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ส�วนที่ 1 ความสอดคล�องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร�นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 

1.1ยุทธศาสตร0ชาติว&าด�วยป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 วิสัยทัศน0 
 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

 
 คําอธิบายวิสัยทัศน0 
 ประเทศไทยในระยะ 5 ป�ข�างหน�า จะมุ�งสู�การเป�นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป�นสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับ
ความร�วมมือจากฝ0ายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ3รักษาผลประโยชน3ของชาติและประชาชน เพ่ือให�ประเทศไทย มีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�านความ
โปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 พันธกิจ     

             1. จัดให�มีและบํารุงรักษาโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให�มีมาตรฐาน     และครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
             2. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีชุมชนเข�มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได�อย�างย่ังยืน 
             3. ส�งเสริมการอนุรักษ3ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปAญญาท�องถ่ิน 
             4. เสริมสร�างศักยภาพความเป�นชุมชนแห�งการท�องเท่ียว และส�งเสริมให�ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจท่ีม่ันคงอย�างย่ังยืน ภายใต�หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
             5. เสริมสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน การรักษาความสงบเรียบร�อยภายในชุมชน 

             6. จัดให�มีการปEองกันและบรรเทาสาธารณภัยต�างๆในพ้ืนท่ี 
             7. จัดให�มีการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยการมีการบูรณาการทุกภาคส�วน 
             8.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารตําบลแบบบูรณาการ 
             9. ส�งเสริมการให�ความรู�เพ่ือเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมอาเซียน (AEC) 
             10. ส�งเสริมและสนับสนุนแหล�งเรียนรู�ของท�องถ่ินเพ่ือรองรับอาเซียน 
             11. จัดให�มีและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท�องถ่ิน 
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               12. ส�งเสริมสนับสนุนกองทุนชุมชน 
               13. เสริมสร�างความรู�รักสามัคคี และเสริมสร�างความม่ันคงของชาติ  

 เป�าประสงค0เชิงยุทธศาสตร0 
 ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)ของประเทศไทยไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 

 วัตถุประสงค0หลัก  
 1. สังคมมีพฤติกรรมร�วมต�านการทุจริตในวงกว�าง  
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ�งต�านการทุจริตในทุกภาคส�วน 
 3. การทุจริตถูกยับย้ังอย�างเท�าทันด�วยนวัตกรรม กลไกปEองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช�กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป�นธรรม และได�รับความร�วมมือจากประชาชน  
 5. ดัชนีการรับรู�การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค�าคะแนน ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
 ยุทธศาสตร0 
 ยุทธศาสตร3มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด�านการปEองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร3การดําเนินงานหลักออกเป�น 6 
ยุทธศาสตร3 ดังน้ี  
 1. สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต  
 2.ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
 3. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 4. พัฒนาระบบปEองกันการทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร0ที่ ๑“สร�างสังคมที่ไม&ทนต&อการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตร3 “สร�างสังคมท่ีไม&ทนต&อการทุจริต” เป�นแนวทางยุทธศาสตร3ท่ีมุ�งเน�นให�ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให�เกิดภาวะ “ท่ีไม�ทนต�อการทุจริต” 
โดยเริ่มต้ังแต�กระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมในทุกช�วงวัย ต้ังแต�ปฐมวัย เพ่ือสร�างวัฒนธรรมต�อต�านการทุจริต และปลูกฝAงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย3 สุจริต เป�นการดําเนินการ
ผ�านสถาบันหรือกลุ�มตัวแทนท่ีทําหน�าท่ีในการกล�อมเกลาทางสังคม ให�มีความเป�นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส�วนรวม และเสริมสร�างให�ทุก
ภาคส�วนมีพฤติกรรมท่ีไม�ยอมรับ และต�อต�านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ�านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู� อันจะนํามาสู�การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส�งเสริม
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และเสริมสร�างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ�มทางสังคม และองค3กรวิชาชีพในการสร�างสังคมโปร�งใสด�วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส�วนที่เกี่ยวข�องเพ่ือให�ปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกต3ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังแนวทางท่ีได�จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานด�านการ
ปEองกันการทุจริตจากประเทศต�าง ๆ ท่ีประสบความสําเร็จด�านการปEองกันการทุจริต และปลูกฝAงค�านิยมในความซ่ือสัตย3สุจริต ตลอดจนไม�ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช�ให�
สอดคล�องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปAญหาของประเทศไทย ควบคู�กับการดําเนินการต�อยอดกลไกหรือแนวทางท่ีมีอยู�เดิม ด�วยการบูรณาการและเปlดโอกาสให�กับทุกภาคส�วน
ให�เข�ามามีส�วนร�วมในการแก�ไขปAญหาอย�างต�อเนื่องและได�รับการสนับสนุนอย�างเพียงพอเพื่อให�เกิดผลเป�นรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
 ยุทธ0ศาสตร0ที่ 1 กําหนดกลยุทธ0 และแนวทางตามกลยุทธ0 ดังน้ี 

