แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0017.5/ว 262 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560
เรื่อง การขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เชียงราย ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จและเผยแพร่บนเว็ บไซต์ของ
หน่วยงานนั้น
เทศบาลต าบลเวี ย งเชี ย งแสน จึง ได้ จัด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารป้ อ งกั นปราบปรามการทุ จริ ต และ
ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข)
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงเชียงแสน

คานา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น
การทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง ประกอบ
กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง สกัดกั้น เพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ บรรลุ ผ ลได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
เทศบาลตาบลเวีย งเชีย งแสน จึ ง ได้จั ดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามทีก่ าหนดไว้

เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน

สารบัญ
หน้า
คานา
1. หลักการและเหตุผล
2. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทย
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๑
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช.ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
มุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง เพือ่ สกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริห ารราชการแผนดิน ที่มีธ รรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) และ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่
การปฏิบัติ โดยกาหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการ
กาหนดให้ มีก ารประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยทาง
สานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment)
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน และสร้างเครื่องมือประเมินที่
ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยมี
เป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง 7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส
และเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนาผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาลและคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

๒
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาด
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่ างมี ความเหมาะสม มี ธ รรมาภิบ าล กรอบแนวทางที่ ต้องให้ ความส าคัญ คือ การต่อ ต้านการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมาย
และตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ
ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมี
วินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย
ให้ครอบคลุม ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อน
ค่านิยม ต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
3. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ
นโยบายข้อที่ 10 สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ
4. คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๓
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็น พลเมือ งที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่ว นรวม และเสริมสร้า งให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการ
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เรียนรู้ อันจะนามาสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทาง
สังคม และองค์กรวิช าชีพในการสร้า งสังคมโปร่งใสด้ว ยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่ว นที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต
จากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุ จริต
ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของ
ประเทศไทย ควบคู่กับการดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาส
ให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่ว มในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รั บการสนับสนุนอย่างเพีย งพอ
เพื่อให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. การกาหนด พัฒ นา หรื อปรับ ปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
2. พัฒนาหลั กสู ตร/บทเรี ยน/การเรี ยนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ ที่ ๔ เสริ มพลั งการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่ ว นเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
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แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลั กดันให้ เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็น
ข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้
ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของ
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้ง
มวลของสังคมไทยในห้ ว งเวลากว่าหนึ่ งทศวรรษที่ผ่ านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของ
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคาปรารภอั นเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของ
ปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทาง
การเมืองการปกครองที่นาไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มี
เสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุ จริต
และประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้า
มามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดังนั้ น เพื่ อเป็ น การสนองตอบต่ อเจตจ านงทางการเมื องในการต่อ ต้า นการทุจ ริตอั นแน่ว แน่ ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
เป็ น การสนองตอบต่ อ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
และรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทย
ให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน
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แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้พรรคการเมืองจั ดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐใน
ทุกระดับ
1. ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการ
ทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ เจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบาย
นั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จั ด ท าระบบฐานข้ อมู ล แนวทาง/มาตรการในการป้อ งกัน การทุ จ ริต ในแต่ ล ะโครงการที่พ รรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการ
ขัดกัน ระหว่างประโยชน์ ส่ ว นตัว กับ ผลประโยชน์ส่ ว นรวมอันเกิด จากการใช้อานาจทางบริห ารในการเสนอ
โครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบ
มากขึ้ น ในปั จ จุ บั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศอย่ างมหาศาล ซึ่ ง จาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้
ตลอดเวลา แต่การทุจริต
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กร
อิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดให้ มี อ านาจยั บ ยั้ ง โครงการ ที่ อ าจน าไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต ได้ รวมถึ ง ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิง
นโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์
“สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกัน
การทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดย
การกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการ
กาหนดนโยบาย
(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ
(Policy Feedback)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการทุจริต
ในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การ
ทุจ ริ ต ในกระบวนการอนุ มั ติ ง บประมาณ เช่ น มี ค วามพยายามผั น งบประมาณเข้ า สู่ เ ขตพื้ น ที่ เ ลื อ กตั้ ง ของ
นักการเมือง เป็นต้น และ
การทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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9. การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย
10. การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
12. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไป
ปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการ
ทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
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2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC
2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ในการ
ปฏิบั ติงานของหน่ว ยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒ นากลไกพิเศษในการดาเนินคดีที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกาหนดทิศทางในการปราบปราม
การทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับ
ความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่ งจะท าให้ ล ดการด าเนิ น งาน ที่ ล่ า ช้ า และซ้ าซ้ อ น การคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้ ง เบาะแสในคดี ทุ จ ริ ต ที่ มี
ประสิทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น ซึ่งจะทาให้ การดาเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุ ดแล้ว ก็จะมีการ
เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003)
ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดี
การทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคม
เกิดความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
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แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบัง คับ ใช้ก ฎหมายในการปราบปรามการทุจ ริต ให้เ ท่า ทัน ต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต (เชื่อมโยง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 2
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒ นาสมรรถนะและองค์ค วามรู้เ ชิง สหวิท ยาการของเจ้า หน้า ที่ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึง
การรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ
ติดตามให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)

1๓
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 1. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
การทุจริต
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้าน
ทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง 1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรร
นโยบาย
มาภิบาล
๒. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล
ในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกัน 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
การทุจริตเชิงรุก
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI) ของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต

1๔
ยุทธศาสตร์ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 1. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
การทุจริต
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้าน
ทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง 1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบน
นโยบาย
ฐานธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกัน 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
การทุจริตเชิงรุก
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต

