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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564)
จากสถานการณก ารทุจ ริต ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอยา งรวดเร็ว ตอ เนื่อ ง และบทเรีย นที่ไ ดรับ จาก
การแปลงยุทธศาสตรช าติวาดว ยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ทั้งสองฉบับ ที่ผานมาสูการปฏิบัติ
จึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ
ตอ งเผชิญอยูจ ริง ตองมีก ารคํา นึง ถึงบทบาทของทุกภาคสว นไมวาจะเปน หนว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิช าการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ
ตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ
ทั้งนี้ ก็เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง
เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล
จากผลการวิ เ คราะห ส ถานการณ ก ารทุ จ ริ ต การวิ เ คราะห ดั ช นี การรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะหทิศทางและแนวโนมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking) การวิเคราะหสภาวะ
แวดล อ ม รวมถึ ง วิ เ คราะห ว งล อ อนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future
Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่เกี่ยวของใน
ภาคสวนตาง ๆ ไดมีการนํามาประมวลผลเพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คําอธิบายวิสัยทัศน
ประเทศไทยในระยะ 5 ป ข างหน า จะมุ ง สู ก ารเป น ประเทศที่ มี ม าตรฐานทางคุ ณ ธรรม
จริย ธรรม เปน สัง คมมิติใหมที่ป ระชาชนไมเ พิก เฉยตอ การทุจ ริต ทุก รูป แบบ โดยไดรับ ความรว มมือจาก
ฝา ยการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน
เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”
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การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปขางหนา จะเปนการปฏิรูปกระบวนการ
ดําเนินงานจากเดิม ไปสูกระบวนการทํางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
อีกตอไป ประชาชนไทยตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจํานง
ทางการเมืองของประชาชนที่ตอ งการสรางชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะตองไดรับการสานตอจากฝายการเมือง
และเจาหนาที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตองเปนที่ไดรับความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนวาจะสามารถเปน
ผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว เปนธรรม และเทาเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดั บ
มาตรฐานจริ ย ธรรม คุ ณธรรม และความโปร ง ใสของประเทศไทยในทุ กมิ ติ ใ ห มี มาตรฐานตามอนุ สั ญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
ภายในป พ.ศ. ๒๕๖4
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดั บ คะแนนของดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (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
มีคาคะแนนในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญ ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่
“ไมท นตอ การทุจ ริต ” โดยเริ่มตั้ง แตก ระบวนการกลอ มเกลาทางสังคมในทุกระดับ ชว งวัย ตั้ง แตป ฐมวัย
เพื่อ สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการ
ผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตาน
การทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย
๑.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ ผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชนสวนรวม
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง
2. สงเสริมใหมีระบบและ
2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
เพื่อตานทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
องคกรวิชาชีพ
๒.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ
4.๑ สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทาง
การทุจริต
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริง
และเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวา
ประชาชนทุกกลุมทุกฝายต างมีขอเรียกรองที่สอดคล องรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของ
รัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและ
ไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมือง
อันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝายที่ตอ งการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอ
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนํา
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
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การทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตรที่ ๒ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๒
กลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดให
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน

ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1.๑ กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง
1.๒ กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
2. เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐาน 2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
เจาหนาที่รัฐในทุกระดับ
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนด 3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการใน
กลยุทธและมาตรการสําหรับ
การปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณดานการปองกันและ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับ 4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน
การจัดสรรงบประมาณรายจาย
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับ
การแกปญหา
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ
ตอตานการทุจริตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน ภาคประชาชน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับ 6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
ดูแลและควบคุมการดําเนินงาน
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง
ตามเจตจํานงทางการเมืองของ
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต
พรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอ
ในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน
สาธารณะ
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ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิด
ผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริต
เชิ งนโยบายมั กเกิ ด จากการใช ช องว างทางกฎหมายเข าแสวงหาประโยชน ส ว นตน โดยพบตั้ ง แต ขั้ น ตอน
การกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 จึ งได กํ าหนดให มี ยุ ท ธศาสตร “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” ซึ่ งเป น
ยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล
ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้ น การนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ (Policy Implementation) ขั้ น การประเมิ น
นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น ๑.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.๓ การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
1.๔ พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะทอนการสกัด - บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy
Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ
- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
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กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส
ปกครองสวนทองถิ่น
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทย
ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
๑.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
ปองกันการทุจริต
1.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน
การทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพื่อ
2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
2.๓ กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
5. การพัฒนา วิเคราะหและ
5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
บูรณาการระบบการประเมินดาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
คุณธรรมและความโปรงใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหภาคเอกชน
6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
อยางเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ
องคความรูเชิงสรางสรรคของ
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
บุคลากรดานการปองกันการทุจริต มาตรฐานสากล
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
การดําเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับ
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน การปองกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริ ตเปน ยุทธศาสตร ที่
มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนน
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป น กฎหมาย (Legislation) การบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย (Enforcement)
การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริต และจะมี การใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารที่ ทัน สมัย ในการพัฒ นากลไก
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิด ความตระหนั กและเกรงกลัว ที่จ ะกระทําการทุจ ริต อั นจะส งผลให คดี การทุ จริ ต
มีอัตราลดลงไดในที่สุด