 กลยุทธ0 
 กลยุทธ0ท่ี ๑  ปรับฐานความคิดทุกช�วงวัยต้ังแต�ปฐมวัยให�สามารถแยกระหว�างผลประโยชน3ส�วนตัวและผลประโยชน3ส�วนรวม 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การปEองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว�างผลประโยชน3ส�วนตัวและผลประโยชน3ส�วนรวม ในทุกระดับ 
 2. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช�อย�างจริงจัง 

 กลยุทธ0ท่ี 2  ส�งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมเพ่ือต�านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 

 1. กล�อมเกลาทางสังคมในทุกช�วงวัยต้ังแต�ปฐมวัย เพ่ือสร�างพลเมืองท่ีดี 
 2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู�สําหรับทุกช�วงวัยต้ังแต�ปฐมวัย 
 3. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
 4. การใช�เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. การเสริมบทบาทการกล�อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค3กรวิชาชีพ   
 6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป�นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 กลยุทธ0ท่ี 3  ประยุกต3หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป�นเครื่องมือต�านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 

 1. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช�ในการกล�อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต�อต�านการทุจริต 
 2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการปEองกันการทุจริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบและจัดการองค3ความรู�การปEองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 กลยุทธ0ท่ี ๔  เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. สร�างชุมชนเฝEาระวัง ต�อต�านทุจริต    
 2. สร�างความต่ืนตัวในการแสดงออกต�อเหตุการณ3ทางสังคมท่ีผิดต�อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให�เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข�อเท็จจริงและเหตุผล 
 3. บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร0ที่ ๒ “ยกระดบัเจตจํานงทางการเมืองในการต&อต�านการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 จากสถานการณ3ความขัดแย�งในสังคมไทยในห�วงระยะกว�าทศวรรษท่ีผ�านมา เม่ือพิจารณาจากประเด็นข�อเรียกร�องหรือประเด็นการชุมนุมประท�วงของประชาชนทุกกลุ�มทุก
ฝ0ายท่ีมีต�อทุกรัฐบาลท่ีผ�านมา จะเห็นได�ว�าประชาชนทุกกลุ�มทุกฝ0ายต�างมีข�อเรียกร�องท่ีสอดคล�องร�วมกันประการหน่ึงคือ การต&อต�านการทุจริตของรัฐบาลและเจ�าหน�าท่ีรัฐอาจ
กล�าวได�ว�าปAญหาการทุจริตน้ันเป�นเสมือนศูนย3กลางของปAญหาความขัดแย�งท้ังมวลของสังคมไทยในห�วงเวลากว�าหน่ึงทศวรรษท่ีผ�านมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมือง
ของประชาชนทุกกลุ�มทุกฝ0ายท่ีไม�ยอมรับและไม�อดทนต�อการทุจริตประพฤติมิชอบไม�ว�าจะเป�นรัฐบาลใดก็ตาม ย�อมสะท�อนให�เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน�วแน�ของประชาชน
ไทยทุกกลุ�มทุกฝ0าย ท่ีต�องการให�การบริหารราชการแผ�นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีรัฐเป�นไปด�วยความโปร�งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซ่ึงรัฐธรรมนูญ
ฉบับปAจจุบันก็ตอบรับต�อเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต�อต�านการทุจริตอย�างเห็นได�ชัดเจน โดยปรากฏท้ังในส�วนคําปรารภอันเป�นส�วนแสดงเจตนารมณ3ของ
รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในส�วนเน้ือหาสาระในหมวดต�าง ๆ อันเป�นการจัดโครงสร�างและระเบียบทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสู�การสร�างสังคมท่ีโปร�งใส
ปราศจากการทุจริต ซ่ึงร�างรัฐธรรมนูญฉบับปAจจุบันสะท�อนให�เห็นได�อย�างชัดเจน ถึงความเห็นพ�องต�องกันว�าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยท่ีผ�านมามิได�มีเสถียรภาพ หรือ
ราบรื่นเรียบร�อยเป�นเพราะผู�นําไม�นําพาหรือไม�นับถือยําเกรงกฎเกณฑ3การปกครองบ�านเมือง ทุจริตฉ�อฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงได�มีการวางกลไกปEองกัน 
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข�มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให�ผู�บริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได�เข�ามามีอํานาจในการปกครองบ�านเมืองหรือ
เข�ามาใช�อํานาจตามอําเภอใจ 
 ดังน้ัน เพ่ือเป�นการสนองตอบต�อเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตอันแน�วแน�ของประชาชน ท่ีปรากฏให�เห็นอย�างเด�นชัดในห�วงเวลากว�าหน่ึงทศวรรษท่ีผ�านมา
ให�ดํารงอยู�อย�างต�อเน่ือง และเพ่ือเป�นการสนองตอบต�อเจตนารมณ3ของรัฐธรรมนูญฉบับปAจจุบัน ยุทธศาสตร3ชาติว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 จึงได�
กําหนดให�มียุทธศาสตร3การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตไปสู�การปฏิบัติอย�างเป�นรูปธรรมและสอดคล�องเป�นหน่ึงเดียวกัน โดยเป�นยุทธศาสตร3ท่ีมุ�งเน�นให�
ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต�อต�านการทุจริตไปสู�การปฏิบัติของทุกภาคส�วนอย�างเป�นรูปธรรมและมีความเห็นพ�องสอดคล�องเป�น
เดียวหน่ึงกัน อันจะเป�นส�วนหน่ึงในการสร�างสังคมไทยให�มุ�งสู�สังคมท่ีมีค�านิยมร�วม ในการต�อต�านการทุจริต อันเป�นเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปAจจุบันท่ีมุ�งแก�ไข
ปAญหาการเมืองการปกครองไทยให�เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร�อยในท�ายท่ีสุด 
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 ยุทธ0ศาสตร0ที่ 2 กําหนดกลยุทธ0 และแนวทางตามกลยุทธ0 ดังน้ี 
 กลยุทธ0 
 กลยุทธ0ท่ี ๑  พัฒนากลไกการกําหนดให�นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตต�อสาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. กําหนดให�นักการเมืองต�องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตต�อสาธารณชนก�อนลงสมัครรับเลือกต้ังหรือก�อนดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
  2. กําหนดให�พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต�อต�านการทุจริตและเผยแพร�ให�แก�ประชาชน 

  กลยุทธ0ท่ี ๒  เร�งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ�าหน�าท่ีรัฐในทุกระดับ 
 1. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ�าหน�าท่ีรัฐ 
 2. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ�าหน�าท่ีรัฐโดยประชาชน 
 3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ�าหน�าท่ีรัฐ 

 กลยุทธ0ท่ี ๓  สนับสนุนให�ทุกภาคส�วนกําหนดกลยุทธ3และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการต�อต�านการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. ศึกษาและวิเคราะห3แนวทางการกําหนดกลยุทธ3และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต ท้ังในระดับชาติและท�องถ่ิน 
 2. ประสานความร�วมมือระหว�างภาคส�วนต�าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ3และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปEองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. การส�งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 กลยุทธ0ท่ี ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด�านการปEองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป�ท่ีมีสัดส�วนเหมาะสมกับ
การแก�ปAญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. ศึกษาวิเคราะห3แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด�านการปEองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 2. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด�านการปEองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

 กลยุทธ0ท่ี ๕ ส�งเสริมการจัดต้ังกองทุนต�อต�านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให�การสนับสนุนทุนต้ังต�น 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต�อต�านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต�อต�านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
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  กลยุทธ0ท่ี ๖ ประยุกต3นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองท่ีได�แสดงไว�ต�อสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. กําหนดให�พรรคการเมืองต�องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใช�งบประมาณต�อนโยบายน้ัน ๆ ก�อนท่ีจะจัดให�มีการเลือกต้ัง  
 2. จัดทําระบบฐานข�อมูลแนวทาง/มาตรการในการปEองกันการทุจริตในแต�ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได�หาเสียงไว�กับประชาชน 

 ยุทธศาสตร0ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 คําอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน3 หรือการเอ้ือประโยชน3หรือการขัดกันระหว�างประโยชน3ส�วนตัวกับผลประโยชน3ส�วนรวมอันเกิดจาก
การใช�อํานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป�นผลให�ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได�ประโยชน3จากการดําเนินตามโครงการหรือกิจการน้ัน ๆ 
และทําให�เกิดความเสียหายแก�รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล�าวเป�นปAญหาท่ีพบมากข้ึนในปAจจุบัน ก�อให�เกิดผลเสียต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย�างมหาศาล ซ่ึงจาก
ผลการวิจัยท่ีผ�านมาพบว�าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช�ช�องว�างทางกฎหมายเข�าแสวงหาประโยชน3ส�วนตน โดยพบต้ังแต�ข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การ
ใช�อํานาจอย�างไม�โปร�งใส อย�างไรก็ตาม แม�ว�าผลการวิจัยได�ชี้ให�เห็นว�าโครงการพัฒนาสาธารณะต�าง ๆ สามารถถูกใช�เป�นเครื่องมือในการทุจริตได�ตลอดเวลาแต�การทุจริตเชิงนโยบาย
ก็มักจะเกิดข้ึนในข้ันการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ�นดิน เน่ืองจากเป�นวาระแรกท่ีนโยบายของพรรคการเมืองถูกกําหนดให�เป�นรูปธรรม ท่ีผ�านมามีหลายองค3กร
อิสระและหลายหน�วยงานพยายามหาแนวทางแก�ไขปAญหาดังกล�าว แต�เน่ืองจากข�อจํากัดในเรื่องอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายไม�ได�มีการกําหนดให�มีอํานาจยับย้ังโครงการท่ีอาจนําไปสู�
การทุจริตได� รวมถึงขาดการประสานงานระหว�างหน�วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต�าง ๆ ท่ีอาจก�อให�เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร�วมกัน 
 ยุทธศาสตร3ชาติว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงได�กําหนดให�มียุทธศาสตร3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเป�นยุทธศาสตร3ท่ีมุ�งปEองกันการ
ทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร�างธรรมาภิบาล ต้ังแต�เริ่มข้ันก�อตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy 
Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปEอนข�อมูล
กลับ (Policy Feedback) 
 ยุทธ3ศาสตร3ท่ี 3 กําหนดกลยุทธ3 และแนวทางตามกลยุทธ3 ดังน้ี 
 กลยุทธ0 
 กลยุทธ0ท่ี ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก�อตัวนโยบาย 
 3. การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข�องกับนโยบาย 
 4. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาเกณฑ3ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
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 6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
 7. กําหนดมาตรการวิเคราะห3ความเสี่ยงและการใช�จ�ายงบประมาณ หมายเหตุ :(เพ่ือแก�ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช�น มีการเอ้ือประโยชน3กัน
ระหว�างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป�นต�น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช�น มีความพยายามผันงบประมาณเข�าสู�เขตพ้ืนท่ีเลือกต้ังของนักการเมือง เป�นต�น และการ
ทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช�น การทุจริตในข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจ�าง ซ่ึงเป�นข้ันตอนท่ีเกิดการทุจริตมากท่ีสุด เป�นต�น) 
 8. เสริมสร�างความโปร�งใสในกระบวนการพิจารณาร�างกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 9. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
  10.การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ0าฝwนจริยธรรมหรือเป�นความผิดในทางบริหาร 
  11.การสร�างกลไกการตรวจสอบการใช�อํานาจของฝ0ายบริหาร 
  12.พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร�างความโปร�งใสในการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ 
  13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

 กลยุทธ0ท่ี ๒การรายงานผลสะท�อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. บูรณาการและประมวลผลข�อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

 กลยุทธ0ท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส�งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให�เข�ามามีส�วนร�วมในการตรวจสอบ 

 กลยุทธ0ท่ี 4 ส�งเสริมให�มีการศึกษา วิเคราะห3 ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. ศึกษา วิเคราะห3 เพ่ือสร�างองค3ความรู�ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  2. เผยแพร�องค3ความรู�ในการดําเนินนโยบายอย�างโปร�งใสและไร�การทุจริตให�แก�องค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร0ที่ 4“พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตร3น้ีมุ�งเน�นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด�านการปEองกันการทุจริตของประเทศไทยให�มี ความเข�มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริต
หรือทําให�การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม�เกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกด�านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร�างการปฏิบัติงานของหน�วยงานท้ังภาครัฐ 
และเอกชน ให�มีธรรมาภิบาล 
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 กลยุทธ0 
 กลยุทธ0ท่ี ๑เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปEองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก�ไขปAญหาการทุจริตในแต�ละระดับ 
  2. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข�ามามีส�วนร�วมกับระบบการปEองกันการทุจริต 
  4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปEองกันการทุจริต 

  กลยุทธ0ท่ี ๒สร�างกลไกการปEองกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. สร�างกลไกปEองกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
  2. นําข�อเสนอแนะจากกลไกปEองกันเพ่ือยับย้ังการทุจริตสู�การปฏิบัติ 
 3. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข�อเสนอแนะไปสู�การปฏิบัติ 
 กลยุทธ0ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปAญหาการทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าท่ีรัฐ 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปlดโอกาสให�ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู� และหาข�อมูลเก่ียวกับการปEองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนให�
ความสนใจ) 

 กลยุทธ0ท่ี 4  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร�างสรรค3เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 2. กําหนดแผนการติดต�อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธ0ท่ี ๕ การพัฒนา วิเคราะห3และบูรณาการระบบการประเมินด�านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 

 

 



10 
 

 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. พัฒนาเกณฑ3มาตรฐานการประเมินด�านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 
 2. การบูรณาการระบบการประเมินด�านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 

 กลยุทธ0ท่ี 6 สนับสนุนให�ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. ส�งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 2. สร�างแรงจูงใจในการเป�นตัวอย�างองค3กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการทุจริต อย�างเด็ดขาดและรุนแรง 

 กลยุทธ0ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค3ความรู�เชิงสร�างสรรค3ของบุคลากรด�านการปEองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด�านงานปEองกันและปราบปรามการทุจริต ให�มีความเป�นมืออาชีพและเป�นไปตามมาตรฐานสากล 
  2. ต�อยอด ขยายผล องค3ความรู�เชิงสร�างสรรค3 สําหรับการปEองกันการทุจริต 

 กลยุทธ0ท่ี 8 การพัฒนาระบบและส�งเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against 
Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) 
   ๑.นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปEองกันเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
 2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ�าหน�าท่ีของรัฐให�รองรับการปEองกันการทุจริต 
 3. สร�างแนวทางการปEองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดการคลังของรัฐ 
 4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห3ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการทุจริต  

 ยุทธศาสตร0ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตร3การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป�นยุทธศาสตร3ท่ีมุ�งเน�นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต�าง ๆ ของการปราบปราม
การทุจริตท้ังระบบ ให�สามารถดําเนินการได�อย�างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป�นท่ียอมรับ ต้ังแต�การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร�องเรียนเข�าสู�กระบวนการปราบปรามการทุจริต การ
พัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย3สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต�สวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของหน�วยงานปราบปรามการทุจริตให�มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีท่ีรวดเร็วมากข้ึน การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตาม 
สถิติและฐานข�อมูลระดับความเสียหาย/ความเร�งด�วน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห3พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายปEองกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการ 
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ข�อมูลและข�าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให�ลดการดําเนินงาน ท่ีล�าช�าและซํ้าซ�อน การคุ�มครองพยานและผู�แจ�งเบาะแสในคดีทุจริตท่ีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะทําให�การดําเนินคดีเป�นไปได�อย�างรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล�วก็จะมีการเผยแพร�เปlดโปงให�สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวใน
การกระทําการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต ค.ศ. 2003 
(UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด�วย ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล�าวจะมุ�งเน�นการ
ดําเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป�นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช�กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู�กระทําผิด (Judiciary) การบูรณา
การร�วมกันของหน�วยงานต�าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกต�าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตร3น้ีจะทําให�การปราบปรามการทุจริตเป�นไปอย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน คดีการทุจริตต�าง ๆ ถูกดําเนินการอย�างรวดเร็ว และผู�กระทําการทุจริต
ได�รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได�ในท่ีสุด 
 ยุทธ3ศาสตร3ท่ี 5 กําหนดกลยุทธ3 และแนวทางตามกลยุทธ3 ดังน้ี 
 กลยุทธ0 
 กลยุทธ0ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร�องเรียนของหน�วยงานต�อต�านการทุจริตต�าง ๆ ให�มีความรวดเร็ว เข�าถึงได�โดยง�าย 
 2. การสร�างความเชื่อม่ันและความไว�วางใจต�อระบบการรับเรื่องร�องเรียน 

 กลยุทธ0ท่ี 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต�องของทรัพย3สินและหน้ีสิน 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต�องของทรัพย3สินและหน้ีสิน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 2. การกําหนดกลุ�มเปEาหมายในการตรวจสอบทรัพย3สินและหน้ีสินให�ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธ0ท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให�มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 2. การสร�างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
 3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน�วยงานภาครัฐต�นสังกัด 
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 กลยุทธ0ท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช�กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให�เท�าทันต�อพลวัตของการทุจริตและสอดคล�องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให�เท�าทันต�อพลวัตของการทุจริต 
 2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให�หน�วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพ และสอดคล�องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 
 3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให�ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก�ไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให�เป�นไปตามมาตรฐานสากล 
 4. การบังคับใช�กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร�งด�วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 5. การบังคับใช�กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต�ละพ้ืนท่ีของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 ๖. การบูรณาการกับหน�วยงานภาครัฐต�นสังกัดในการบังคับใช�กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ�าหน�าท่ีรัฐ 
 กลยุทธ0ท่ี 5 บูรณาการข�อมูลและข�าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. พัฒนาระบบฐานข�อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว�างหน�วยงานปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244 
 2. จัดต้ังประชาคมข�าวกรองด�านการปราบปรามการทุจริต 
 3. การประสานความร�วมมือกับองค3กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน�วยงานประชาสังคมและหน�วยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับข�อมูลและข�าวกรองประกอบการปราบปราม
การทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) 

 กลยุทธ0ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ�มครองพยานและผู�แจ�งเบาะแส (Whistleblower) และเจ�าหน�าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 ๑. การมีมาตรการในการคุ�มครองพยานและผู�ให�เบาะแส (whistleblower) ท่ีมีความน�าเชื่อถือและสร�างความม่ันใจแก�ผู�ถูกคุ�มครองได� 
 ๒. การมีมาตรการในการคุ�มครองเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ�งเบาะแสในคดี 

