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บทนํา 
 

 

  การจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับน้ี 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทําขึ้นโดยมีคณาจารยจาก
มหาวิทยาลัย 7 สถาบัน รวมเปนที่ปรึกษาดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนกลไกการ
ประสานความรวมมือของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนในการรวมมือกันดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศ โดยมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนแกนกลางประสานความ
รวมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหไปในทิศทาง
เดียวกันในระยะเวลา  5 - 10 ปขางหนา โดยกําหนดวิสัยทัศนวา “สังคมไทยมีวินัย และยึดม่ัน           
ในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต”  โดยสํานักงาน ป.ป.ช. 
ไดจัดทําบทสรุปยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับนี้ เพื่อให
ทุกภาคสวนสามารถแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติตอไป 

  หากมีขอสงสัยและตองการขอเอกสารขอมูลเพ่ิมเติมสามารถติดตอไดที่                
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน ป.ป.ช.  โทร. 0 2282 3161 - 5  ตอ  610 , 613  

 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิ
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ที่มาและความสําคัญ 
 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคูกับกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบันสงผลตอการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ นํามาซึ่งกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ตลอดจน
โครงสรางสังคมไทยมีลักษณะเปนสังคมระบบอุปถัมภ ผูมีอํานาจจะใหความชวยเหลือญาติมิตรดวยวิธีการ
ตางๆ การทุจริตจึงมีลักษณะเปนวัฏจักรและเครือขายที่เกิดขึ้นทุกระดับและอยางเปนระบบ เปนการรวมมือ
ของกลุมนักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจทั้งในและตางประเทศโดยมีรูปแบบการทุจริตที่แตกตางและ
หลากหลาย นอกจากนี้ ปจจัยที่เอื้อตอการทุจริตเกิดจากการที่กระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยยัง              
ไมเขมแข็ง ถูกแทรกแซงจากผูมีอิทธิพลและนักการเมือง ตลอดจนการที่ประชาชนขาดความรูความเขาใจ 
ขั้นพ้ืนฐานดานกฎหมายและขั้นตอนการอํานวยความยุติธรรม ทําใหไมสามารถเขาถึงบริการดานอํานวย
ความยุติธรรมไดอยางเต็มที่ ปจจัยดังกลาวขางตนสงผลทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันมากขึ้น โดยจะเห็น 
ไดจากดัชนีการคอรรัปชันของประเทศไทยในปพ.ศ. 2550 ไดคะแนนลดลงมาอยูในระดับ 3.3 จากปพ.ศ. 2549  
ที่มีคะแนนอยูในระดับ 3.6 จากคะแนนเต็ม 10 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนตอง
ตระหนักถึงภัยจากปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่สงผลกระทบตออนาคตของประเทศและเขามามีสวนรวมใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยมีวัตถุประสงค เ พ่ือให มี เครื่องมือชี้นํ าการพัฒนาเครือขายพันธมิตร                   
ดานกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืนและตอเน่ืองทั้งภายในและนอกประเทศ สามารถ
สรางปจจัยขับเคลื่อนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยบูรณาการความรวมมือจาก              
ทุกภาคสวนในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

การยกรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในครั้งน้ี คณะผูดําเนินงาน
จัดทํายุทธศาสตรชาติฯ ไดจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อรับฟงความเห็นทางวิชาการจากนักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และ
องคกรอิสระเพื่อใหรางยุทธศาสตรชาติฯ มีความครอบคลุมมากที่สุด นอกจากนี้ ยังไดเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมโดยเปดเวทีรับฟงความเห็นจากประชาชนทุกภูมิภาคซึ่งเปนผูแทนจากทุกภาคสวน โดย
คณะผู ดําเนินงานไดนําสรุปขอคิดเห็นของประชาชนจากการสัมมนาตางๆ มาเปนขอมูลในการ                   
รางยุทธศาสตรชาติฯ และไดสังเคราะหขอเสนอแนะและความคิดเห็น ตลอดจนใชเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ
เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีความเปนไปไดบนพื้นฐานขององคความรู
ทางวิชาการ 
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 หลักการพื้นฐานที่ใชในการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับนี้
มีอยูดวยกัน 3 ประการ ไดแก ประการแรก ยุทธศาสตรชาติฯ ฉบับนี้จะตองยึดม่ันในหลักประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  ประการที่สอง ยุทธศาสตรชาติฯ นี้จะตองชวยแกไขหรือบรรเทาสถานการณ
การทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้นในชวงระยะที่ผานมาและสรางภูมิคุมกันใหกับประชาชนตอการเผชิญปญหา          
ในอนาคต และประการที่สาม ยุทธศาสตรชาติฯ นี้ ตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคมรวมกันคิดและ
แสดงความคิดเห็น คณะผูดําเนินงานไดนําหลักการทั้ง 3 ประการดังกลาวมาเปนหัวใจสําคัญของการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในครั้งน้ี และไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังตอไปน้ี 
 

ขั้นตอนที่ 1:  จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.และคณะอนุกรรมการ เพ่ือ
รับทราบนโยบายการทํางานในภาพรวมและรับฟงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  

 
ขั้นตอนที่ 2:  จัดประชุมระดมสมองผูทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบดวยนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และ

ผูแทนที่มีสวนเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตจากทุกภาคสวนเพื่อรับฟงความเห็นและ
ขอเสนอแนะ  

 
ขั้นตอนที่ 3:  จัดพิธีเปดการสัมมนา “ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต” 

โดยมีการแสดงปาฐกถา การอภิปราย และเปดโอกาสใหผู เขารวมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ  

 
ขั้นตอนที่ 4:  สัมภาษณแบบเจาะลึกคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือรับทราบ

นโยบาย ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ขั้นตอนที่ 5:  ยกราง SWOT วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหลักของ “ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต”  
 
ขั้นตอนที่ 6:  จัดสัมมนาระดมสมองการจัดทํา SWOT วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหลักของ 

“ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”  
 
ขั้นตอนที่ 7:  นํารางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากประชาชน (กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดกระบี่) 

 
ขั้นตอนที่ 8:  ยกรางและปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตาม

ขอเสนอแนะของประชาชน 
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ขั้นตอนที่ 9:  ปรับปรุงรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตาม

ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. 
 
ขั้นตอนที่ 10: ดําเนินการจัดทําเนื้อหาในรายละเอียดของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตโดยมีฐานวิชาการรองรับจากเอกสารที่เกี่ยวของทั้งบทความทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
ขั้นตอนที่ 11: นําเสนอยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอสํานักงาน ป.ป.ช.  
 
ขั้นตอนที่ 12: จัดประชุมชี้แจงวิธีการนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

ไปปฏิบัติแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  

ในแตละขั้นตอนของกระบวนการจัดทําและยกรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตดังกลาว คณะผูดําเนินงานไดมีการปรับปรุงแกไขทั้งรายละเอียดและสาระสําคัญอยางสมํ่าเสมอ 
ตลอดระยะเวลาที่ไดจัดทํารางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตน้ีขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต และคณะกรรมการ ป.ป.ช. จนทายที่สุดออกมาเปนยุทธศาสตรชาติวาดวย               
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พันธกิจ 

 1. สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม   

 2. พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจ 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

วิสัยทศัน 

สังคมไทยมวีนิัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
ทุกภาคสวนรวมกนัปองกันและปราบปรามการทจุริต  

 

วัตถุประสงคหลัก 4 
สังคมรูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต  

 

ยุทธศาสตร 1 

ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม

และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน 

1.3 กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

1.4  ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย

สุจริต และรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวมของชาติ  

ยุทธศาสตร 2 

รวมพลังแผนดินปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
2.1 ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต  

2.2 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของ          

ทุกภาคสวน  

2.3 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 

 

 

ยุทธศาสตร 3 

เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
3.1  สงเสริมการสรางความเปนอิสระในการดําเนินงาน  

3.2 สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดยการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น 

3.3  เสริมสรางการตรวจสอบถวงดุลอํานาจ  

3.4 เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมาย                                   

3.5 เสริมสรางความเขมแข็งในการตรวจสอบทรัพยสิน 

3.6 เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบนและ

สงเสริมความซื่อสัตยในภาคธุรกิจเอกชน 

3.7 สงเสริมความรวมมือกับองคกรตางประเทศ  

3.8 จัดทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสในสังคมไทย  

5 

วัตถุประสงคหลัก 1 
สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

 

วัตถุประสงคหลัก 2 
 เครือขายจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต  

วัตถุประสงคหลัก 3 
ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและ

ถวงดุลอํานาจมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร 4 

สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
4.1 สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.2 สงเสริมการสรางมาตรฐานเสนทางวิชาชีพและมาตรฐาน

คาตอบแทนพิเศษ  

4.3 สงเสริมการสรางความรวมมือดานวิชาการกับองคกร

ตางประเทศ 

4.4 สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู 

4.5 สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริต 

4.6  สรางมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตอตานการทุจริต 
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สรุปกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

การดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมาในอดีตยังไมมีการกําหนดกรอบ   
ทิศทางการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชาติ ดังน้ันการดําเนินงานในดานนี้  
จึงขาดแนวทางที่ชัดเจน หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไมมีการประสานการทํางานอยางเปนรูปธรรม          
ขาดการบูรณาการแนวความคิดและการทํางานรวมกัน ซึ่งสงผลใหการปองกันและปราบปรามการทุจริต       
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในฐานะองคกรที่เปนแกนหลักในการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช.
จําเปนตองเปนแกนนําและเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

 
1. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนสิ่ง
ที่ตองดําเนินการเปนอันดับแรกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีเจาภาพหลักหรือผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติฯ และเพื่อใหทําหนาที่จัดตั้งคณะเฉพาะกิจชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนทําหนาที่เสนอแนะ
ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารงาน ประสานงานระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งเรงรัดผลักดันการปฏิบัติงานใหเปนตามยุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 4 ชุด ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ       

     แตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือ           
นายสมชาย วงศสวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี (ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน)  เปนประธาน รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปน
รองประธานคนที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ                
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน   
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนจากสํานักงาน ป.ป.ท.และสํานักงาน ป.ป.ช. 
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1)  กํากับดูแลใหองคกรในภาครฐัจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารใหสอดรบักบัยทุธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

2)  ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน แผนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ที่สอดรับกับยทุธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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 3)  อํานวยการและประสานการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
4)  ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาคเอกชน  

ประกอบดวย  ผู แทนจากองคกรภาคเอกชนตามที่ ได รับการคัดสรรและแต งตั้ งตาม                
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธาน รองประธาน กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1) ดําเนินการและผลักดันใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

2) ดําเนินการสรางและพัฒนาเครือขาย รวมทั้งประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชน             
ในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3) ติดตามประ เมินผลและแก ไขปญหาอุปสรรคในการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร ชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน 

4) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 
5) รายงานความกาวหนาในการดําเนินการตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกสามเดือน 

 
1.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน  

ประกอบดวย ผูแทนจากภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนตามที่ไดรับการคัดสรรและแตงตั้งตาม             
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1) ดําเนินการและผลักดันใหภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ทั้งในสวนกลางและภูมิภาคเขามามี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2) ดําเนินการสรางและพัฒนาเครือขาย รวมทั้งประสานความรวมมือกับองคกรภาคประชาสังคม
และสื่อมวลชนทั้งในสวนกลางและภูมิภาคในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3) ติดตามประ เมินผลและแก ไขปญหาอุปสรรคในการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร ชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน 

4) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 
5) รายงานความกาวหนาในการดําเนินการตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกสามเดือน 
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1.4 คณะอนุกรรมการอํานวยการ ประสานการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประกอบดวย ประธานอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เปนประธาน กรรมการ ป.ป.ช.ที่ไดรับมอบหมาย  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ภาคเอกชน  ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ 
ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ผูทรงคุณวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ไดรับมอบหมาย ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
เปนกรรมการ   ขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ไดรับมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการ
สํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงาน ป.ป.ช. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  คณะอนุกรรมการฯ แตงตั้งตาม
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 

1) อํานวยการและประสานการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน               
ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) ประสานงานกับภาคการเมืองในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยรวมมือกับองคกร สถาบัน และหนวยงานตางๆ ในภาคการเมือง เชน สภาพัฒนา
การเมือง สถาบันพระปกเกลา  

3) ดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตจากสํานักงบประมาณ องคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
องคกรความรวมมือระหวางประเทศ  

4) ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณ บุคลากร สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่สอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

5) ติดตามประเมนิผลความกาวหนาและความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติในภาพรวม 
6) ประสานใหขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลความกาวหนาและ

ความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติแกคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน 

7) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 
 

2. ประสานความรวมมือกับหนวยงานในภาครัฐ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนงบประมาณให    
สอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยกําหนดใหมีคณะทํางานที่เปน
ผูแทนจากสวนราชการเพื่อกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ 
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วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งดําเนินการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนแผนงานและ
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปดังกลาว ตลอดจนกํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือแกไข
ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. ประสานความรวมมือกับหนวยงานในภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ประสานการดําเนินโครงการและกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในแตละ
ภาคสวนดังกลาวเพื่อกํากับดูแลใหแตละภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยอํานวยการ
และประสานการดําเนินโครงการและกิจกรรม ตลอดจนตลอดจนกํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานเพื่อ
แกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. ประสานความรวมมือกับภาคการเมือง 

    การประสานความรวมมือการตอตานการทุจริตในภาคการเมือง นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เน่ืองจากการดําเนินการพัฒนาการเมืองไทยทั้งระบบ ในการพัฒนาใหนักการเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ดําเนินการไปสูเปาหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ไดมีกรอบ
แนวทางที่ชัดเจนอยูแลวตามแผนแมบทพัฒนาการเมือง ซึ่งมีฐานะเปรียบไดกับแผนแมบทระดับชาติ เพ่ือให
หนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ นํากรอบพันธกิจและกลยุทธการพัฒนาตางๆ ไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ
ในระดับหนวยงานตอไป โดยมีสถาบันพระปกเกลาและสภาพัฒนาการเมืองเปนเจาภาพหลัก  การดําเนินการ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตจึงมีหนวยงานดังกลาวเปนกลไก
การประสานความรวมมือในการดําเนินการในภาคการเมืองตอไป  

5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และติดตามประเมินผล อํานวยการและประสานความรวมมืออยางตอเนื่องกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธ
ศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในแตละภาคสวนเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานแตละระยะ ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนแผนงาน โครงการ กํากับ ดูแล และติดตาม
ประเมินผลความกาวหนาและความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาพรวมทั้งในสวนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนแสวงหาแนวทางแกไขปญหา
อุปสรรคดังกลาวรวมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในแตละภาคสวน ควบคูกับรายงานแจงผลการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานทุก 6 เดือน          
แกคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในแตละภาคสวนเพื่อ
ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและใหการสนับสนุนทางดานขอมูลและแนวทางการแกปญหาในการ
ดําเนินงานแตละภาคสวนอยางเปนระบบ 
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กลาวโดยสรุป การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไปสู     
การปฏิบัติจําเปนตองบูรณาการแนวความคิดและความรวมมือจากทุกภาคสวนอยางตอเนื่องและเปนระบบ
เพ่ือใหเปนไปตามกรอบทิศทางการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชาติ ทั้งน้ี 
สํานักงาน ป.ป.ช. จักตองเปนแกนหลักในการมีบทบาทอํานวยความสะดวก กํากับดูแล และเนนการประสาน
ความรวมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยหากมีการบูรณาการความรวมมือจากทุก
ภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่อง จะสงผลตอการบรรลุวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และสงผลตอการพัฒนาเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน    
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สาระสําคัญสาระสําคัญ  

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน  

และปราบปรามการทจุริตและปราบปรามการทจุริต  
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ยุทธศาสตรชายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริตติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต  
 

วิสัยทัศน 
 “สังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม  
ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต” 

 
 

พันธกิจแบบบูรณาการ 
 “สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนา

เครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
ดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกที่มีอิสระอยางแทจริงในการ
ตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเน่ือง”  
 
 

พันธกิจ 
1. สงเสริมปลกูจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวนิัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม   
2. พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจ 
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเกี่ยวกบัการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 

วัตถุประสงคหลัก 
1. สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวชี้วัดในระยะ 3 - 5 ป 
1.1  รอยละของขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนที่ผานกระบวนการปลกูจิตสํานึกมีความเขาใจและ       
      ประยุกตใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติราชการและการดําเนินชีวติ 

ตัวชี้วัดในระยะ 5 – 10 ป 
1.2  รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐใน      
      สังคมไทย  
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2. เครือขายจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัดในระยะ 3 - 5 ป 
2.1  รอยละของโครงการ/ กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ประชาชนมีสวนรวมใน       
      กระบวนการดําเนินงาน 
2.2   จํานวนเครือขายปองกันและปราบปรามทุจริตเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปที่ผานมา 
2.3  รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่รับทราบขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
2.4  ระดับความสําเร็จของการวางระบบคุมครองผูใหขอมูลขาวสารในแตละสวนราชการ 

ตัวชี้วัดในระยะ 5 – 10 ป 
2.5  ระดับความสําเร็จของการใชสื่อในการตอตานการทุจริต 
 
3. ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดในระยะ 3 - 5 ป 
3.1  ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังขององคกรอิสระดานการปองกันและ     
      ปราบปรามการทุจริต 
3.2  รอยละของความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานที่เกีย่วของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
3.3  รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการที่โปรงใสเปนธรรมของหนวยงานภาครัฐและ 
      รัฐวิสาหกิจ 
3.4  ระดับความสําเร็จในการยกราง แกไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เอ้ือตอการปองกันและปราบปราม 
      การทุจริต 
3.5  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการกรณีนักการเมืองทุจริต 
3.6  ระดับคะแนนดรรชนีชี้วัดความโปรงใสในสังคมไทย       

