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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

(พ.ศ. 2560 - 2564)

จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจาก
การแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผานมาสูการปฏิบัติ
จึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ
ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ
ตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ
ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง
เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล

จากผลการวิเคราะหสถานการณการทุจริต การวิเคราะหดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะหทิศทางและแนวโนมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking) การวิเคราะหสภาวะ
แวดลอม รวมถึงวิเคราะหวงลออนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future
Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิ และผูท่ีเก่ียวของใน
ภาคสวนตาง ๆ ไดมีการนํามาประมวลผลเพ่ือกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”

คําอธิบายวิสัยทัศน
ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจาก
ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”
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คําอธิบายพันธกิจ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปขางหนา จะเปนการปฏิรูปกระบวนการ

ดําเนินงานจากเดิม ไปสูกระบวนการทํางานแบบบูรณาการท้ังระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของประชาชนท่ีนอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย
อีกตอไป ประชาชนไทยตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจํานง
ทางการเมืองของประชาชนท่ีตองการสรางชาติท่ีสะอาดปราศจากการทุจริต จะตองไดรับการสานตอจากฝายการเมือง
และเจาหนาท่ีรัฐ การขับเคลื่อนนโยบายท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันกลไกการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตองเปนท่ีไดรับความไววางใจ และความเชื่อม่ันจากประชาชนวาจะสามารถเปน
ผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรม และเทาเทียม ท้ังนี้เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปรงใสของประเทศไทยในทุกมิติใหมีมาตรฐานตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
ภายในป พ.ศ. ๒๕๖4

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

สูงกวารอยละ 50
วัตถุประสงคหลัก

๑) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับ

ความรวมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

มีคาคะแนนในระดับท่ีสูงข้ึน
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี

“ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการ
ผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตาน
การทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ
๑. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม

๑.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง

2. สงเสริมใหมีระบบและ
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
เพ่ือตานทุจริต

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
องคกรวิชาชีพ
๒.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม

3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต

4.๑ สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสงัคมท่ีผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง
และเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา จะเห็นไดวา

ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของ
รัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและ
ไมอดทนตอการทุจริตประพฤตมิิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมือง
อันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอ
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนํา
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
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โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตาน
การทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน

ยุทธศาสตรท่ี ๒ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดให
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน

1.๑ กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง
1.๒ กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน

2. เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาท่ีรัฐในทุกระดับ

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาท่ีรัฐ

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนด
กลยุทธและมาตรการสําหรับ
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการใน
การปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน

4. พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับ
การแกปญหา

4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม

5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน
ตอตานการทุจริตสําหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ
นิติบุคคล
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน

6. ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับ
ดูแลและควบคุมการดําเนินงาน
ตามเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองท่ีไดแสดงไวตอ
สาธารณะ

6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต
ในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน
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ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิด

ผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริต
เชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอน
การกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล
ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)

ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

๑.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
1.๓ การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย
1.๔ พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย

2. การรายงานผลสะทอนการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy
Cycle Feedback)

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ
การรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ



- 6 -

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ

4. สงเสริมใหมีการศึกษา
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทย

ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน
โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน

ยุทธศาสตรท่ี 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
ปองกันการทุจริต

๑.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
1.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน
การทุจริต

2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือ
ยับยั้งการทุจริต

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
๒.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
2.๓ กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู
การปฏิบัติ

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ)

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชงิสรางสรรคเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ

5. การพัฒนา วิเคราะหและ
บูรณาการระบบการประเมินดาน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย

5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน
ดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล

6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต
อยางเด็ดขาดและรุนแรง

7. พัฒนาสมรรถนะและ
องคความรูเชิงสรางสรรคของ
บุคลากรดานการปองกันการทุจริต

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน
การทุจริต

8. การพัฒนาระบบและสงเสริม
การดําเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United
Nations Convention against
Corruption : UNCAC)

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับ
การปองกันการทุจริต
8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ี

มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement)
การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไก
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริต
มีอัตราลดลงไดในท่ีสุด
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ยุทธศาสตรท่ี 5 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียน
การทุจริตใหมีประสิทธิภาพ

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
1.๒ การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความถูกตองของ
ทรัพยสินและหนี้สิน

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ทรัพยสินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม
การทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ตนสังกัด

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต
ใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ

๕. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง
ในการปราบปรามการทุจริต

5.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง
หนวยงานปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับขอมูลและ
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส
(Whistleblower) และเจาหนาท่ีใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต

6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส
(Whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจแกผูถูกคุมครองได
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
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ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ

๗. พัฒนาสมรรถนะและ
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ
เจาหนาท่ีในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู
ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training)
7.2 การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ
และขีดความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต

๘. การเปดโปงผูกระทําความผิดให
สาธารณชนรับทราบและตระหนัก
ถึงโทษของการกระทําการทุจริต
เม่ือคดีถึงท่ีสุด

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการรับรูของสาธารณชน
อยางกวางขวาง

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ

- จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี
ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”

เปนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการ
การยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและ
วิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุง
การทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และตางประเทศโดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก

ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตาม
การยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
แตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจดัอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
1.2 บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions)

2. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 -
ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
ประเทศ
๒.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร



- ๑๐ -

แผนภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร วัตถุประสงค และผลลัพธ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

-10
-

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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กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

การจะบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่นคือประเทศไทยจะไดรับผลการประเมินดัชนีการรับรู
การทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ ไดนั้น จะตองมีการใหความสําคัญดานการมีสวนรวมของประชาชน
หนวยงาน และองคกรตางๆทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน และรวมตรวจสอบประเมินผลผานผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ เนื่องจากการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตนั้น ไมสามารถมอบหมายใหองคกรหรือกลุมองคกรใดองคกรหนึ่งรับผิดชอบแต
เพียงผูเดียว แตจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนภายในชาติ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงไดกําหนดกลไกการดําเนินงาน ดังนี้

๑) คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy Integration) ประกอบดวย
๑.๑) คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการกลางในการพิจารณากําหนดนโยบายบูรณาการ แนวทางการดําเนินงาน หรือสั่งการ
ดังนี้

(1) กําหนดนโยบายในการบูรณาการผานกลไกของยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตครอบคลุมท้ังในเชิงประเด็นยุทธศาสตรระดับชาติ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร
(Agenda) และในเชิงพ้ืนท่ี ๗๖ จังหวัด (Area)

(2) พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจําป ท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเชื่อมโยงขอมูลประกอบการพิจารณาจาก
คณะกรรมการระดับสนับสนุนตาง ๆ ในการรับขอเสนอประกอบการพิจารณา

(3) กําหนดมาตรการในเชิงยับยั ้งการทุจริตในกรณีที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกประเทศหรือพิจารณาสั่งการเรงดวนไปยังสวนปฏิบัติการพิเศษเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ
หรือออกคําสั่งยับยั้งการดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐหรือโครงการตาง ๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐได

(4) สั่งการใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

(5) การบริหารและสนับสนุนปจจัยแหงความสําเร็จในการบูรณาการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(๖) รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ตอรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปงบประมาณ

(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจาหนาท่ีดําเนินงานตามท่ี
คณะกรรมการเห็นควร

๑.๒) คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีกรอบหนาท่ีการดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) อํานวยการ ประมวลขอมูลขาวสารการดําเนินงาน ติดตาม เรงรัด
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติตามนโยบายหรือขอสั่งการของคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
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(๒) ประสานงานและบูรณาการการดําเนินงานระหวางคณะอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง กรม และหนวยงานท่ีเทียบเทา และคณะอนุกรรมการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกลั่นกรองปริมาณงานตามลําดับความสําคัญของ
ปญหาโดยไมสรางภาระการดําเนินงานท่ียังไมมีความจําเปนเรงดวนในพ้ืนท่ี

(๓) กําหนดหลักเกณฑขอบเขตภารกิจและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับประเด็น
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมครบถวน เพ่ือใหการบูรณาการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

(๔) ประสานสวนราชการ องคกร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทําขอเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ีเหมาะสมท่ีจะทํางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ

(๕) พิจารณากลั่นกรองขอเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
และจัดลําดับความสําคัญของจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใตกรอบที่คณะกรรมการบูรณาการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติไดกําหนดไว

(๖) จัดทําขอเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป
งบประมาณ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามแผน
บูรณาการใหเปนไปดวยความโปรงใสและถูกตอง รวมทั้งบูรณาการการทํางานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นท่ี
และหนวยงานท่ีเก่ียวของตามแผนบูรณาการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๑.๓) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหนวยงาน
ท่ีเทียบเทา เปนคณะอนุกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนในทุกกระทรวง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทาท้ังหมด มีกรอบหนาท่ี
การดําเนินงานตามท่ีคณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต กําหนด

๑.๔) คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ระดับจังหวัด เปนกลไก
การดําเนินงานในพ้ืนท่ี มีกรอบหนาท่ีการดําเนินงานตามท่ีคณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหนวยงานเทียบเทา กําหนด

๑.๕) สวนปฏิบัติการพิเศษ เปนสวนปฏิบัติการท่ีทําหนาท่ีเฉพาะกิจ ข้ึนตรงตอ
คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติมีกรอบหนาท่ีการดําเนินงานเบื้องตน
คือ เปนกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลพิเศษในกรณีท่ีกลไกการตรวจสอบปกติไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางทันทวงทีหรือมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากปญหาเชิงโครงสราง โดยดําเนินการตามมาตรการ
พิเศษหรือขอสั่งการเรงดวนของคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติเพ่ือตรวจสอบหรือยับยั้งการดําเนินงาน
ของเจาหนาท่ีรัฐหรือโครงการตางๆท่ีสอไปในทางทุจริตหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ

๒) คณะกรรมการระดับสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑) คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรมปองกันและปราบปรามการทุจริต

มีหนาท่ีการดําเนินงานเบื้องตน คือ การศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสําหรับ
สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ โดยดําเนินการ
ตามลําดับความสําคัญเรงดวนภายใตกรอบท่ีคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับชาติไดกําหนดไว
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๒.๒) คณะอนุกรรมการกองทุนตอตานการทุจริตและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประกอบดวยผูแทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองคประกอบ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนตอตานการทุจริต มีหนาท่ีการดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) กําหนดประเด็นการแกไขปญหาการทุจริตเรงดวนจากมุมมองของ
ภาคเอกชนและประชาชน

(๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ภาคประชาชนเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

๒.๓) คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ กําหนดใหมี ข้ึนไดเฉพาะกรณีท่ีจําเปน และ
คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติเห็นสมควรใหเพ่ิมเติม

๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ มีหนาท่ีการดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้

(๑) ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ท้ังระบบ

(๒) จัดทําบันทึกรายงานขอคิดเห็นสําหรับการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป

(๓) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ทุกสิ้นปงบประมาณ เสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เพ่ือรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพรใหสาธารณชน รวมถึงนานาชาติ
ทราบถึงความมุงม่ันในการบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไวตอไป

แผนภาพท่ี 2 กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

คณะกรรมการบูรณาการ
การปองกันและปราบปราม

การทุจริตระดับชาติ

คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง

หรือหนวยงานเทียบเทา

คณะอนุกรรมการการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรชาติฯ

ระดับจังหวัด

สวนปฏิบัติการพิเศษ
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ)

คณะอนุกรรมการวิชาการ
และนวัตกรรมปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

คณะอนุกรรมการกองทุน
ตอตานการทุจริตและ
สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน

คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล

การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ

คณะอนุกรรมการ
อํานวยการและบริหาร

งบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตรชาติฯ
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การติดตามและประเมินผล
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดนํากรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ
Balanced Scorecard ของโรเบิรต เอส แคปแลนด และเดวิด พี นอรตัน ซึ่งประกอบไปดวย 4 มิติสําคัญ
ไดแก มิติดานประสิทธิผลและความคุมคา (Financial Perspective) มิติดานผลกระทบตอประชาชนท่ี
จะไดรับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปรงใสและปราศจากการทุจริต (Customer Perspective)
มิติดานประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Perspective) และมิติดานการเรียนรูและ
การเติบโต (Learning and Growth Perspective)

รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรชาติฯ ไดนําทฤษฎีเชิงระบบ (System Model)
มาใชเปนรูปแบบในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตรชาติฯ โดยจําแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเปน
3 ประเภท ไดแก

1) ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ไดแก การประเมินปจจัยนําเขา ซึ่งหมายถึง
ทรัพยากรท่ีนํามาใชในการดําเนินการตามยุทธศาสตร (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เปนตน)

2) ตัวชี้วัดประเภทกิจกรรม ไดแก การประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน ตั้งแตการเริ่มวาง
แผนการดําเนินงาน การเริ่มดําเนินงานตามแผน ข้ันตอนระหวางการดําเนินงาน และข้ันตอนหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการดําเนินงาน

3) ตัวชี้วัดประเภทผล (Lag Indicator) ไดแก การประเมินผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดท่ีสามารถชี้ใหเห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค

ตัวชี้วัดท้ัง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ท้ัง 4 มิติ
เปนประเด็นชี้นําการกําหนดตัวชี้วัด

แผนภาพท่ี 3
กรอบแนวคิดตัวแบบการประเมินตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์และทฤษฎีเชิงระบบ

วตัถปุระสงค์/
เปา้ประสงค์ ปัจจยันําเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ์

กิจกรรม
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ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะแบงการติดตามและประเมินผลออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย

1) การประเมินภาพรวมของแผนยุทธศาสตรชาติฯ
2) การติดตามและประเมินผลในระดับประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 6 ประเด็นยุทธศาสตร
3) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการ โครงการและแนวทางใน

การดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
การประเมินยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

จําแนกระยะเวลาของการประเมินการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ออกเปน 3 ระยะ ไดแก การประเมิน
กอนการนํายุทธศาสตรชาติฯไปปฏิบัติ (Pre-action Phase) การประเมินขณะดําเนินการ (Ongoing Phase)
และการประเมินเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ (Post-action Phase)



   

พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

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

วัตถุประสงค์ที่ 1  
สังคมมีพฤติกรรม 

ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 

วัตถุประสงค์ที่ 2  
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)  

มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์ที่ 3 
การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกัน
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

วัตถุประสงค์ที่ 4 
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 

มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ที่ 5 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคม 

ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ระดับความส าเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 

กลยทุธ ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ           
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา          
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 
4. เ ส ร ิมพล ังก า รม ีส ่วน ร ่ว มขอ ง ช ุมชน  (Civic 
Participation) แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เ พื่ อ           
ต่อต้านการทุจริต 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1 ทุกภาคส่วนส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสรมิ
การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2. การผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สกัดกั้นการทจุริต 

เชิงนโยบาย 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ร้อยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 
    ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy formation) 
    ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
    ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
    ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัต ิ(Policy Implementation) 
    ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy cycle feedback) 
3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริม
ธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย 
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบการด าเนิน
โครงการของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาระบบป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุก 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ     
การยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
2. ร้อยละของคดีหรือการร้องเรียนเกี ่ยวก ับ        
การทุจริตที่ลดลง 
3. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริต 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับย้ังการทุจริต 
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ          
ลดปัญหาการทุจริต 
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต      
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against 
Corruption C.C. 2003 : UNCAC 2003) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. กระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่
การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 

การปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีทุจริตจ าแนกตาม
ขนาดและประเภทของคดี 
๒. ร้อยละของคดีการทุจริตที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
จ าแนกตามขนาดและประเภทของคดี 

กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุ งระบบรับเรื่ อ งร้อง เรียนการทุจริตใ ห้มี
ประสิทธิภาพ 
๒.  ปรั บปรุ ง กา รตร วจสอบความ เคลื่ อ น ไหวแล ะ              
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิ เศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
๙.  การ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการด า เนิ นคดีทุ จ ริ ต        
ระหว่างประเทศ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในการปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ 
2. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายในการร่วมกัน
ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ                 
การปราบปรามการทุจริต 
3. ประชาชนและสังคมให้ความส าคัญกับการปราบปราม
การทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระท าการทุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ตามแหล่งส ารวจข้อมูล ๘ แหล่ง             
อยู่ในระดับร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

กลยุทธ์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ความร่วมมือของรัฐบาล กระบวนการ ยุติ ธรรม 
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และเอกชนในการต่อต้านการ
ทุจริต 
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ 
3. การรับรู้ของนักลงทุนต่างชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง 

ในการต่อต้านการทุจริต 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. มีการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
นักการเมืองต่อสาธารณชน 
2. ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรม  
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนต้ังต้นในการจัดต้ังกองทุนต่อต้าน
การทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน  
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการก ากับ
ดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณชน 

กลยุทธ์  
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านง       
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ           
ในการต่อต้านการทุจริต 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชน          
และภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 
6.  ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับ ดูแลและควบคุม                 
การด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมือง     
ที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ความตระหนักในความส าคัญของการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน 
2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
เครือข่าย จัดท าแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งรัดหรือกดดันให้คณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้อง
ด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเร่งด่วน 
4. รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนท่ีรัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

วิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

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




