
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนแมบ่ท 
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

คํานํา 
 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ให้ความเห็นชอบการกําหนดแนวทาง 
การจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อมาคณะรัฐมนตรี 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การกําหนดแนวทาง 
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

 ในการจัดทําแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  สํานักงาน ป.ป.ช. ได้นําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕79)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นกรอบแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ทั้งน้ี สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จํานวน 2 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยเชิญศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) 35 แห่ง เข้าร่วมประชุม 
 

 สํานักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จะเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 

        สํานักงาน ป.ป.ช. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
ส่วนที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 1  
บทนํา 

 
 การบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทยในภาพรวมมีพัฒนาการ 
มาอย่างต่อเน่ืองภายใต้เง่ือนไขทั้งพลวัตความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การทุจริตและบริบทแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปในมิติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 มิติภายนอกประเทศของการบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็นลําดับที่ ๑๔๙  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ที่ว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการให้ความร่วมมือ
ซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพ่ือดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดอย่างสมบูรณ์ 
 มิติภายในประเทศของการบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้ริเริ่มจัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือเป็นกรอบในการผลักดัน
แก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยกําหนดยุทธศาสตร์จากข้อตกลงร่วมกัน (Commitment) กับภาคีทุก
ภาคส่วน เป็นข้อตกลงเพ่ือใช้เป็นแนวทางร่วมกันและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกันในการ
ดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศในลักษณะบูรณาการ หลังจากการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วเสร็จ สํานักงาน ป.ป.ช. ได้นําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้หน่วยงานภาครัฐนําแนวทางและ
มาตรการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ และได้
แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นกรรมการและเลขานุการ   
 ภายใต้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) ได้รับ
การถ่ายทอดสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) นอกจากน้ันยังมีกลไกที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งต้ังในรูปคณะอนุกรรมการเพ่ือนํา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติในภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม เป็นต้น เน่ืองจากตระหนักถึงความสําคัญของการบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ภาคีทุกภาคส่วน 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ต่อเน่ืองเพ่ือเป็นกรอบให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องแปลงยุทธศาสตร์ แนวทาง และ
มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง โดยในส่วนของภาครัฐน้ัน คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบให้แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติ กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี รวมถึงการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย โดยส่ังการให้มีการต้ัง
คณะกรรมการร่วมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานขึ้นใน



 
 

 

ทุกจังหวัดซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญที่มีบทบาทในการนํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดในลักษณะบูรณาการ 

ในช่วงระยะเวลาของการใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒             
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาการทุจริตที่ฝังรากลึก
อย่างยาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญส่งผลให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศต้องดําเนินการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา สํานักงาน ป.ป.ช. ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทําแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ แผนงบประมาณดังกล่าวจึงเป็นหน่ึงในกลไกสําคัญของ
การบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของประเทศไทย จวบจนเมื่อวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ปรับระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเช่ือมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สําคัญจะตอบสนองกับ
สภาพปัญหาและสถานการณ์การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตที่
ทันสมัย แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจึง
ได้รับการทบทวนทบเป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางและตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการให้สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

ความพยายามบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ต่อเน่ืองและเป็นทิศทาง
เดียวกันทั้งประเทศเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
ระดับสากล จําเป็นต้องดําเนินการจัดทําแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ      
มิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้กระทรวงและทุกหน่วยงานร่วมกันกําหนดอนาคตและแก้ปัญหา
การทุจริตของประเทศไทยในลักษณะประสานเช่ือมโยงแบบเครือข่ายที่นําไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายในแต่ละ
ช่วงเวลาอย่างบูรณาการ 

 

 ขั้นตอนหลักในการจัดทําแผนแม่บท  
การจัดทําแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ใช้หลักการมีส่วนร่วม มีขั้นตอนหลักครอบคลุมถึง 
1. การศึกษาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕79) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓            
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการไว้แล้ว เพ่ือกําหนดเนื้อหาสถานการณ์การทุจริต   
ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การฉายภาพอนาคต รวมถึง      
การศึกษาวิเคราะห์การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยผ่านแผนงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความเห็น ข้อเสนอและนําผลการประชุมยกร่างแผนแม่บท             
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 



 
 

 

บทที่ 2  
สถานการณก์ารทุจรติ 

 
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในประเทศและขยายสู่ต่างประเทศ (International) ทั้งรูปแบบการข้ามแดน 

(Cross-border) หรือข้ามชาติ (Transnational) ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของประชาชนระหว่างประเทศ
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทันสมัยและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในทางที่ผิด ทําให้การ
ติดตามรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดียุ่งยาก และผลสืบเน่ืองของการทุจริตเช่ือมโยงไปสู่ปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติอีกมากมาย เช่น การฟอกเงิน การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การก่อการร้ายซึ่ง
ล้วนส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ 

ปัญหาการทุจริตและผลสืบเน่ืองดังกล่าว ทําให้นานาประเทศตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นในวง
กว้างดังรายงานของธนาคารโลก จํานวนเงินที่ถูกขโมยจากประเทศกําลังพัฒนาและประเทศทางผ่านที่ซุกซ่อน
ไว้ในต่างประเทศในแต่ละปี ประมาณ 20 - 24 พันล้านเหรียญ หรือร้อยละ 20 - 40 ของเงินช่วยเหลือเพ่ือ
การพัฒนาอย่างเป็นทางการ1 ดังน้ัน ในการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 11 จึงกําหนดอาชญากรรมท่ี
ประชาคมโลกต้องให้ความร่วมมือกันปราบปราม ประกอบด้วย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมข้ามชาติ 
การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การฟอกเงิน และการทุจริตคอร์รัปชัน2 
และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : U.N.) และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดทําอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC)  