 

4. สังคมรูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดในระยะ 3 - 5 ป 
4.1  รอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยขอมูลสารสนเทศการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาต ิ
4.2  รอยละของการนําผลศกึษาวิจัยดานปองกันและปราบปรามการทุจริตไปใชประโยชน 
4.3  รอยละของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตทีผ่านเกณฑการพัฒนาศักยภาพตามที่      
      กําหนดไว 
4.4  ระดับความสําเร็จของกิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศที่ดําเนินการภายในรอบป 
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ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1: ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรที่ 2: รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3: เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 4: สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทจุริต 
 

ยุทธศาสตร มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
 
1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     1.1.1 สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     1.1.2 ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดผลในทางปฎิบัต ิ

1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัตติามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และวนิัยแกทุกภาคสวน 
     1.2.1 สงเสริมการประพฤติปฏิบตัิตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 
     1.2.2 กํากับดูแลการประพฤตปิฏิบตัตินใหเปนไปตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 

1.3 กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
     1.3.1  กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศกึษาและฝกอบรมดานการปองกันและปราบปรามทุจริต 
     1.3.2  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหเปนตนแบบที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม และวินยั   
     1.3.3  ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินยัในระบบการศึกษา 
     1.3.4  สงเสริมแหลงเรยีนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย   

1.4 ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวมของชาติ  
     1.4.1 เสริมสรางแรงบันดาลใจในการกระทําความดี 
     1.4.2 รณรงคประชาสัมพันธคุณธรรม จริยธรรม 
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ยุทธศาสตร 2 รวมพลงัแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน  

2.1 ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต   
     2.1.1  จัดทําแผนแมบทดานการประชาสัมพันธปองกันการทุจริต 
     2.1.2  สงเสริมใหสื่อมวลชนมีจิตสํานึกสาธารณะและจรรยาบรรณ 
     2.1.3  รวบรวมขอมูล ขาวสาร งานวิจัยและงานวชิาการดานการปองกันและปราบปรามการทจุริต 
     2.1.4  จัดทําและเผยแพรสื่อสรางสรรคในการตอตานการทุจริต 

2.2 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
     2.2.1  สรางกระบวนการเรียนรู  
     2.2.2  พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสใหงาย หลากหลาย และปลอดภัย  
     2.2.3  กําหนดมาตรการจูงใจผูแจงขอมูล เบาะแส  

2.3 เสริมสรางความเขมแขง็ของเครือขาย 
     2.3.1  สนับสนุนระบบการจัดการของเครือขาย  
     2.3.2  เสริมสรางขวัญกําลังใจแกเครือขายทุกภาคสวน  
     2.3.2  กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย 

 
 

ยุทธศาสตร 3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 

3.1 สงเสริมการสรางความเปนอิสระในการดําเนินงานอยางแทจริงแกสํานักงาน ป.ป.ช.และองคกรอิสระ
อ่ืนๆ ที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต 

     3.1.1  ปรับปรุงการบรหิารงานบุคคล 
     3.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

3.2 สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดยการกระจายอํานาจการตอตานการทุจริตไปสูสวนทองถิน่ 

     3.2.1  สงเสริมใหมีการรวมมือประสานงานระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ         
             การบังคับใชกฎหมาย 
     3.2.2  สงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.3 เสริมสรางการตรวจสอบถวงดุลอํานาจ  
     3.3.1  สงเสริมใหมีการสรางความเขมแข็งใหแกหนวยงานตรวจสอบภายใน 
     3.3.2  เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกหนวยงานตรวจสอบภายนอก 
     3.3.3  สงเสริมการปฏิบตัิตามมาตรการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาจากผูแทนหลายองคกรรวมทั้ง

ภาคเอกชนอยางเครงครัด 
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3.4  เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายตอตานการทุจริต   
      3.4.1  สงเสริมการปฏิบัตติามกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาที่ของบุคลากรอยางเครงครัด 
      3.4.2  ผลักดันใหมีการปรับปรุงระเบียบใหสอดคลองกับกฎหมายที่ใชเปนมาตรการในการปองกันและ   
              ปราบปรามการทุจริต  
      3.4.3  ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

3.5  เสริมสรางความเขมแขง็ในการตรวจสอบทรัพยสินนักการเมือง ขาราชการ และการทุจรติเชิงนโยบาย 
      3.5.1  สงเสริมการตรวจสอบทรัพยสินใหมีประสทิธิภาพ  
      3.5.2  สงเสริมใหมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ 
      3.5.3  สงเสริมมาตรการตรวจสอบทรัพยสิน 

3.6  เสริมสรางความเขมแขง็ในการตอตานการรับสินบนและสงเสริมความซื่อสัตยในภาคธุรกิจเอกชน 
      3.6.1  ดําเนินมาตรการที่มีผลตอการปราบปรามการรับสินบน  
      3.6.2  สรางความเขมแข็งใหแกกระบวนการสอบสวนและการฟองคดี  
      3.6.3  สงเสริมใหมีระบบความรับผิดชอบของบรษิัทธุรกิจ  

3.7  สงเสริมความรวมมือกับองคกรตางประเทศ  
      3.7.1  สงเสริมผลักดันใหหนวยงานตอตานการทุจริตภายในประเทศเขารวมพันธกรณีเปนสมาชิกองคกร    
               ตอตานการทุจริตระดับนานาชาติ  
      3.7.2  สงเสริมความรวมมือในการนําทรัพยสินกลับคืนประเทศ  
      3.7.3  สงเสริมความรวมมือในการสงผูรายขามแดน 

3.8  จัดทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสในสังคมไทย  
      3.8.1  จัดทําเกณฑมาตรฐานกลางความโปรงใสในสังคมไทย 
      3.8.2  จัดตั้งองคกรกลางที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลมาตรฐานกลาง 
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ยุทธศาสตร 4  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 

4.1  สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในหนวยงานตอตานการทุจริต   
อยางเครงครัด (Code of Conduct) 
      4.1.1  สงเสริมผลักดันใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายทุกหนวยงานสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      4.1.2  สงเสริมใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายทุกหนวยงานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม  
              มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.2  สงเสริมการสรางมาตรฐานเสนทางวิชาชีพของบุคลากรและมาตรฐานคาตอบแทนพิเศษ  
      4.2.1  สงเสริมใหหนวยงานตอตานการทุจริตและหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของจัดทํา            
               แผนบริหารงานบุคคล 
      4.2.2  สงเสริมใหการบริหารงานบุคคลของหนวยงานตอตานการทุจริตมีความเปนอิสระอยางแทจริง 
      4.2.3  ผลักดันใหมีบรรทัดฐานในการกําหนดคาตอบแทนพิเศษแกบุคลากร 

4.3  สงเสริมความรวมมือดานวิชาการกับองคกรตางประเทศ 

4.4  สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู 

4.5  สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริต 
      4.5.1  ผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศกลาง 
      4.5.2  สงเสริมใหมีการพัฒนาฐานขอมูล 

4.6  สรางมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตอตานการทุจริต 
      4.6.1 สงเสริมใหหนวยงานตอตานการทุจริตมีหลกัสูตรฝกอบรมที่มีมาตรฐาน 
      4.6.2 สงเสริมใหหนวยงานตอตานการทุจริตจัดตั้งศูนยฝกอบรมภายในหนวยงาน 
      4.6.3 สนับสนุนงบประมาณรวมทั้งหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากแหลงเงินนอกงบประมาณ 
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กลไกในการขับเคลื่อนยทุธศาสตรชาต ิ
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 

 

สภาพปญหาและสถานการณที่เก่ียวของ 

เนื่องจากปญหาการทุจริตคอรรัปชันกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
ความมั่นคงของชาติ ประชาชนจึงมีความคาดหวังตอกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ  
ประเทศไทยมากขึ้นตามลําดับ กลาวไดวา ประชาชนเริ่มตื่นตัวในสิทธิ เสรีภาพ และสังคมเริ่มตระหนักถึงพิษภัย
ของกระแสบริโภคนิยมอันเปนสาเหตุของการทุจริต  ทั้งนี้จะเห็นไดจากการมีแนวรวมของประชาชน           
ทุกภาคสวนที่เปนเครือขาย/สมาชิกในการแจงเบาะแสการทุจริต และมีการรณรงคสรางจิตสํานึกความซื่อสัตย
สุจริตมากขึ้น  ตลอดจนประชาชนเริ่มหันมามองกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตวาไดทําหนาที่ 
ที่ไดรับมอบหมายตามความคาดหวังของประชาชนที่ตองการความโปรงใส ตรวจสอบไดแลวหรือไม กลไกของ
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย ชอบธรรมมากนอยเพียงใด  
ตลอดจนผูที่ปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมในระดับไหน 
ซึ่งบุคลากรและหนวยงานที่เปนกลไกของกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตจําเปนตองมีคําตอบ          
ที่ชัดเจนแกสังคม 

