการทุจริต 









 ๕๓ 
 

เปาหมายยุทธศาสตร 
๑. การดําเนินคดีมีประสิทธิภาพ 
๒. มีเคร่ืองมือใหมในการปราบปรามการทุจริต  

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการและเคร่ืองมือในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลกลางการทุจริต เพื่อนําผลการศึกษามาใช 
ทั้งความรูทางวิชาการและการวิจัย  โดยท่ีผลการศึกษาท่ีไดจะนํามากําหนดมาตรการหรือเปนเคร่ืองมือใหมๆ 
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยตองไดรับการสนับสนุนจากเครือขายทางวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ ในสวนของการพัฒนามาตรการและเคร่ืองมือในการตรวจสอบปองกันและปราบปรามการทุจริต 
อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย ระบบติดตามรายงานทางการเงินและการปดบัญชีโครงการดานเกษตร และ 
Corruption Risk Assessment ในโครงการขนาดใหญของรัฐ เปนตน 

๒. สรางเสริมระบบแจงเบาะแสและการคุมครองพยาน การเสริมสรางศักยภาพและการมีสวน
รวมในการแกไขปญหาทุจริตใหกับภาคีเครือขาย ภาคประชาสังคมและประชาชนเพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ัน 
โดยการพัฒนาชองทางการแจงเบาะแสและชองทางการตรวจสอบอํานาจรัฐและคุมครองสิทธิ ในสวนของ
ระบบการแจงเบาะแส จะมีการดําเนินการจัดศูนยรับแจงเบาะแสชุมชน สายดวน ตูไปรษณีย การสรางเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Networks) รวมถึงการกําหนดมาตรการจูงใจและคุมครอง 

๓. สรางเสริมระบบรับเร่ืองรองเรียนใหกับองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ตอตานการทุจริต เพื่อลดภาระ
การรับเรื่องรองเรียนซํ้าซอนระหวางทุกองคกร โดยจะมีการจัดตั้งศูนยรับแจงเร่ืองรองเรียน 

ตัวอยาง แผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนแนวทางการดําเนินงานในยุทธศาสตรที่ ๔ * 
แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ* 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

• การพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางที่มีความโปรงใส (ปราศจาก 
การแทรกแซงจากภาคการเมือง) 

สํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)/สํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน (ผผ.)/กรมบัญชีกลาง ก.การคลัง 

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)/องคกรตาม
รัฐธรรมนูญ 

• พัฒนากลไกตรวจสอบสนองตอบประชาชน องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

• จัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือตรวจสอบความโปรงใส 
ในการปฏิบัติงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 

วุฒิสภา/รัฐสภา/ผผ. (คณะกรรมาธิการ) 

• การประเมินผูบริหารองคกรตามรัฐธรรมนูญแบบ 360 องศา ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานผูตรวจการแผนดิน (ผผ.)/ 

ผูรับผิดชอบรอง : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(สํานักงาน กสม.) 

๒. สรางเสริมระบบแจงเบาะแสและการคุมครองพยาน การเสริมสรางศักยภาพและการมีสวนรวมในการแกไขปญหาทุจริตใหกับภาคีเครือขาย 
ภาคประชาสังคมและประชาชนเพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ัน 

• พัฒนาระบบและมาตรการการคุมครองพยานใหปฏิบัติใชได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) 



 ๕๔ 
 

แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ* 

• การ วิ จั ย และ พัฒนา กฎหม า ย  และกา รบั ง คั บ ใช กฎหมา ย 
ในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 

สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) 

๓. สรางเสริมระบบรับเรื่องรองเรียนใหกับองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ตอตานการทุจริต 

• สรางและพัฒนาระบบรับเร่ืองรองเรียนใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ  
มีความเที่ยงตรง ถูกตอง รวดเร็ว 

สํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ท. ก.ยุติธรรม/สตง. และหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

หมายเหตุ ขอมูล แผนงาน/โครงการ และหนวยงานรับผิดชอบ เปนขอเสนอแนะที่ไดจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการจัดทํา
รางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
ซ่ึงยังมิไดมีการหารือกับหนวยงานท่ีถูกระบุวาควรเปนหนวยงานรับผิดชอบ 

 
ยุทธศาสตรที่ ๕ :  เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต ใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 

วัตถุประสงคหลัก 
๑. เพื่อจัดใหมีการเก็บรวบรวม สังเคราะหและเผยแพรขอมูลดวยการจัดต้ังศูนยกลางของแตละ

หนวยงาน 
๒. เพื่อสรางเสริมการจัดการองคความรู (Knowledge Management) และการถายทอดใหกับบุคลากร

ในองคกร 
๓. เพื่อเสริมสรางบุคลากรใหมีสมรรถนะ (ความรู ทักษะและทัศนคติ) ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
เปาหมายยุทธศาสตร 

๑. บุคลากรดานการตอตานการทุจริตมีสมรรถนะเพิ่มข้ึน  
๒. บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สรางองคความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและการพัฒนา 

เพื่อใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาใหไดองคความรูดานการตอตานการทุจริตท้ังความรูทางวิชาการและการวิจัย  
๒. พัฒนาระบบการจัดการองคความรู เพื่อใหเกิดการจัดการองคความรู โดยรวบรวมองคความรู 

ที่มีอยูและเสริมองคความรูที่ขาดใหครบถวน และนําองคความรูที่ไดมาถายทอดใหกับบุคลากรในองคกรและ
ประชาชน 

๓. สรางบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา
เพื่อเสริมสรางองคความรูของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เน่ืองจากรูปแบบการทุจริตมีความ
ซับซอนมากข้ึน การพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพจะทําใหการดําเนินงานดานการปองกันและ
ปราบปรามมีประสิทธิภาพมากข้ึน สําหรับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบดวย การพัฒนาความรู 
ทักษะ และทัศนคติ ทั้งนี้อาจกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากร ประกอบกับการกําหนด
มาตรฐานเสนทางวิชาชีพ (Career Path) และกําหนดมาตรฐานคาตอบแทนพิเศษโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 
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