-8ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียน ๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน
การทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
1.๒ การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
เคลื่อนไหวและความถูกตองของ ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ทรัพยสินและหนี้สิน
ทรัพยสินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม 3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
การทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี 3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ประสิทธิภาพ
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ตนสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
ใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ
๕. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง 5.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง
ในการปราบปรามการทุจริต
หนวยงานปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับขอมูลและ
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส
คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผถู ูกคุมครองได
(Whistleblower) และเจาหนาที่ใน 6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
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กลยุทธ
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ
เจาหนาที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู
ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
7.2 การพัฒนาเจาหนาทีป่ ราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ
และขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปดโปงผูกระทําความผิดให - การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
สาธารณชนรับทราบและตระหนัก ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชน
ถึงโทษของการกระทําการทุจริต อยางกวางขวาง
เมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
- จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 “ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการ
การยกระดับค าดัชนีการรับ รู การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึ กษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน และ
วิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุง
การทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหว างภาครัฐ หน วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และตางประเทศโดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต แตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
(Corruption Perceptions Index : 1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู
CPI) ของประเทศไทย
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions)
2. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรที่ 1 การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
การทุจริต (Corruption Perceptions ประเทศ
Index : CPI) ของประเทศไทย
๒.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร

- ๑๐ แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร วัตถุประสงค และผลลัพธ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต
(วิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติฯ)

สังคมไทยสุจริต

การรับรูการทุจริตนานาชาติ
(ยุทธศาสตรที่ 6)

การทุจริตหมดสิ้น

การทุจริตไมเกิดขึ้นใหม

ประชาชนอาย
ตอการทุจริต

ประชาชนมีฐานความคิด
แยกแยะผลประโยชนได

ยับยั้งการทุจริต
ระดับการเมือง

นักการเมือง
มีเจตจํานงตานทุจริต
(ยุทธศาสตรที่ 2)

รัฐบาลไมมี
การทุจริตเชิงนโยบาย
(ยุทธศาสตรที่ 3)

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ

ยับยั้งการทุจริต
ระดับหนวยงานรัฐ
(ยุทธศาสตรที่ 4)

หนวยงานรัฐ
มีความโปรงใส

ระบบการปราบปราม
การทุจริตรวดเร็ว
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ประชาชนไมกระทําการทุจริต
และไมทนตอการทุจริต
(ยุทธศาสตรที่ 1)