ทั้งน้ี องคประกอบตาง ๆ ที่เปรียบเสมือนโครงสรางหลักและเปนจักรกลที่ขับเคลื่อนกระบวนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตก็ยังมีปญหาที่จําเปนตองไดรับการแกไข การปรับเปลี่ยนที่จะทําให
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดทําหนาที่อยางถูกตองนั้นจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในขณะที่ตองนําหลักประชาธิปไตย            
มาใชในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น โดยเฉพาะการสงเสริมใหเอกชนและภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในลักษณะของพหุภาคี โดยใหมีการเรียนรู
รวมกัน และพัฒนาศักยภาพขององคกรภาคเอกชนและประชาคมมากขึ้น ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ไดสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยขาราชการของรัฐตระหนักวาตอง
ใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคประชาชนอยางเต็มที่ รวมทั้งสงเสริมใหผูแทนองคกรพัฒนา
เอกชนเขามามีสวนรวมในการเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 การที่จะขับเคลื่อนกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต กลไกสําคัญประการหนึ่ง คือ  
หนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจากการศึกษาพบวายังมีปจจัยถวง
ตอการพัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต กลาวคือแมวาจะไดมีความพยายามในการพัฒนา
องคกรในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาโดยตอเนื่อง แตการพัฒนาองคกรยังขาดทิศทาง
รวมกันที่ชัดเจน โดยเฉพาะวัฒนธรรมขององคกรเดิมที่มุงเนนการสรางความสําคัญแกหนวยงานของตน
มากกวาประโยชนโดยสวนรวมของสังคม ในขณะที่ระดับการพัฒนาระบบการบริหารของหนวยงานใน
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีความไมเทาเทียมกัน นอกจากนั้นระบบการประสานงาน
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ระหวางภายในหนวยงานก็มีความไมชัดเจนทั้งระบบการประสานงานกับภายนอกองคกรมีความไมเหมาะสม  
การที่หนวยงานในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตยังมองปญหาอยางแยกสวน ขาดการเรียนรู
รวมกันและไมแกปญหาในลักษณะองคกรรวมเปนสิ่งที่ทําใหแรงขับเคลื่อนในอันที่จะพัฒนากระบวนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตขาดพลังที่จะไปสูทิศทางที่ตองการ นอกจากนี้ยังพบวากลไกของการตรวจสอบ
และถวงดุลการปฏิบัติงานระหวางในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยกันเองก็มีปญหา          
ทั้งในเรื่องของความชัดเจน และบทบาทในอดีตที่ผานมากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปราศจากการบูรณาการขับเคลื่อนและกําหนดทิศทางหลักของกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกัน 
 นอกจากประเด็นดานการประสานงานแลว หนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตยังมีปญหาดานโครงสรางการทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบโดยโครงสรางขององคกร
ไมเหมาะสมกับภารกิจ การแบงอํานาจหนาที่ภายในหนวยงานยังไมเหมาะสม และการจัดอัตรากําลังไมสอดรับ   
กับปริมาณงาน รวมทั้งยังพบปญหาดานการบริหารจัดการและระบบการทํางานภายในองคกรปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กลาวคือ การบริหารงานยังยึดติดกับระบบราชการแบบเกาที่เชื่องชา ยึดติดกับ
แนวความคิดการบริหารแบบระบบราชการที่ยึดกฎ ระเบียบ มีการดําเนินงานแบบศูนยรวมอํานาจมากเกิน
ความจําเปน ไมมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูระดับตางๆเทาที่ควร รวมทั้งกฎหมายขาดความ
ชัดเจน ครอบคลุม ขั้นตอนของกฎหมายมีมากเกินไป ทั้งน้ี ยังพบปญหาจากการบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัด ทําใหการดําเนินงานหละหลวม และถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองไดโดยงาย นอกจากนี้ ยังขาด
การพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบและตอเน่ือง บุคลากรขาดขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน 
 สภาพความเปนจริงและปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ
นํามาสูแนวคิดในการปรบปรุงกระบวนการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการ
ประสานเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและทุกภาคสวนเพื่อลดอัตรากําลัง เวลา และภาระการ
จัดการ สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคูกับการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการดวยการกระจายอํานาจและการผองถายภาระงาน  ตลอดจนการสรางมาตรฐาน และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อวิเคราะหปญหา อุปสรรคที่พบ และนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขปญหา 
อุปสรรคดังกลาว  แนวคิดเหลานี้นํามาสูการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคสอดคลองกับพันธกิจและนําไปสูวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน 4 ประการดวยกัน คือ   

1. การประสานความรวมมือ 
2. การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
3. การสรางมาตรฐาน 
4. การติดตามประเมินผล 
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แนวทางในการขับเคลื่อนทั้ง 4 ประการดังกลาว  จําเปนตองดําเนินการโดยเรงดวน โดยเฉพาะ
แนวทาง 2 ประการแรก  ในขณะที่จะตองไมละเลยแนวทาง 2 ประการหลังที่จะตองเริ่มดําเนินการในระยะถัดมา 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การดําเนินการจึงควรมีลักษณะเปนพลวัตร 
คือสามารถปรับเปลี่ยนไดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

กลไกขับเคลื่อน 1 การประสานความรวมมือ 
 

การประสานความรวมมือเปนสิ่งที่จะตองดําเนินการเปนอับดับแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งการประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบูรณาการกําหนดทิศทาง
ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกัน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  

1. การประสานความรวมมือในระดับนโยบาย  
 การประสานความรวมมือในระดับนโยบายมีสิ่งที่ตองดําเนินการคือการผลักดันใหมีกลไกระดับชาติ

ในรูปแบบขององคกรในแนวนอน  โดยหลักการที่วาทุกองคกรในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสถานภาพที่เทาเทียมกันตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ       

     แตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือ           
นายสมชาย วงศสวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี (ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน)  เปนประธาน รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปน
รองประธานคนที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ            
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน    
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนจากสํานักงาน ป.ป.ท.และสํานักงาน ป.ป.ช. 
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1)  กํากับดูแลใหองคกรในภาครฐัจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารใหสอดรบักบัยทุธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

2)  ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน แผนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ที่สอดรับกับยทุธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3)  อํานวยการและประสานการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

4)  ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาคเอกชน  

ประกอบดวย  ผู แทนจากองคกรภาคเอกชนตามที่ ได รับการคัดสรรและแต งตั้ งตาม                
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธาน รองประธาน กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1) ดําเนินการและผลักดันใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

2) ดําเนินการสรางและพัฒนาเครือขาย รวมทั้งประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชน             
ในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3) ติดตามประ เมินผลและแก ไขปญหาอุปสรรคในการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร ชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน 

4) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 
5) รายงานความกาวหนาในการดําเนินการตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกสามเดือน 

 
1.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน  

ประกอบดวย ผูแทนจากภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนตามที่ไดรับการคัดสรรและแตงตั้งตาม             
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1) ดําเนินการและผลักดันใหภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ทั้งในสวนกลางและภูมิภาคเขามามี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2) ดําเนินการสรางและพัฒนาเครือขาย รวมทั้งประสานความรวมมือกับองคกรภาคประชาสังคม
และสื่อมวลชนทั้งในสวนกลางและภูมิภาคในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3) ติดตามประ เมินผลและแก ไขปญหาอุปสรรคในการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร ชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน 

4) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 
5) รายงานความกาวหนาในการดําเนินการตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกสามเดือน 
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1.4 คณะอนุกรรมการอํานวยการ ประสานการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประกอบดวย ประธานอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เปนประธาน กรรมการ ป.ป.ช.ที่ไดรับมอบหมาย  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ภาคเอกชน  ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ 
ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ผูทรงคุณวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ไดรับมอบหมาย ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
เปนกรรมการ   ขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ไดรับมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการ
สํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงาน ป.ป.ช. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  คณะอนุกรรมการฯ แตงตั้งตาม
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 

1) อํานวยการและประสานการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน               
ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) ประสานงานกับภาคการเมืองในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยรวมมือกับองคกร สถาบัน และหนวยงานตางๆ ในภาคการเมือง เชน สภาพัฒนา
การเมือง สถาบันพระปกเกลา  

3) ดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตจากสํานักงบประมาณ องคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
องคกรความรวมมือระหวางประเทศ  

4) ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณ บุคลากร สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่สอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

5) ติดตามประเมนิผลความกาวหนาและความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติในภาพรวม 
6) ประสานใหขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลความกาวหนาและ

ความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติแกคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน 

7) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 
  

2.  การประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคการเมือง 

การประสานความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อรองรับกระบวนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตยังเปนภาพที่ไมเดนชัด ทําใหขาดการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่  
แมวาจะมีการดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
บางภารกิจ  เพ่ือใหประชาชนเปนกลไกสวนหนึ่งที่เขาสูกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมี
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คุณภาพและเปนปจจัยเสริมการปฏิบัติงานของกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตจะตองมีการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 

 2.1 ประสานความรวมมือกับหนวยงานในภาครัฐ  

  คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนงบประมาณใหสอดรับ 
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยกําหนดใหมีคณะทํางานที่เปนผูแทนจาก
สวนราชการเพื่อกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งดําเนินการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนแผนงานและโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปดังกลาว ตลอดจนกํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรค
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 2.2 ประสานความรวมมือกับหนวยงานในภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมประสานการดําเนินโครงการและกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กับภาคสวนดังกลาวเพื่อกํากับดูแลใหแตละภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดทําโครงการและกิจกรรม             
ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยอํานวยการและ
ประสานการดําเนินโครงการและกิจกรรม ตลอดจนตลอดจนกํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานเพื่อ
แกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 2.3 ประสานความรวมมือกับภาคการเมือง 

  การประสานความรวมมือการตอตานการทุจริตในภาคการเมือง นับวามีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เน่ืองจากการดําเนินการพัฒนาการเมืองไทยทั้งระบบ ในการพัฒนาใหนักการเมือง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และดําเนินการไปสูเปาหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ไดมีกรอบแนวทางที่ชัดเจนอยูแลวตามแผนแมบทพัฒนาการเมือง ซึ่งมีฐานะเปรียบไดกับแผนแมบท
ระดับชาติ เพ่ือใหหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ นํากรอบพันธกิจและกลยุทธการพัฒนาตางๆ ไปจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติการในระดับหนวยงานตอไป โดยมีสถาบันพระปกเกลาและสภาพัฒนาการเมืองเปนเจาภาพหลัก  
การดําเนินการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตจึงมีหนวยงาน
ดังกลาวเปนกลไกการประสานความรวมมือในการดําเนินการในภาคการเมืองตอไป  

 
 3.  การประสานความรวมมือกับตางประเทศ 

 การประสานความรวมมือกับตางประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกรตอตานการทุจริตของไทย   
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเทียบเทากับประเทศที่ประสบความสําเร็จในการตอตานการทุจริต และ
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เพ่ือพัฒนากลไกทางกฎหมาย กฎ ขอบังคับในการตอตานการทุจริตใหสอดคลองกับสากลโดยสรางความ
รวมมือในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 3.1 ความรวมมือทางวิชาการและเทคนิค เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงแกกลไกตอตานการทุจริต 
โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร และเชื่อมโยงศูนยขอมูลสารสนเทศกับตางประเทศ รวมทั้งการจัดอบรม
สัมมนาระหวางประเทศ  การแลกเปลี่ยนบุคลากร ผูเชี่ยวชาญ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหมีความทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.2 ความรวมมือทางกฎหมายใหสอดรับกับมาตรฐานระหวางประเทศ เพ่ือปฏิรูปกฎหมายให  
สอดรับกับขอตกลงระหวางประเทศและเกิดผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ความชวยเหลือทางกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวกับการดําเนินการสงผูรายขามแดน การโอนตัวบุคคล            
ผูตองโทษ  การโดยการดําเนินคดีอาญา  การสืบสวนสอบสวนรวม การสอบสวนวิธีพิเศษ การติดตามเอา
ทรัพยสินคืน ตลอดจนความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย เปนตน 

 3.3 ความรวมมือดานทรัพยากรการจัดการ อาทิ อัตรากําลังคน งบประมาณ เครื่องมือที่ใชในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการบริหารจัดการ โดยมีการบูรณาการทํางานในลักษณะของโครงการ (Project-based) 
อาทิ การพัฒนาโครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกับตางประเทศ การกําหนดและระดมทรัพยากร
ในการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการจัดทํากิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธที่ตองการบรรลุรวมกัน  ตลอดจน
การศึกษาปญหา อุปสรรคที่พบ และแสวงหาแนวทางแกไขรวมกัน ซึ่งหากมีการดําเนินโครงการรวมกัน
ดังกลาว จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน สนับสนุนทรัพยากร กระบวนการจัดการ และเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง 

 
กลไกขับเคลื่อน 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
นอกจากการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ             

ภาคการเมือง ในการบูรณาการกําหนดทิศทางในดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกันแลว 
ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหนวยงานที่เกี่ยวของดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 1.  การกระจายอํานาจ 

2.  การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
3.  การพัฒนากลไกการบรหิารจัดการ 
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กลไกการขับเคลื่อน 3 การสรางมาตรฐาน 
 

1.  การกําหนดการมาตรฐานของระบบงาน   

2.  การกําหนดจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงาน   
 

กลไกการขับเคลื่อน 4 การติดตามประเมินผล 
 
1. การประเมินผลกอนการดําเนินงาน ระยะกําลังดําเนินงาน และหลังการดําเนินงานเสร็จสิ้น 
2. การติดตามและประเมินผลระดับมาตรการ/ แนวทางดําเนินการ   
3. การติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร 
4. การติดตามและประเมินผลภาพรวมของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม       

การทุจริต 
 

บทบาทภาคีการพฒันา 

นอกจากกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตดังกลาว
ขางตนแลว ยังจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากภาคีทุกภาคสวนเพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ   
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดยภาคีการพัฒนาและบทบาทของ
ภาคีการพัฒนามีดังนี้ 

1.  ภาครัฐ 

 1.1 สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตแกหนวยงาน        
ที่รับผิดชอบโดยตรง และหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองจัดทําแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนอัตรากําลัง และอุปกรณใหสอดรับกับภารกิจ        
ที่ ดําเนินการ โดยมีหนวยงานขับเคลื่อนหลัก อาทิ (1) สํานักงบประมาณ (2) สํานักนายกรัฐมนตรี              
(3) กระทรวงการคลัง  (4) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) (5) สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) (6) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เปนตน 

 1.2 กําหนดใหตัวชี้วัดดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนตัวชี้วัดที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) กําหนดใหหนวยงานราชการตองดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งในปจจุบัน กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ ในมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ มีตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

http://www.opdc.go.th/
http://www.opdc.go.th/
http://www.opdc.go.th/
http://www.mfa.go.th/internet/developgroup/manual/chapter1.doc
http://www.mfa.go.th/internet/developgroup/manual/chapter1.doc
http://www.mfa.go.th/internet/developgroup/manual/3_3.doc
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มาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยูแลว แตควรใหความสําคัญกับตัวชี้วัดนี้โดยมีการเพิ่มคะแนน
การประเมินผลตามตัวชี้วัดใหสูงขึ้น โดยมีหนวยงานขับเคลื่อนหลัก อาทิ (1) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) (2) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
(3) สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เปนตน 

 1.3 รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยและจิตสํานึก             
ธรรมาภิบาลใหประชาชนมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอผลประโยชนสาธารณะ กระทั่งเปนปกติวิสัย สามารถ
รวมกันสรางภูมิคุมกันทางคานิยม วัฒนธรรม มิใหยอมรับพฤติกรรมที่ไมเปนธรรมตอสังคมสวนรวมโดย
สงเสริมความรวมมือระหวางภาคราชการ บาน สถาบันทางศาสนา โรงเรียน และสื่อในการปลูกฝงจิตสํานึกเด็ก 
เยาวชน ประชาชน ตลอดจนสรางความตระหนักและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบโดยสรางเยาวชน       
ธรรมาภิบาลตอตานคอรรัปชันในโรงเรียนและชุมชน จัดสรรงบประมาณ การเผยแพรประชาสัมพันธเรื่อง                
ธรรมาภิบาลแกสถาบันทางศาสนา โรงเรียน และส่ือ โดยมีหนวยงานขับเคลื่อนหลัก อาทิ (1) ผูตรวจการแผนดิน              
(2) ศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคณะกรรมการพิทักษคุณธรรม (3) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน เปนตน นอกจากนี้ยังมีหนวยงานสนับสนุน อาทิ (1) กระทรวงศึกษาธิการ (2) กระทรวงวัฒนธรรม                  
(3) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  (4) กระทรวงมหาดไทย (5) สํานักนายกรัฐมนตรี                
(6) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (7) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ                
(8) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  (9) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (10) คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  (11) กระทรวงกลาโหม (12) สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 

  1.4 สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิชาการตางๆ  สรางองคความรูใหแกประชาชนและเยาวชน ใหเขาใจสิทธิ หนาที่ในระบอบ
ประชาธิปไตย และยึดถอืปฏิบัติในวิถีชีวิต โดย 

  (1) จัดทําหลักสูตรวิชาวาดวยการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือกระตุนสังคมให
ตื่นตัว ตระหนัก และเขารวมในการตรวจสอบปญหาที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ตลอดจนพัฒนาเครือขายที่แนนแฟนกับสื่อ ภาคประชาสังคม และองคกรเอกชน เพ่ือที่จะปอนขอมูลที่ถูกตอง
และครบถวนใหแกแนวรวมในการตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการจัดใหมีกิจกรรมฝกอบรม เวที
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เปดพื้นที่สาธารณะทางสังคมเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ในระบอบประชาธิปไตย คุณธรรมกบั
วิถีสังคมไทย ความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย โดยมีหนวยงานขับเคลื่อนหลัก อาทิ (1) สํานักนายกรัฐมนตรี (2) กระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานสนับสนุน อาทิ (1) กระทรวงมหาดไทย (2) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย       
(3) กระทรวงวัฒนธรรม (4) กระทรวงสาธารณสุข (5) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (6) สํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู เปนตน 

http://www.opdc.go.th/
http://www.opdc.go.th/
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  (2) สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย และสรางนวัตกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
ใหสังคมไดรับองคความรูและตระหนักในภยันตรายที่แทจริงของการทุจริตคอรรัปชันอยางถูกตองและรูเทาทัน  
ตลอดจนจัดทําและเผยแพรสื่อสรางสรรคในการตอตานการทุจริตเพื่อชี้นําใหเกิดการเรียนรูและวิเคราะห   
หาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการดําเนินวิถีชีวิตของ
สังคมไทย โดยมีหนวยงานขับเคลื่อนหลัก อาทิ  (1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(2) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (3) กระทรวงศึกษาธิการ (4) สํานักนายกรัฐมนตรี 
และหนวยงานสนับสนุน อาทิ (1) คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
(3) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (4) กรมประชาสัมพันธ  (5) กระทรวงวัฒนธรรม (6) ศูนยสงเสริม
และพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมแหงชาติ เปนตน 

  1.5  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจโดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบในทุกขั ้นตอนควบคู กับการถวงดุล คานอํานาจรัฐอยางโปรงใส
สมเหตุสมผลในการพัฒนาประเทศในรูปของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการรวมกับภาครัฐ พรอมทั้งใหมี
สิทธิรับรูขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาผูนําทางสังคมในทุกระดับ เพ่ือใหเปน           
ตัวแบบใหเยาวชน ประชาชนไดยึดเปนตนแบบที่ดีงามสืบตอไป โดยมีหนวยงานขับเคลื่อนหลัก อาทิ                
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี (2) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (3) คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และหนวยงานสนับสนุน อาทิ (1) กระทรวงการคลัง  (2) กระทรวงยุติธรรม          
(3) กระทรวงมหาดไทย (4) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (5) ผูตรวจการแผนดิน 

 1.6 กําหนดมาตรการจูงใจ และมีมาตรการการลงโทษทางสังคมสําหรับผูที่กระทําทุจริต 
ตลอดจนขยายและเพิ่มชองทางการรับแจงเบาะแสการทุจริต และประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 
โดยมีหนวยงานขับเคลื่อนหลัก อาทิ (1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (2) คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (3) กระทรวงยุติธรรม และหนวยงานสนับสนุน อาทิ                
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี (2) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3) สํานักงานตํารวจแหงชาติ           
(4) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (5) ผูตรวจการแผนดิน (6) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(7) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

  1.7 พัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสมากขึ้น โดย 

  (1) ปรับบทบาท ภารกิจใหเหมาะสมกะทัดรัดและคุมคา มีการพัฒนาการใหบริการ/ ดําเนินงาน  
ในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส องคกรลักษณะพิเศษ องคกรมหาชน หนวยงานบริการรูปแบบพิเศษ เปนตน 
มากขึ้น พรอมทั้งมีการศึกษาวิจัยเพ่ือมีการปรับลดขนาดกําลังคนใหเหมาะสมเพื่อลดงบประมาณคาใชจาย
ดานบุคลากร โดยมีการพัฒนาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานขององคกรรูปแบบพิเศษที่อยู
ภายใตการกํากับของรัฐบาลดังกลาว โดยมีหนวยงานขับเคลื่อนหลัก อาทิ (1) คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (2) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (3) คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และหนวยงานสนับสนุน อาทิ (1) กระทรวงยุติธรรม (2) สํานักนายกรัฐมนตรี  
(3) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4) กระทรวงการคลัง เปนตน 
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 (2) พัฒนาศักยภาพขาราชการ/เจาหนาที่ภาครัฐอยางตอเน่ืองตั้งแตเขารับราชการ และใน
ระหวางรับราชการเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ โดยเนนในประเด็นสําคัญๆ คือ การพัฒนาศักยภาพและการ
ปลูกฝงขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ ไมกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ พรอมทั้ง
กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการการเมือง ขาราชการประจํา 
เจาหนาที่ของรัฐใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ทั้งในระดับองคกรและและในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัล
ประจําปของสวนราชการ การพิจารณาความดีความชอบในระดับเจาหนาที่ และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ขององคกรตอสาธารณะ โดยมีหนวยงานขับเคลื่อนหลัก อาทิ (1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (2) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (3) คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
และหนวยงานสนับสนุน อาทิ (1) สถาบันพระปกเกลา (2) สถาบันการศึกษา (3) คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (4) ผูตรวจการแผนดิน (5) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (6) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(7) สํานักงานอัยการสูงสุด (8) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (9) กระทรวงการตางประเทศ 

 1.8 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาคและ
ทองถิ่น ดําเนินการประชาสัมพันธสรางความพรอมของประชาคมและทองถิ่น และสงเสริมผลักดัน              
ความรวมมือเพ่ือเตรียมความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ เพ่ือการกระจายอํานาจ  
อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มอัตรากําลัง และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการดําเนินการตามภารกิจ 
ตลอดจนปรับบทบาทในการบังคับบัญชา กํากับดูแล และอํานวยความสะดวกของสวนกลาง โดยมีหนวยงาน
ขับเคลื่อนหลัก อาทิ (1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (2) คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (3) กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานสนับสนุน อาทิ (1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (3) กระทรวงการคลัง  (4) กระทรวงศึกษาธิการ                
(5) กระทรวงสาธารณสุข (6) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (7) ผูตรวจการแผนดิน 

 1.9 ปรับปรุงโครงสรางและบทบาทขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อาทิ คณะกรรมการ              
การเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ผูตรวจการแผนดิน ใหสามารถสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
และภาคการเมือง โดยการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่รัฐและนักการเมืองใหมี             
ความโปรงใส สุจริต และสรางความเปนธรรมใหกับผูที่เกี่ยวของ โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณการบริหาร
จัดการและการดําเนินงานใหอยางเพียงพอ 

  1.10 ปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการที่เก่ียวของกับการทุจริต และ
บังคับใชกฎหมายดานการปราบปรามทุจริตอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยการเปดโอกาสใหภาคีและ
กลุมตางๆ เขามามีสวนรวมโดยการตรวจสอบกฎหมายที่มีลักษณะการสรางความไมสมดุลในการจัดสรร
ผลประโยชน กฎหมายที่เปดโอกาสการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่มากเกินไป การสรางความเขมแข็งของกลไก
การบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเพ่ือปองกันไมใหเกิดการกระทํา
อันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยมีหนวยงานขับเคลื่อนหลัก อาทิ คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และหนวยงานสนับสนุน อาทิ            
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(1) สํานักนายกรัฐมนตรี  (2) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (3) กระทรวงการคลัง (4) ธนาคาร
แหงประเทศไทย (5) คณะกรรมการกฤษฎีกา (6) ผูตรวจการแผนดิน  (7) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   
(8) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (9) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (10) สํานักงานอัยการสูงสุด เปนตน 

 1.11 รวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตตางประเทศ และหนวยงานตอตานการทุจริตของ
ประเทศตาง ๆ  ในการแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรดานปองกันและปราบปราม
การทุจริต โดยมีหนวยงานขับเคลื่อนหลัก อาทิ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ
หนวยงานสนับสนุน อาทิ (1) สํานักงานอัยการสูงสุด (2) กระทรวงยุติธรรม (3) สํานักนายกรัฐมนตรี                
(4) กระทรวงการตางประเทศ (5) กระทรวงศึกษาธิการ (6) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
(7) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (8) ผูตรวจการแผนดิน 

 2.  ภาคการเมือง    

 2.1 เปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยสรางเกณฑในการคัดสรรบุคคลที่ดีเขามาเปนตัวแทนของพรรค         
เพ่ือทํางานการเมืองโดยกําหนดไวในขอบังคับของพรรค และสนับสนุนใหมีคานิยมในการเชิดชูความดี            
ความซื่อสัตยสุจริต 

 2.2 สนับสนุนใหมีการเรียนการสอนดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในระบบการศึกษา 
ตลอดจนสนับสนุนและใหความรวมมือแกภาครัฐในการจัดใหมีแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยใน
ชุมชน 

 2.3 ผลักดันระเบียบ/ กฎหมายที่สรางความปลอดภยัแกผูแจงเบาะแสการทุจริต ขยายและ
เพ่ิมชองทางการรับแจงเบาะแสการทุจริต รวมทั้งมาตรการสรางแรงจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แจงเบาะแสการทุจริต  