 กลยุทธ0ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค3ความรู�เชิงสหวิทยาการของเจ�าหน�าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การพัฒนาองค3ความรู�/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู�ในเชิงสหวิทยาการให�แก�เจ�าหน�าท่ีปราบปรามการทุจริต(non-training) 
 2. การพัฒนาเจ�าหน�าท่ีปราบปรามการทุจริตให�มีความรู�/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเป�นมาตรฐานและเท�าทันต�อพลวัตของการทุจริต (training) 
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 3. การแบ�งปAนความรู� (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ�าหน�าท่ีปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธ0ท่ี 8 การเปlดโปงผู�กระทําความผิดให�สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การเปlดโปงการทุจริตอย�างสร�างสรรค3และพัฒนาช�องทางในการเผยแพร�เปlดโปงการทุจริตท่ีเข�าถึงการรับรู�ของสาธารณชนอย�างกว�างขวาง 

 กลยุทธ0ท่ี 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ�มครองพยานและผู�แจ�งเบาะแส (Whistleblower) และเจ�าหน�าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. จัดให�มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหว�างประเทศตามกรอบความร�วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 ยุทธศาสตร0ที่ 6 “ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”ยุทธศาสตร0ที่ 6 
“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตร3ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป�นยุทธศาสตร3ที่มุ�งเน�น การยกระดับมาตรฐานด�านความโปร�งใสและการจัดการการ
ยกระดับค�าดัชนีการรับรู�การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห3ประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแต�ละแหล�งข�อมูล และเร�งรัด กํากับ ติดตามให�หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานร�วมกันระหว�างภาครัฐ หน�วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต�างประเทศเพ่ือยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธ3ศาสตร3ท่ี 6 กําหนดกลยุทธ3 และแนวทางตามกลยุทธ3 ดังน้ี 
 กลยุทธ0 
 กลยุทธ0ท่ี ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. ศึกษา วิเคราะห3ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแต�ละแหล�งข�อมูลท่ีใช�สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) 
 2. บูรณาการหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู�เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 3. เร�งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู�เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. การจัดการการรับรู� (Perceptions) 

 กลยุทธ0ท่ี 2บูรณาการเปEาหมายยุทธศาสตร3ชาติว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับ ดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 
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 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. วิเคราะห3และเชื่อมโยงเปEาหมายยุทธศาสตร3ชาติว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร3ท่ี 1 – ยุทธศาสตร3ท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู�
การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร3 
 
 1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ0 จันทร0โอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ�นดินด�านต�างๆ รวม 11 ด�านโดยด�านท่ีเก่ียวข�องการส�งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข�อท่ี ๑๐ สรุปได�ดังน้ี 
  นโยบายท่ี 10. นโยบายการส&งเสริมการบริหารราชกาแผ&นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ดําเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค�าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให�เหมาะสมและเป�นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีเพ่ือสร�างความเชื่อม่ันวางใจใน
ระบบราชการลดต�นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข�งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว�ในระบบราชการโดยจะดําเนินการต้ังแต�
ระยะเฉพาะหน�าไปตามลําดับความจําเป�นและตามท่ีกฎหมายเอ้ือให�สามารถดําเนินการได�ในระยะแรกกระจายอํานาจเพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าถึงการบริหารสาธารณะได�รวดเร็ว
ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให�เจ�าหน�าท่ีหลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช�อํานาจโดยมิชอบก�อให�เกิดการทุจริตหรือสร�างความเสียหายแก�ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะ
เฉพาะหน�าจะเน�นการปรับปรุงหน�วยงานให�บริการด�านการทําธุรกิจการลงทุนและด�านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป�นสําคัญเสริมสร�างระบบคุณธรรมในการแต�งต้ังและ
โยกย�ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปEองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส�งเสริมให�มีการนาระบบพิทักษ3คุณธรรมมาใช�ในการบริหารงานบุคคลของเจ�าหน�าท่ีฝ0ายต�างๆ ปรับปรุง
และจัดให�มีกฎหมายเพ่ือให�ครอบคลุมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน3ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว�าเรื่องน้ีเป�นวาระสําคัญเร�งด�วนแห�งชาติและเป�น
เรื่องท่ีต�องแทรกอยู�ในการปฏิรูปทุกด�านท้ังจะเร�งรัดการดําเนินการต�อผู�กระทําการทุจริตท้ังในด�านวินัยและคดีรวมท้ังให�ผู�ใช�บริการมีโอกาสประเมินระดับความน�าเชื่อถือของหน�วยงาน
รัฐและเปlดเผยผลการประเมินต�อประชาชนอีกท้ังจะทํากรณีศึกษาท่ีเคยเป�นปAญหาเช�นการจัดซ้ือจัดจ�าง การร�วมทุนการใช�จ�ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซ่ึงได�มีคําวินิจฉัยขององค3กร
ต�างๆมาเป�นบทเรียนให�ความรู�แก�เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประมวลเป�นกฎระเบียบหรือคู�มือในการปฏิบัติราชการ 
 
