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1.1 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  

ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์  
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต

ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือ ให้
ประเทศไทย มีศักดิศ์รีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

พันธกิจ  
“สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล”  

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50  

วัตถุประสงค์หลัก  
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน  
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 
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ยุทธศำสตร์  
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์                   

การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต       
2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
3. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไมท่นต่อกำรทุจริต”  
ยุทธศาสตร์ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ 

“ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง        
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี           
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแ บบ               
ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ อันจะน ามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน      
กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับ
การทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่ มี
อยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพ่ือให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
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ยุทธศำสตร์ที ่1 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
    ผลประโยชน์สว่นรวม ในทุกระดับ 

2. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำนทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี  
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  
3. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ  
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ  
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม  

กลยุทธ์ที ่3 ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ในการเรียนการสอนในทุกระดับ  
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม  
    (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล  
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดบัเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”  
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วง

ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม  ทุกฝ่าย ต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ            
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตของรัฐบำลและเจ้ำหน้ำที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทย  
ในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน      
ก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมือง        
การปกครองที่น าไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน  ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่า
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การปกครอง
บ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด 
เด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลา
กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริต  
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ไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้ มุ่งสู่สังคม              
ที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทย                        
ให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด  

ยุทธศำสตร์ที ่2 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำกลไกกำรก ำหนดให้นักกำรเมืองแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน  
1. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหนง่ทางการเมือง  
2. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดกำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐในทุกระดับ  
1. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  
2. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน  
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรสำหรับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริต 

3. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี             
               ที่มีสัดส่วนเหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ  
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  
2. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  
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กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตสำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชนโดยรัฐให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น  
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล  
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณะ  
1. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
2. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน  

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”  
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้
ประโยชน์จากการด าเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากก ารใช้
ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้น
ในขั้นการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมา              
มีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการ
ก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการ ที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”                       
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกัน การทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy formation)  ขั้นการก าหนดนโยบาย  (Policy Formulation)  ขั้นตัดสินใจนโยบาย  (Policy Decision)  ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ                        
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  
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ยุทธศำสตร์ที ่3 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ ๑ วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล  
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย  
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย  
4. พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล  
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)  
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
7. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
หมำยเหตุ : (เพ่ือแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น                   

การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพ้ืนที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น และ การทุจริตใน
กระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุดเป็นต้น)  

8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
9. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย  
10. การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร  
11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร  
12. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย  

กลยุทธ์ที่ ๒ กำรรำยงำนผลสะท้อนกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy cycle feedback)  
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 
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กลยุทธ์ที ่3 กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมำภิบำลในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
1. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไก
อ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต  
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ  
2. พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต  
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต  

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต  
1. สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
2. น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ  
3. ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อลดปัญหำกำรทุจริต  
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ  
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต               
    (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)  
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กลยุทธ์ที ่4 พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
2. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

กลยุทธ์ที ่5 กำรพัฒนำ วิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน  
              เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน  
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน  

กลยุทธ์ที ่6 สนับสนุนให้ภำคเอกชนด ำเนินกำรตำมหลักบรรษัทภิบำล  
1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  
3. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง  
กลยุทธ์ที ่7 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที ่8 กำรพัฒนำระบบและส่งเสริมกำรดำเนินกำรตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 
               (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003)  
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชงิป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต  
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ  
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”  
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ            

ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวน
และไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไก
พิเศษในการด าเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนก าหนดทิศทางในการปราบปราม การทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/
จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบ  
การปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไก
และกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้ 
กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปราม           
การทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ จะท าให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่างๆถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ 
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด  

ยุทธศำสตร์ที ่5 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ  
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย  
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน  
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กลยุทธ์ที ่2 ปรับปรุงกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน  
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ 

        มาตรา ๒๒๑ และมาตรา 244)  
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ 
    มาตรา ๒๒๑ และมาตรา 244)  
กลยุทธ์ที ่3 ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกลไกพิเศษในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๑ และ 244)  
2. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต  
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๑ และ 244)  
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด  

กลยุทธ์ที่ ๔ ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริตและสอดคล้อง 
               กับสนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล  
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  
2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม                  
    การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
4. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 215)  
5. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 215)  
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริต 
    หรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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กลยุทธ์ที ่5 บูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต  (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ 
    มาตรา ๒๒๑ และมาตรา ๒๔๔)  
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต  
๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูล 
    และข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)  

กลยุทธ์ที ่6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้  
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
๓. การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี  
กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (non-training)  
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)  
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต  

กลยุทธ์ที ่8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง  

กลยุทธ์ที ่9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม 
    ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดบัคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”  
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและ         

การจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และ
เร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

ยุทธศำสตร์ที ่6 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษำ และก ำกับติดตำมกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)  
3. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)  
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  
กลยุทธ์ที ่2 บูรณำกำรเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  
               (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 –ยุทธศาสตร์ที่ 5)   
    เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ  
2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์  

1.2 นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ  
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้  
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นโยบำยที ่10. นโยบำยกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ  
ด าเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นวางใจ ในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ใน
ระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะ ได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง            
ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรม ในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โด ยถือว่า
เรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อ  ผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและ
คดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะทากรณีศึก ษาที่เคยเป็น
ปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
1.3 ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 69/2559 เร่ือง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ  

เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ื อสกัดกั้น   
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  
 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ           
ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  
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ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม 

ก ากับดูแล การด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด  
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทาง

อาญาแล้วแต่กรณี  
ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ 

ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตาม 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และเรายังฝานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

1.4 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2560–2564  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงสมดุล  

กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
1.5 โครงกำรเน้นหนักตำมนโยบำยรัฐบำลและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย “มหำดไทยสะอำด”  

กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 256๐ – 256๔) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการ
ด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้  

1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ  
๒. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น  
๓. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  
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ยุทธศำสตร์ชำติฯ ที่ 3   นโยบำยรัฐบำล นโยบำยที่ 10      ค ำสั่ง คสช. ที ่69/2557       นโยบำยเน้นหนัก มท.  
(พ.ศ.2560-2564)   กำรป้องกันปรำบปรำบกำรทุจริต     ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557        มหำดไทยใสสะอำด 
                 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับ
คะแนนดัชนี การรับรู้การ
ทุจริต CPI ของประเทศไทย 

๑๐.๕ ปลูกฝังค่านิยม คณุธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 

ข้อ ๑ ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหำกำรทจุริตประพฤติมิชอบ 

โดยมุง่เน้นกำรสร้ำงธรรมภิบำลในกำรบริหำร 

๑.สง่เสริมกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดีตำมหลกั      

ธรรมำภิบำลในเชิงปฏิบตัิ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกดักั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การ

ทุจริต CPI ของประเทศไทย 

๑๐.๒ให้ประชำชนเข้ำถงึกำรบริกำร
สำธำรณะได้รวดเร็ว ประหยดั สะดวก 
ท ำขัน้ตอนท่ีแนน่อน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรท่ีรวดเร็ว 

๑๐.๖ ให้ผู้ รับบริกำรมีโอกำสประเมิน 
ระดบัควำมเช่ือถือของหนว่ยงำนของรัฐ 
และเปิดเผยกำรประเมินผลตอ่
ประชำชน 

ข้อ ๒ กำรบงัคบัใช้มำตรกำรทำงวินยั 
มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำง
กฎหมำยอยำ่งเฉียบขำดและรวดเร็ว กบั
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องกบักำร
ทจุริตประพฤตมิิชอบ 

ข้อ ๓ กำรควบคมุ ก ำกบั ดแูล กำรจดัซือ้จดั
จ้ำงให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนญู
วำ่ด้วยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ อยำ่งเคร่งครัด 

๓. สนบัสนนุให้มีจงัหวดัใส

สะอำดและองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินใสสะอำด 

ยทุธศำสตร์ที่ ๔ พฒันำ

ระบบปอ้งกนักำรทจุริตเชิง

รุกยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต CPI ของประเทศไทย 

 

๑๐.๓ พฒันำหนว่ยงำนให้เป็นองค์กร
แหง่กำรเรียนรู้ สร้ำงนวตักรรมกำร
ท ำงำนอยำ่ประหยดั มีประสทิธิภำพ 
และมีระบบบรูณำกำร 
๑๐.๗ สง่เสริมและสนบัสนนุภำคี
องค์กรภำคเอกชน และเครือขำ่ยตำ่งๆ 
เพื่อสอดสอ่ง เฝำ้ระวงั ตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อตอ่ต้ำนกำรทจุริต
ประพฤติมิชอบ 

ข้อ ๑ สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมจำกทกุภำคสว่น
ในกำรตรวจสอบ เฝำ้ระวงั เพื่อสกดักัน้มใิห้

เกิดกำรทจุริต ประพฤติมชิอบ 

ข้อ ๕ สนบัสนนุข้อมลูให้แก่ ป.ป.ท.ในกำร
พิสจูน์เก่ียวกบักำรุจริตและกำรรำยงำนผล

กำรปฏิบตัิตอ่ ค.ส.ช. 