2.4 ผลักดันใหมีนโยบายสนับสนุนการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล ขาวสาร งานวิจัยและ
งานวิชาการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไมเขามาแทรกแซงการทํางานของสื่อและ
สนับสนุนใหสื่อปฏิบัติงานตามวิชาชีพ รวมทั้งการจัดทําและเผยแพรสื่อสรางสรรคในการตอตานการทุจริต 

2.5 สนับสนุนใหมีการปรับปรุงโครงสราง บุคลากร และงบประมาณ และการไมเขามา
แทรกแซงการใชอํานาจในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานอิสระรวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการตรวจสอบทรัพยสินในทุกระดับ และสนับสนุนการแกไขกฎหมายใหมีการตรวจสอบทรัพยสิน
ในวงกวางขึ้น  

 

http://www.ombudsman.go.th/
http://www.oag.go.th/
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3.  ภาคเอกชน 

 3.1 ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใส มีจริยธรรม คุณธรรม รวมทั้งมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
และซื่อสัตยตอภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน  

 3.2 จัดฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจใหมีความรูความเขาใจในหลักการบรรษัทภิบาล 
รณรงคสรางความรูความเขาใจใหธุรกิจเอกชน ผูบริหาร / กรรมการ ผูถือหุน ตลอดจนประชาชนทั่วไป รูถึง
ประโยชนในการ “กํากับดูแลธุรกิจที่ดี” วาจะนํามาซึ่งความไดเปรียบเชิงแขงขันทางธุรกิจ และกอใหเกิด
ภาพลักษณที่ดีในดานความโปรงใส  

 3.3 ตรวจสอบการดําเนินงานภาครัฐ ควบคูกับกํากับควบคุมภาคธุรกิจในสังกัดใหดําเนิน
ธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย สุจริต ไมเอาเปรียบผูบริโภค และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

4.  องคกรพัฒนาเอกชน 
 

 4.1 กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และใหขอมูลการปฏิบัติงานของขาราชการการเมือง ขาราชการ
ประจํา เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 

 
 4.2 รวมเปนเครือขายและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริต มีสวนรวมในการให

ขอมูล แจงเบาะแสการทุจริต และเปนแกนนําในการลงโทษทางสังคมแกผูกระทําทุจริต และรวมตรวจสอบ
กระบวนการดําเนินงานของภาครัฐทุกขั้นตอน 

 
4.3 สนับสนุนขอมูล ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสื่อ โดยมีหนวยงานขับเคลื่อน 

อาทิ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค องคกรเพื่อความโปรงใสแหงประเทศไทย เครือขาย 
ภาคราชการ ภาคประชาสังคม 84 องคกรเพ่ือปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน เครือขายเสริมสรางจิตสํานึก      
ที่ถูกตองมีคุณธรรมอันม่ันคงในสังคมไทย สมาคมเพื่อเครือขายประชาชนตานคอรรัปชัน เครือขาย 30 องคกร
ตานคอรรัปชัน ชมรมรวมใจไทยใสสะอาด และองคกรตางๆ 
   

 4.4 วิจัย และสนับสนุนขอมูลการวิจัย โดยมีหนวยงานขับเคลื่อน อาทิ สถาบันชุมชนทองถิ่น
พัฒนา มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มูลนิธิเพื่อผูบริโภค องคกรเพื่อความโปรงใสแหงประเทศไทย สมาคมเพื่อ
เครือขายประชาชนตานคอรรัปชัน เครือขาย 30 องคกรตานคอรรัปชัน และองคกรตาง ๆ เปนตน 

 
 4.5 สรางความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตระหวางประเทศดานขอมูลขาวสารและ

แนวทางปองกันและปราบปรามการทุจริต เชน ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (IMF) สหประชาชาติ (UN) องคการความรวมมือและพัฒนาการทางเศรษฐกิจภาคพื้นยุโรป (OEDC) 
หนวยตอตานการทุจริตสากล (The Interpol Group of Experts on Corruption) และหนวยงานตอตานการ
ทุจริตที่ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับในระดับสากล ไดแกหนวยงานตอตานการทุจริตของเขตปกครอง
พิเศษฮองกง (ICAC) สิงคโปร (CPIB) และ เกาหลีใต (KICAC) 
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 5.  ภาคสื่อมวลชน 

  5.1  เผยแพรขอเท็จจริงซึ่งประกอบดวยขอมูล ขาวสาร และความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ ผานสื่อทุก
ประเภทในรูปแบบที่หลากหลาย เขาใจงาย โดยสอดแทรกในขาว ละคร บทเพลง และการละเลนพ้ืนเมือง 

 5.2  มีสวนรวมกับภาคประชาสังคมและนักวิชาการตรวจสอบภาครัฐไดอยางเขมแข็ง และ
ไดรับความไวเ น้ือเชื่อใจจากสังคม โดยมีการกําหนดมาตรฐานการนําเสนอขาว มีการควบค ุม             
การปฏิบัติงานภายใตจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เขมงวด รักษาความเปนกลาง ความเปนอิสระในการเสนอขาว 

  5.3  พัฒนาความสามารถในการรายงานขาวในเชิงสืบสวนที่มีประเด็นเชิงลึก มีการ
ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับ และคนหาขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวน 

 6.  ภาคประชาชน   

  6.1  ศึกษาเรียนรูในเร่ืองในสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ พัฒนาความรูสึกในการเปน
เจาของ หรือใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปกปอง ดูแล และมี     
สวนรวมในการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถเขารวม
แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคในเวทีสาธารณะ และสามารถเขารวมกําหนดและตัดสินใจนโยบาย
สาธารณะที่มีผลกระทบตอประชาชน 

  6.2  สรางเครือขายการทํางานรวมกันที่เขมแข็ง รวมทั้งจัดตั้งองคกรเฝาระวังการทุจริตทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน (Watch Dog) ตลอดจนรวมตัวกันเปนองคกรตางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สรางเครือขายการทํางานรวมกันที่เขมแข็ง และรวมกันจัดตั้งองคการอิสระตางๆ เชน องคการอิสระดานการ
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ องคการอิสระคุมครองผูบริโภค เปนตน และเขารวมเปนกรรมการ 
อนุกรรมการของภาครัฐ เพ่ือสามารถเขารวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การตรวจสอบและถวงดลุการใช
อํานาจรัฐ 

 
7.  สถาบันศาสนา 

7.1  ใหความรูผานทางคําสอนทางศาสนาเพ่ือเปนการเตือนสติใหสังคมตระหนักถึงภัยรายของ
การทุจริต และใหความรูทางดานคุณธรรมจริยธรรมแกเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการตอตาน           
การทุจริต 

 7.2  พัฒนาดานจิตใจแกบุคลากรโดยการใหความรู คําสอนทางศาสนาแกบุคลากร การจัด
อบรมทางศาสนาใหแกบุคลากรดานการตอตานการทุจริต การกําหนดแผนการรวมกันระหวางหนวยงาน
ตอตานการทุจริตและผูนําศาสนาตางๆเพื่อวางแผนการฝกปฏิบัติดานการพัฒนาจิตใจแกบุคลากร 
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  7.3  สรางเครือขายการใหความรูทางดานศาสนาแกหนวยงานอื่นของภาครัฐทั้งในสวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นในดานจริยธรรม คุณธรรม เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตสราง
บุคลากรของรัฐใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

8.  สถาบันการศึกษา 
 

 8.1 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ซึ่งไมควรจํากัดอยูเพียง          
วิชาสังคมศึกษา หนาที่พลเมืองหรือวิชาศีลธรรมเทานั้น แตควรสอดแทรกในทุกแขนงสาขาวิชา และจะตอง
ดําเนินการตั้งแตเด็กและเยาวชนที่ยังอยูในวัยที่สามารถรับรูเรื่องดังกลาวไดไมวาจะในชั้นอนุบาล หรือ
ประถมศึกษา 

8.2 สงเสริมใหการปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรมเปนสวนหนึ่งของการวัดประเมินผลของ
เด็กและเยาวชนที่จะกาวเขาสูวัยผูใหญหรือการศึกษาในขั้นสูงตอไป โดยควรมีเกณฑหรือมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย

  8.3 ผลักดันการศึกษาวิจัยดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการสรางความ
แข็งแกรงแกหนวยงานการตอตานการทุจริต  

  8.4 สงเสริมความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานตอตานการทุจริต รวมกันสราง
เครือขายและผลักดันใหมีบุคลากรของสถาบันการศึกษารวมกันพัฒนาเสริมสรางคนดี และการประชาสัมพันธ
ใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานตอตานการทุจริตของรัฐ 

  8.5  บูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันทางศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใน
การจัดหลักสูตรฝกอบรบดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนผลักดัน
ใหหนวยงานตอตานการทุจริตสรางหลักสูตรฝกอบรมของตนเอง รวมทั้งการรวมผลักดันใหหนวยงานตอตาน
การทุจริตสรางศูนยฝกอบรบของตนเองมีสถาบันการศึกษาเฉพาะทางสําหรับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2 รวมพลังแผนดิน
ปองกันและปราบปรามการทจุรติ