 1.3คําส่ังคณะรักษาความสงบแห&งชาติที่ 69/2559 เร่ือง มาตรการป�องกันและแก�ไขปdญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 เพ่ือให�การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให�แก�ประชาชน รวมท้ังเพ่ือให�เกิดความสงบสุขแก�สังคมและผลประโยชน3ของ
ประเทศชาติโดยรวม ในการปEองกันและแก�ไขปAญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห�งชาติจึงมีคําสั่งดังต�อไปน้ี 
 ข�อ 1 ให�ทุกส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปEองกันและแก�ไขปAญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ 
โดยมุ�งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบ เฝEาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได� 
 ข�อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล�าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว�าข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ กระทําการหรือเก่ียวข�องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผู�ใช�หรือ
ผู�สนับสนุน ให�หัวหน�าส�วนราชการและหัวหน�าหน�วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีภายใต�พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว�า
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ด�วยหลักเกณฑ3วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานบุคคล โดยให�บังคับใช�มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย�างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ข�อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ�างของส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐให�หัวหน�าส�วนราชการและหัวหน�าหน�วยงานของรัฐมีหน�าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน
ให�เป�นไปตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย�างเคร�งครัด 
 ข�อ 4 กรณีท่ีหัวหน�าส�วนราชการหรือผู�บังคับบัญชาปล�อยปละละเลย ไม�ดําเนินการตามข�อ 2 และข�อ 3 ให�ถือเป�นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล�วแต�กรณี 
 ข�อ 5 ให�สํานักงานคณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจน3เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร�งรัดผลการดําเนินงานตามข�อ 1 ข�อ 2 ข�อ 3 และข�อ 4 แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพร�อมท้ังเสนอความเห็นให�คณะรักษาความสงบแห�งชาติทราบและพิจารณาอย�างต�อเน่ือง 
 
 1.4แผนยุทธศาสตร0กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค0กรอย&างสมดุล 
   กลยุทธ3ท่ี 4.1.4ปEองกันการทุจริตโดยส�งเสริมให�ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 
 1.5 โครงการเน�นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว&าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยดําเนินการปEองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได�นํายุทธศาสตร3ชาติว�าด�วยการปEองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปEองกันและแก�ไขปAญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได�แถลงต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป�นกรอบและแนวทาง
ดําเนินการ โดยได�แปลงไปสู�การปฏิบัติเป�นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซ่ึงจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังน้ี 

1. การส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
1. ปEองกันปราบปรามการทุจริตอย�างเข�มข�น 
2. สนับสนุนให�มี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องค3กรปกครองส�วนท�องถ่ินใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 
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ส�วนที่ 2 กรอบแนวทางการดําเนินงานป)องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560-๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร0ชาติฯ ท่ี 3           นโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 10  คําส่ัง คสช. ท่ี 69/2557                                     นโยบายเน�นหนัก มท.  
(พ.ศ.2560-2564)             การป�องกันปราบปราบการทุจริต      ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557         มหาดไทยใสสะอาด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร0ท่ี 1 
สร�างสังคมท่ีไม�ทน 

ต�อการทุจรติ 
ยุทธศาสตร0ท่ี 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู�การทุจริต : CPI 

ของประเทศไทย 

ข�อ 1. กําหนดมาตรการและแนวทางปEองกันและแก�ไขปAญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ�งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

10.5 ปลูกฝAงค�านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตย3สุจริต  

ข�อ 1. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบ เฝEา
ระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข�อ 5. สนับสนุนข�อมูลให�แก� ป.ป.ท. ในการพิสูจน3เก่ียวกับการทุจริต 
และการรายงานผลการปฏิบัติต�อ คสช. 
 

ยุทธศาสตร0ท่ี 4 
พัฒนาระบบปEองกัน 

การทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร0ท่ี 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู�การทุจริต : CPI 

ของประเทศไทย 
 

10.3 พัฒนาหน�วยงานให�เป�นองค3กรแห�งการ
เรียนรู� สร�างนวัตกรรมการทํางานอย�างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
10.7 ส�งเสริมและสนับสนุนภาคีองค3กร
ภาคเอกชน และเครือข� ายต�าง  ๆ เ พ่ือ
สอดส�อง เฝEาระวัง ตรวจสอบเจ�าหน�าท่ีของ
รัฐเพ่ือต�อต�านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

ข�อ 2. การบังคับใช�มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย�างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข�าราชการ
และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข�อ 3.การควบคุม กํากับ ดูแล การจัดซ้ือจัดจ�างให�เป�นไปตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 อย�างเคร�งครัด 

ยุทธศาสตร0ท่ี 3 
สกัดก้ันการทุจริตเชิง

นโยบาย 
ยุทธศาสตร0ท่ี 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู�การทุจริต : CPI 