๒. ปอ้งกนัและปรำบปรำม

กำรทจุริตอยำ่งเข้มข้น 
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2562 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ จังหวัดอ่างทอง 
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3.1 งบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒  
ยุทธศำสตร์ที ่1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”  
กลยุทธ์ที ่1 ปรับควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒      (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 

  หน่วยนับ
(๒.๑) 

ปริมาณงาน 
(๒.๒) 

บูรณาการ 
(๓.๑) 

ปกติ 
(๓.๒) 

รวม 
(๓.๓) 

  
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
รับผิดชอบ 

๑ โครงการอบรม วินยัต่อ
ตนเอง สร้างสังคมสุจริต” 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๔๐๐ คน ๑๑๙,๗๐๐ 
บาท 

 ๑๑๙,๗๐๐ 
บาท 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

  0.087 
(มิ.ย.๖๒) 

 

 ส านักงาน
จังหวัดอ่างทอง 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
หลัก ๔ ประการ “พอเพยีง
วินัย สจุริต จิตอาสา) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

40๐ คน ๑๓๖,๘๐๐ 
บาท 

 ๑๓๖,๘๐๐ 
บาท 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

  
 

 0.087 
(ก.ค.๖๒) 

ส านักงาน
จังหวัดอ่างทอง 

3 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร”การ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

       (ม.ค.-มี.ค.
๖๒) 

  ส านักงานคลัง
จังหวัดอ่างทอง 

4 จัดนิทรรศการต่อต้านการ
ทุจริตในงานวันต่อต้าน             
คอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 
256๑ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

300 คน      9 ธ.ค. 
๒๕61 

   ส านักงาน
จังหวัดอ่างทอง 

๕. โครงการสัมมนา “จังหวัด
คุณธรรมสืบสานพระราช
ปณิธานตามรอยพระยุคล
บาท” 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

400 คน ๒0,000 
บาท 

 ๒๐,000 
บาท 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

 ๗ มี.ค.
๖๒ 

  ส านักงาน
จังหวัดอ่างทอง 
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ยุทธศำสตร์ที ่1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำนทุจริต 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒     (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 

  หน่วยนับ
(๒.๑) 

ปริมาณงาน 
(๒.๒) 

บูรณาการ 
(๓.๑) 

ปกติ 
(๓.๒) 

รวม 
(๓.๓) 

  
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นประจ าปี 
2562 

ครั้ง 1/ปี   ไม่ใช้ งปม. ความส าเร็จ
ของการ
คัดเลอืก

ข้าราชการ  
พลเรือนดีเด่น  

ข้าราชการ  
พลเรือนดีเด่น 

3 ราย 

    ส านักงาน
จังหวัดอ่างทอง 

๒. โครงการพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

50 คน ๑๐0,000 
บาท 

 ๑๐0,000 
บาท 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

   0.087 
(ก.ค.๖๒) 

เทศบาลเมือง
อ่างทอง 

๓ โครงการพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่นแก่
ข้าราชการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

100 คน ๑๐0,000 
บาท 

 ๑๐0,000 
บาท 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

  0.087 
(มิ.ย.๖๒) 

 เทศบาลเมือง
อ่างทอง 

4. โครงการองค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่นจังหวัดอา่งทอง
สุจริตโปร่งใส 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

200 คน ๕๘๕,๐๐๐ 
บาท 

 ๕๘๕,๐๐๐ 
บาท 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

   (ก.ค.๖๒) สนง.ส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด
อ่างทอง 

๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร 
สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

50 คน ๓๐,๐๐๐ 
บาท 

 ๓๐,๐๐๐ 
บาท 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

  (มิ.ย.๖๒)  สนง.ส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด
อ่างทอง 
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ยุทธศำสตร์ที ่1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”  
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 

  หน่วยนับ
(๒.๑) 

ปริมาณงาน 
(๒.๒) 

บูรณาการ 
(๓.๑) 

ปกติ 
(๓.๒) 

รวม 
(๓.๓) 

  
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
รับผิดชอบ 

๑ การน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัต ิ

คน    ไม่ใช้ งปม. เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในจังหวัด
อ่างทองมี
ความเข้าใจ
และน าไป
ปฏิบัติใช้ใน
การด าเนินงาน
และครอบครัว 

     ส านักงาน
จังหวัดอ่างทอง 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”  
กลยุทธ์ที่ 1 วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒     (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 

  หน่วยนับ
(๒.๑) 

ปริมาณงาน 
(๒.๒) 

บูรณาการ 
(๓.๑) 

ปกติ 
(๓.๒) 

รวม 
(๓.๓) 

  
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
รับผิดชอบ 

๑ ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกในการต่อตา้นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้แก่เจ้าหนา้ที่ของรัฐใน
จังหวัดอ่างทอง 

ช่องทาง อย่างน้อย 
2 

ช่องทาง 

  ไม่ใช้ งปม. จ านวน
ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ ์

     ส านักงาน
จังหวัดอ่างทอง 

 