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางบุคลากรมอือาชีพปองกัน
และปราบปรามการทจุริต

ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกจติสํานึก
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และสรางวินัยแกทกุภาคสวน

1.1 สงเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง

1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยแกทกุภาคสวน

ยุทธศาสตรที่ 3 เสรมิสรางความ
แข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทจุริต

1.3 กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

1.4 ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และรงัเกียจ
การทุจริตเปนคานิยมรวมชาติ

2.1 ประชาสัมพันธการตอตานการทจุริต

2.2 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

2.3 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย

3.1 สงเสริมการสรางความเปนอิสระในการ
ดําเนินงานอยางแทจริงแกสํานักงาน ป.ป.ช. และ
องคกรอิสระอื่นๆ ที่ทําหนาที่เกีย่วกบัการตอตาน
การทุจริต

3.2 สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดยการ
กระจายอํานาจการตอตานการทุจริตไปสูสวน
ทองถิ่น

3.3 เสริมสรางการตรวจสอบ
ถวงดลุอํานาจ

3.6 เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตาน
การรับสินบนและสงเสริมความซื่อสัตยสุจริต
ในภาคธุรกิจเอกชน

3.8 จัดทําดัชนีตัวชี้วัดความโปรงใสใน
สังคมไทย

3.7 สงเสริมความรวมมือกับองคกร
ตางประเทศ

3.5 เสริมสรางความเขมแข็งในการตรวจสอบ
ทรัพยสินนักการเมือง ขาราชการ และการ
ทุจริตเชิงนโยบาย

3.4 เสริมสรางประสิทธิภาพของ
กฎหมายตอตานการทุจริต

4.4 สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู

4.5 สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริต

4.3 สงเสริมความรวมมือดานวิชาการกับองคกรตางประเทศ

4.6 สรางมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตอตานการทุจริต

4.2 สงเสริมการสรางมาตรฐานเสนทางวิชาชีพของบุคลากรและมาตรฐาน
คาตอบแทนพิเศษ

4.1 สงเสริมการประพฤติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
ในหนวยงานตอตานการทุจริตอยางเครงครัด (Code of Conduct)



1.1 สงเสริมการดําเนิน
ชวีิตตามหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง

1.3 กําหนดใหการศึกษาเปน
เครื่องมือในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

1.4 ผลักดันใหคานิยมเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตยสุจริต 
และรังเกียจการทุจริตเปน

คานิยมรวมชาติ

- สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดผลในทางปฏิบตัิ

- สงเสริมการประพฤตปิฏิบตัตินตามประมวล
หลักคุณธรรม จริยธรรม
- กํากับดูแลการประพฤตปิฏิบตัตินใหเปนไป
ตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม

- กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาและ
ฝกอบรมดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหเปน
ตนแบบที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
- ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยในระบบการศึกษา
- สงเสริมแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัย

- เสริมสรางแรงบันดาลใจในการ
กระทําความดี
- รณรงคประชาสัมพันธคณุธรรม 
จริยธรรม

1.2 สงเสริมการเรียนรูและ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยแกทกุ

ภาคสวน



2.1 ประชาสัมพันธการ
ตอตานการทุจริต

2.2 เสริมสรางกระบวนการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน

2.3 เสริมสรางความ
เขมแข็งของเครือขาย

- สนบัสนุนระบบการจัดการของเครือขาย
- เสริมสรางขวัญกําลังใจแกเครือขายทุกภาคสวน
-กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของเครือขาย

- จัดทําแผนแมบทดานการประชาสัมพันธปองกันการทุจริต
- สงเสริมใหสื่อมวลชนมีจิตสํานึกสาธารณะและจรรยาบรรณ
- รวบรวมขอมูล ขาวสาร งานวิจัย และงานวิชาการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
- จัดทําและเผยแพรสื่อสรางสรรคในการตอตานการทุจริต

- สรางกระบวนการเรียนรู
- พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสใหงาย 
หลากหลายและปลอดภัย
- กําหนดมาตรการจูงใจผูแจงขอมูล เบาะแส



3.1 สงเสริมการสรางความเปน
อิสระในการดําเนินงานอยาง

แทจริงแกสํานักงาน ป.ป.ช. และ
องคกรอิสระอื่นๆ ที่ทําหนาที่

เกี่ยวกับ
การตอตานการทุจริต

3.2 สรางกลไกการตอตาน
การทุจริตโดยการกระจาย
อํานาจการตอตานการ
ทุจริตไปสูสวนทองถิ่น

3.3 เสริมสรางการ
ตรวจสอบถวงดุล

อํานาจ

3.5 เสริมสรางความ
เขมแข็งในการตรวจสอบ
ทรัพยสินนักการเมือง 

ขาราชการ และการทุจริต
เชิงนโยบาย

- ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ

- สงเสริมการตรวจสอบทรัพยสินใหมี
ประสิทธิภาพ
- สงเสริมใหมีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ
- สงเสริมมาตรการตรวจสอบ
ทรัพยสิน

- สงเสริมใหมีการรวมมอืประสานงานระหวางสํานักงาน 
ป.ป.ช. และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย
- สงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

- สงเสริมใหมีการสรางความเขมแข็งใหแกหนวยงานตรวจสอบภายใน
- เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกหนวยงานตรวจสอบภายนอก
- สงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาจากผูแทน
หลายองคกรรวมทั้งภาคเอกชนอยางเครงครัด

3.4 เสริมสราง
ประสิทธภิาพของ
กฎหมายตอตาน

การทุจริต

- สงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการกําหนดอาํนาจ
หนาที่ของบุคลากรอยางเครงครัด
- ผลักดันใหมีการปรับปรุงระเบียบ
ใหสอดคลองกับกฎหมายที่ใชเปน
มาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
- ผลักดันใหมีการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด

3.6 เสริมสรางความเขมแข็ง
ในการตอตานการรับสินบน
และสงเสริมความซื่อสัตย
สุจริตในภาคธุรกิจเอกชน

- ดําเนินมาตรการที่มีผลตอ
การปราบปรามการรับสินบน
-สรางความเขมแข็งใหแก
กระบวนการสอบสวนและ
ฟองรองคดี
-สงเสริมใหมีความรับผิดชอบ
ของบริษัทธุรกิจ

3.7 สงเสริมความ
รวมมือกับองคกร

ตางประเทศ

- สงเสริมผลักดนัใหหนวยงาน
ตอตานการทุจริตภายในประเทศเขา
รวมพันธกรณีเปนสมาชกองคกร
ตอตานการทุจริตระดับนานาชาติ
- สงเสริมความรวมมอืในการนํา
ทรัพยสินกลับคืนประเทศ
- สงเสริมความรวมมอืในการสง
ผูรายขามแดน

3.8 จัดทําดัชนี
ตัวชี้วัดความ
โปรงใสใน
สังคมไทย

- จัดทําเกณฑมาตรฐาน
กลางความโปรงใสใน
สังคมไทย
- จัดตั้งองคกรกลางที่ทํา
หนาที่ควบคุมดูแล
มาตรฐานกลาง



4.1 สงเสริมการประพฤติตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ
ของบุคลากรในหนวยงาน

ตอตานการทุจริตอยางเครงครัด 
(Code of Conduct) 4.2 สงเสริมการสราง

มาตรฐานเสนทางวชิาชพี
ของบุคลากรและมาตรฐาน

คาตอบแทนพิเศษ

4.3 สงเสริมความรวมมือดาน
วชิาการกับองคกร

ตางประเทศ

- สงเสริมผลักดันใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายทุกหนวยงานสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
- สงเสริมใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายทุกหนวยงานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิานตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

- สงเสริมใหหนวยงานตอตานการทุจริตและ
หนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของจัดทําแผน
บริหารงานบุคคล
- สงเสริมใหการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน
ตอตานการทุจริตมีความเปนอิสระอยางแทจริง
- ผลักดันใหมีบรรทัดฐานในการกําหนดคาตอบแทน
พิเศษแกบุคลากร

4.4 สงเสริมการสราง
องคกรการจัดการความรู

4.6 สรางมาตรฐานหลักสูตร
ฝกอบรมของหนวยงาน

ตอตานการทุจริต

- สงเสริมใหหนวยงานตอตานการทุจริตมีหลักสูตร
ฝกอบรมที่มีมาตรฐาน
- สงเสริมใหหนวยงานตอตานการทุจริตจัดตัง้ศูนย
ฝกอบรมภายในหนวยงาน
- สนับสนุนงบประมาณรวมทั้งหมาแหลงเงินทุนสนับสนนุ
จากแหลงเงินนอกงบประมาณ

4.5 สงเสริมการสรางศูนย
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกบั

การทุจริต

- ผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูล
สารสนเทศกลาง
- สงเสริมใหมีการพัฒนาฐานขอมูล
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