ของประเทศไทย 

10 .2  ให�ประชาชนเข� า ถึงการบริ การ
สาธารณะได�รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทํา
ข้ันตอนท่ีแน�นอน ระยะเวลาดําเนินการท่ี
รวดเร็ว 
10.6 ให�ผู�รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเ ช่ือถือของหน�วยงานของรัฐ และ
เปlดเผยการประเมินผลต�อประชาชน 

1 .ส� ง เส ริ มการบริ ห าร กิ จการ
บ�านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ  

2.ปEองกันปราบปรามการทุจริต
อย�างเข�มข�น 
 

3.สนับสนุนให�มีจังหวัดใสสะอาด 
อํา เภอ ใสสะอาด และองค3 ก ร
ปกครองส�วนท�องถ่ินใสสะอาด 
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แผนปฏิบัตริาชการด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตําบลท&าแร& อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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ยุทธศาสตร0ท่ี 1 “สร�างสังคมท่ีไม&ทนต&อการทุจริต” 
กลยุทธ0ท่ี 3 ประยุกต0หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปiนเครื่องมือต�านทุจริต 
 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ป�งบประมาณ 2564  
ตัวชี้วัด ผลลัพธ0 

แผนการดําเนินงานและใช�จ&ายงบประมาณ 
หน&วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน&วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณา
การ 

งบ
ปกติ 

รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการฝ�กอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก�
ผู�บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค3กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 

ครั้ง 1   ๑2๐,๐๐๐ กลุ�มผู�สูงอายุ 
กลุ�มพัฒนา
สตรี 
กลุ�มผู�พิการ 
กลุ�มเด็กและ
เยาวชน 

ผู�บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาลตําบลท�าแร� 
เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ
ต�อต�านการทุจริต และ
ประพฤติปฏบัิติโดยยึดมั่น
ตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 

- 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ อปท. 

2 โครงการอบรมให�
ความรู�เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครั้ง 1   ๑๖๐,๐๐๐ กลุ�มผู�สูงอายุ 
กลุ�มพัฒนา
สตรี 
กลุ�มผู�พิการ 
กลุ�มเด็กและ
เยาวชน 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯเกิดการ
รวมกลุ�มการจัดชุมชนให�น�าอยู�
และเข�มแข็งและสามารถนํา
ความรู�ท่ีได�ไปประยุกต3ใช�ใน
ชีวิตประจําวันพัฒนาให�มีการ
ดํารงชีวิตอยู�อย�างพอเพียง 
 
 
 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ อปท. 
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ยุทธศาสตร0ท่ี ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต&อต�านการทุจริต” 
กลยุทธ0ท่ี ๑ พัฒนากลไกการกําหนดให�นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต&อต�านการทุจริตต&อสาธารณชน 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ป�งบประมาณ 2564  
ตัวชี้วัด ผลลัพธ0 

แผนการดําเนินงานและใช�จ&ายงบประมาณ หน�วยงาน 

รับผิดชอบ หน&วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส ที่ ๑ ไตรมาส ที่ ๒ ไตรมาส ที่ ๓ ไตรมาส ที่ ๔ 

1 โครงการปลูกจิตสํานึก
ส�งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม
นักการเมืองท�องถ่ิน 

ครั้ง 1  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สภาท�องถิ่น 
ผู�บริหารท�องถิ่น 
ท่ีได�รับการเลือกต้ัง 

ผู�ท่ีได�รับการ
เลือกต้ัง
ตระหนักถึงผล
แห�งการทุจริต
ไม�เข�าไปไปยุ�ง
เกี่ยวกับการ
ทุจริตทุก
รูปแบบ 

   ๑๐,๐๐๐ อปท. 

 

ยุทธศาสตร0ท่ี ๔ “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ0ท่ี ๕ การพัฒนา วิเคราะห0และบูรณาการระบบการประเมินด�านคุณธรรมและความโปร&งใสในการดําเนินงานของหน&วยงานเพ่ือเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริตของประเทศไทย 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ป�งบประมาณ 2564  
ตัวชี้วัด ผลลัพธ0 

แผนการดําเนินงานและใช�จ&ายงบประมาณ 
หน&วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน&วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสร�างเครือข�าย
ปEองกันการทุจริตภาค
ประชาคมในการต�อต�านการ
ทุจริตภาครัฐ  

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

คณะผู�บริหาร 
สมาชิกสภาท�องถิ่น 
ผอ.กอง หัวหน�ากอง 

เกิดเครือข�ายเฝEา
ระวังการทุจริต 

 / / / / อปท. 

2 กิจกรรมพัฒนาเกณฑ3
มาตรฐานการประเมินด�าน
คุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินงานของหน�วยงาน 

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

คณะผู�บริหาร 
ข�าราชการเทศบาล
ตําบลท�าแร� 
 

เกณฑ3การตรวจ
ประเมิน ITA อยู�
ในระดับดี 

 / / / / อปท. 

 