การทุจริตเดิมถูกดําเนินคดี
(ยุทธศาสตรที่ 5)
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กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
การจะบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจ ริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่น คือ ประเทศไทยจะไดรับ ผลการประเมิน ดัช นีก ารรับ รู
การทุ จริ ต (CPI) สู งกวา ร อยละ ๕๐ ได นั้ น จะต องมี การให ค วามสํ าคัญด านการมี สว นร ว มของประชาชน
หนวยงาน และองคกรตางๆทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน และรวมตรวจสอบประเมินผลผานผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ เนื่องจากการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตนั้น ไมสามารถมอบหมายใหองคกรหรือกลุมองคกรใดองคกรหนึ่งรับผิดชอบแต
เพียงผูเดียว แตจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนภายในชาติ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงไดกําหนดกลไกการดําเนินงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy Integration) ประกอบดวย
๑.๑) คณะกรรมการบู รณาการการป องกั นและปราบปรามการทุจริ ตระดั บชาติ
ทําหนาที่เปนคณะกรรมการกลางในการพิจารณากําหนดนโยบายบูรณาการ แนวทางการดําเนินงาน หรือสั่งการ
ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายในการบูรณาการผานกลไกของยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็นยุทธศาสตรระดับชาติ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร
(Agenda) และในเชิงพื้นที่ ๗๖ จังหวัด (Area)
(2) พิ จ ารณากรอบการจั ด สรรงบประมาณประจํ า ป ที่ ส อดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเชื่อมโยงขอมูลประกอบการพิจารณาจาก
คณะกรรมการระดับสนับสนุนตาง ๆ ในการรับขอเสนอประกอบการพิจารณา
(3) กํ า หนดมาตรการในเชิง ยับ ยั ้ง การทุจ ริต ในกรณีที่อ าจกอ ใหเ กิด
ความเสีย หายแกประเทศหรือพิจารณาสั่งการเรงดวนไปยังสวนปฏิบัติการพิเศษเพื่อดําเนินการตรวจสอบ
หรือออกคํา สั่ง ยับ ยั้ง การดํา เนิน งานของเจา หนา ที่รัฐ หรือ โครงการตา ง ๆ ที่สอ ไปในทางทุจ ริต หรือ อาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐได
(4) สั่งการใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
(5) การบริห ารและสนับ สนุน ปจ จัย แหง ความสํา เร็ จ ในการบูร ณาการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๖) รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ตอรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปงบประมาณ
(๗) แตงตั้งคณะอนุ กรรมการหรือมอบหมายเจ าหนาที่ ดําเนิ นงานตามที่
คณะกรรมการเห็นควร
๑.๒) คณะอนุก รรมการอํา นวยการและบริห ารงบประมาณแบบบูร ณาการ
ตามยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีกรอบหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้
(๑) อํ านวยการ ประมวลข อมู ล ข าวสารการดํ าเนิ น งาน ติ ด ตาม เร งรั ด
การดํ า เนิ น งานหรื อการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายหรื อ ข อ สั่ งการของคณะกรรมการบู ร ณาการการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ

- 12 (๒) ประสานงานและบู รณาการการดํ าเนิ นงานระหว างคณะอนุ กรรมการ
บริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง กรม และหนวยงานที่เทียบเทา และคณะอนุกรรมการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับพื้นที่ เพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริ ต ระยะที่ ๓ เป นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกลั่นกรองปริมาณงานตามลําดั บความสํ าคัญของ
ปญหาโดยไมสรางภาระการดําเนินงานที่ยังไมมีความจําเปนเรงดวนในพื้นที่
(๓) กําหนดหลักเกณฑขอบเขตภารกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของกับประเด็น
การจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการให ค รอบคลุ ม ครบถ ว น เพื่ อ ให ก ารบู ร ณาการเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
(๔) ประสานสวนราชการ องคกร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําขอเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสมที่จะทํางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ
(๕) พิจารณากลั่นกรองขอเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
และจัด ลําดับ ความสําคัญของจัด สรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใตกรอบที่ คณะกรรมการบูร ณาการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติไดกําหนดไว
(๖) จัดทําขอเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป
งบประมาณ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
(๗) กํากับ ดูแล ติด ตาม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามแผน
บูรณาการใหเปนไปดวยความโปรงใสและถูกตอง รวมทั้งบูร ณาการการทํางานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้น ที่
และหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนบูรณาการ เพื่อใหการดําเนินงานเป นไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๑.๓) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหนวยงาน
ทีเ่ ทียบเทา เปนคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในทุกกระทรวง หรือหนวยงานที่เทียบเทาทั้งหมด มีกรอบหนาที่
การดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต กําหนด
๑.๔) คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ระดับจังหวัด เปนกลไก
การดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ มี ก รอบหน า ที่ ก ารดํ า เนิ น งานตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการอํ า นวยการและบริ ห าร
งบประมาณแบบบู ร ณาการตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหนวยงานเทียบเทา กําหนด
๑.๕) ส วนปฏิบัติการพิเ ศษ เป นสวนปฏิบัติการที่ทําหน าที่เฉพาะกิจ ขึ้ นตรงต อ
คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติมีกรอบหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน
คือ เป น กลไกการติ ด ตาม ตรวจสอบ และรายงานผลพิ เ ศษในกรณี ที่กลไกการตรวจสอบปกติ ไม ส ามารถ
ดําเนินการไดอยางทันทวงทีหรือมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากปญหาเชิงโครงสราง โดยดําเนินการตามมาตรการ
พิเศษหรือขอสั่งการเรงดวนของคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติเพื่อตรวจสอบหรือยับยั้งการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่รัฐหรือโครงการตางๆที่สอไปในทางทุจริตหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
๒) คณะกรรมการระดับสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑) คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรมปองกันและปราบปรามการทุจริต
มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน คือ การศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสําหรับ
สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยดําเนินการ
ตามลําดับความสําคัญเรงดวนภายใตกรอบที่คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับชาติไดกําหนดไว

- 13 ๒.๒) คณะอนุกรรมการกองทุนตอตานการทุจริต และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประกอบดวยผูแทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองคประกอบ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนตอตานการทุจริต มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้
(๑) กํ าหนดประเด็ น การแก ไ ขป ญหาการทุ จ ริ ต เร งด ว นจากมุ มมองของ
ภาคเอกชนและประชาชน
(๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ภาคประชาชนเสนอตอคณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
๒.๓) คณะอนุ ก รรมการอื่ น ๆ กํ า หนดให มี ขึ้ น ได เ ฉพาะกรณี ที่ จํ า เป น และ
คณะกรรมการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติเห็นสมควรใหเพิ่มเติม
๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ มีหนาที่การดําเนินงานเบื้องตน ดังนี้
(๑) ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทั้งระบบ
(๒) จัด ทํา บัน ทึก รายงานขอ คิด เห็น สํา หรับ การพัฒ นายุท ธศาสตรช าติวา ดว ย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป
(๓) จัดทํ ารายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ชาติ วาด วยการป องกั นและ
ปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ ๓ ทุกสิ้น ป งบประมาณ เสนอต อ คณะกรรมการบู ร ณาการการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ เพื่อรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพรใหสาธารณชน รวมถึงนานาชาติ
ทราบถึงความมุงมั่นในการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวตอไป
แผนภาพที่ 2 กลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
คณะกรรมการบูรณาการ
การปองกันและปราบปราม
การทุจริตระดับชาติ
คณะอนุกรรมการวิชาการ
และนวัตกรรมปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
คณะอนุกรรมการกองทุน
ตอตานการทุจริตและ
สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน
คณะอนุกรรมการอื่นๆ

คณะอนุกรรมการ
อํานวยการและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตรชาติฯ

คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรชาติฯ ระดับกระทรวง
หรือหนวยงานเทียบเทา
คณะอนุกรรมการการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรชาติฯ
ระดับจังหวัด

สวนปฏิบัติการพิเศษ
(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ)
คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ
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การติดตามและประเมินผล
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดนํากรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ
Balanced Scorecard ของโรเบิรต เอส แคปแลนด และเดวิด พี นอรตัน ซึ่งประกอบไปดวย 4 มิติสําคัญ
ไดแก มิติดานประสิทธิผ ลและความคุมคา (Financial Perspective) มิติดานผลกระทบตอประชาชนที่
จะไดรับ การบริก ารจากภาครัฐ ที่มีค วามโปรง ใสและปราศจากการทุจ ริต (Customer Perspective)
มิ ติ ด า นประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน (Internal Perspective) และมิ ติ ด า นการเรี ย นรู แ ละ
การเติบโต (Learning and Growth Perspective)
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรชาติฯ ไดนําทฤษฎีเชิงระบบ (System Model)
มาใชเปนรูปแบบในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตรชาติฯ โดยจําแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเปน
3 ประเภท ไดแก
1) ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ไดแก การประเมินปจจัยนําเขา ซึ่งหมายถึง
ทรัพยากรที่นํามาใชในการดําเนินการตามยุทธศาสตร (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เปนตน)
2) ตัวชี้วัดประเภทกิจกรรม ไดแก การประเมินขั้นตอนการดําเนินงาน ตั้งแตการเริ่มวาง
แผนการดําเนินงาน การเริ่มดําเนินงานตามแผน ขั้นตอนระหวางการดําเนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการดําเนินงาน
3) ตั ว ชี้ วั ด ประเภทผล (Lag Indicator) ได แ ก การประเมิ น ผลผลิ ต และผลลั พ ธ ซึ่ งเป น
ตัวชี้วัดที่สามารถชี้ใหเห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ
เปนประเด็นชี้นําการกําหนดตัวชี้วัด
แผนภาพที่ 3
กรอบแนวคิดตัวแบบการประเมินตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์และทฤษฎีเชิงระบบ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์

ปั จจัยนําเข้ า

กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- 15 ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะแบงการติดตามและประเมินผลออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย
1) การประเมินภาพรวมของแผนยุทธศาสตรชาติฯ
2) การติดตามและประเมินผลในระดับประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร
3) การติด ตามและประเมิน ผลการดํา เนิน งานตามมาตรการ โครงการและแนวทางใน
การดําเนินงานในแตล ะยุ ทธศาสตร
การประเมินยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
จําแนกระยะเวลาของการประเมินการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ออกเปน 3 ระยะ ไดแก การประเมิน
กอนการนํายุทธศาสตรชาติฯไปปฏิบัติ (Pre-action Phase) การประเมินขณะดําเนินการ (Ongoing Phase)
และการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ (Post-action Phase)

ผังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติ ต้านทุจริ ต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์ที่ 1
สังคมมีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ระดับความสาเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

กลยุทธ์
1. ปรั บฐานความคิ ดทุ กช่ วงวั ยตั้ งแต่ ปฐมวั ยให้ สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบและกระบวนการกล่ อ มเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต
4. เ สริ ม พลั ง ก ารมี ส ่ ว น ร่ ว มขอ ง ชุ ม ชน (Civic
Participation) แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เ พื่ อ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1 ทุกภาคส่วนส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริม
การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
2. การผนึกกาลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่นาไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต

วัตถุประสงค์ที่ 2
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)
มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. มีการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
นักการเมืองต่อสาธารณชน
2. ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรม
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนต่อต้าน
การทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการกากับ
ดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณชน
กลยุทธ์
1. พั ฒ นากลไกการก าหนดให้ นั ก การเมื อ งแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2. เร่ ง รั ด การก ากั บ ติ ด ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
3. สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละมาตรการ
ในการต่อต้านการทุจริต
4. พั ฒนาระบบการบริ หารงบประมาณด้ านการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่ งเสริ มการจั ดตั้ งกองทุ นต่ อต้ านการทุ จริ ตส าหรั บภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6.
ประยุ ก ต์ น วั ต กรรมในการก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม
การดาเนิ น งานตามเจตจานงทางการเมื อ งของพรรคการเมื อ ง
ที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความตระหนักในความส าคัญของการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
เครือข่า ย จัดทาแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งรัดหรือกดดันให้คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้อง
ดาเนินการตามเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเร่งด่วน
4. รัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญของการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่รัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น

วัตถุประสงค์ที่ 3
การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกัน
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ร้อยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy cycle feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑. ฝ่ายบริหารให้ความสาคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริม
ธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบการดาเนิน
โครงการของรัฐ

วัตถุประสงค์ที่ 4
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย
มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและได้รับความร่วมมือจากประชาชน

วัตถุประสงค์ที่ 5
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่ อ
การยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
2. ร้อ ยละของคดีห รือ การร้อ งเรีย นเกี ่ย วกับ
การทุจริตที่ลดลง
3. ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้องกัน
การทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดาเนินคดีทุจริตจาแนกตาม
ขนาดและประเภทของคดี
๒. ร้ อ ยละของคดี ก ารทุ จ ริ ต ที่ด าเนิ นการแล้ว เสร็ จ
จาแนกตามขนาดและประเภทของคดี

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ตามแหล่งสารวจข้ อมูล ๘ แหล่ง
อยู่ในระดับร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
ลดปัญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมิน
ด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่ วยงาน เพื่อเชื่ อมโยงกั บแนวทางการยกระดั บคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
7. พั ฒ นาสมรรถนะและองค์ความรู้ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ข อง
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
8. การพั ฒ นาระบบและส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การตาม
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against
Corruption C.C. 2003 : UNCAC 2003)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กระบวนการทางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่
การทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์
๑. ปรั บ ปรุ ง ระบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ
๒. ปรั บ ปรุ ง การ ตร วจสอ บความเ คลื่ อ นไหวแ ล ะ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
๓. ปรั บปรุ ง กระบวนการและพั ฒ นากลไกพิ เ ศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๔. ตรากฎหมายและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจ ริตให้เท่ าทันต่อพลวัตรของการทุจริ ต
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้ าหน้ าที่ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเ พิ่ ม ปร ะสิ ท ธิ ภ าพในก าร ด าเนิ น คดี ทุ จ ริ ต
ระหว่างประเทศ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
การปรับปรุง กระบวนการต่ าง ๆ ในการปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ
2. การสนับสนุน และให้ความร่ว มมือ จากฝ่ายนิติบัญญั ติ
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางกฎหมายในการร่ ว มกั น
ออกแบบ ปรับปรุง และบัง คับใช้กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกั บ
การปราบปรามการทุจริต
3. ประชาชนและสังคมให้ความสาคัญกับการปราบปราม
การทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระทาการทุจริต

(Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทย

กลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตเพื่ อยกระดั บดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความร่ ว มมื อ ของรั ฐ บาล กระบวนการยุ ติ ธ รรม
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ า ง ๆ และเอกชนในการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ
3. การรับรู้ของนักลงทุนต่างชาติ