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 เป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่ให้ความสําคัญ
ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้ง การให้ความร่วมมือ
ทางกฎหมายเพ่ือดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด โดยเน้ือหาหลักในอนุสัญญาดังกล่าว แบ่งเป็น ๔ หมวดหลัก 
ได้แก่ การป้องกันการทุจริต การกําหนดความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และการติดตามทรัพย์สินคืน และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2554 เป็นลําดับที่ ๑๔๙ ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย  

ต่อมาประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี ได้ดําเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่กําหนดใน
อนุสัญญา UNCAC เพ่ือให้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา UNCAC ในฐานะรัฐภาคีได้อย่างครบถ้วน และรองรับกลไกการ
ประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ซึ่งเริ่มขึ้นต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  

จากการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ในรอบการประเมินที่ 1 ประจําปี ค.ศ. 
2010 - 2015 โดยประเทศเนปาล และประเทศบาห์เรน ร่วมกับฝ่ายเลขานุการของสํานักงานว่าด้วยยาเสพ
ติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes : UNODC)                    
มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อต้านการทุจริตเพ่ิมเติม ได้แก่ 

 1. เพ่ิมเติมฐานความผิดอาญา เช่น ความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (ข้อบทท่ี 25) 
ความผิดฐานตระเตรียมการเพ่ือกระทําการทุจริต (ข้อบทที่ 27) ความผิดฐานเจ้าหน้าที่รัฐยักยอกทรัพย์สิน               
(แม้เจ้าหน้าที่น้ันจะไม่มีหน้าที่โดยตรงในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว) (ข้อบทท่ี 17) ความผิดเก่ียวกับ               
การกระทําทุจริตในภาคเอกชน (ข้อบทท่ี 20 และ 21) กําหนดความรับผิดของนิติบุคคลในการกระทําทุจริต                  
(ข้อบทท่ี 26) 
                                                            
1 World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR)  Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan (Washington, DC, 2007), 9. 
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) 



 
 

 

 2. เพ่ิมเติมกลไกหรือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เช่น ปรับปรุง 
การคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล (ข้อบทที่ 32) กําหนดให้การ
ริบทรัพย์รวมถึงดอกผลและประโยชน์อ่ืนใดที่ได้มาจากทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิด และให้สามารถ
ริบทรัพย์ได้แม้ทรัพย์น้ันจะถูกเปลี่ยนรูป แปรสภาพ หรือปะปนอยู่กับทรัพย์สินอ่ืน (ข้อบทที่ 31) 

 3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 ในประเด็นต่าง ๆ เช่น กําหนดให้
มีการหารือร่วมกันระหว่างรัฐภาคีทุกครั้งก่อนการปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ข้อบทท่ี 46) สร้างเสริมกลไก               
การส่งคืนทรัพย์สินจากการกระทําความผิดคืนประเทศเจ้าของที่แท้จริงที่มีประสิทธิภาพ (ข้อบทที่ 46) 
กําหนดให้สามารถทําข้อตกลงจัดต้ังหน่วยสืบสวนสอบสวนร่วมกันระหว่างรัฐภาคีได้ (ข้อบทที่ 49)  

นอกจากน้ี การประเมินในระดับสากลโดยองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (International 
Nongovernmental Organization : INGOs) ที่ทําการประเมินการทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใส คือ 
องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)  ได้จัดทําดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) เพ่ือประเมินสถานการณ์การคอร์รัปชันในภูมิภาคต่าง ๆ ในระดับ
โลก ผลการประเมินค่าคะแนน CPI  ในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศต่าง ๆ พบว่า ประเทศที่เข้ารับการประเมิน 
จํานวน 2 ใน 3 มีคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน และประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ 68 กําลังเผชิญหน้ากับปัญหา
ของการทุจริตที่ร้ายแรงรวมไปถึงกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จี 20 (Group of Twenty Finance 
Ministers and Central Bank Governors : G 20) กว่าครึ่งหน่ึงของประเทศสมาชิกก็ประสบปัญหาของการ
ทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน  

นับต้ังแต่ประเทศไทยดําเนินการให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ได้คะแนนที่มีแนวโน้มดีขึ้นบ้าง ดังแสดงบนกราฟ 

 
ภาพที่ 2.1 คะแนนดัชนกีารรบัรูก้ารทุจรติในประเทศไทยตั้งแตป่ี พ.ศ. 2538 - 255๘ 3 

 

หมายเหตุ : ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนค่าดัชนีช้ีวัดจากคะแนนเต็ม 10 เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

                                                            
3 ที่มา : http://cpi.transparency.org/cpi2015/results สืบค้นเมื่อ เมษายน 2559 



 
 

 

เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันพบว่า คะแนนเฉลี่ยนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ภายหลังการให้
สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003  สถานการณ์การบริหารจัดการ            
การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 3 ที่ระดับค่าคะแนนเฉล่ียที่ 37.00 

 
ตารางที่ 1 ค่าคะแนน CPI ปี 2555 – 25584 

 

อันดับ (ปี 2558 ) ประเทศ ค่าคะแนน CPI 
เอเชีย โลก 2555 2556 2557 2558 ค่าเฉล่ีย อันดับ 

1 8 สิงคโปร์ 87 86 84 85 85.50 1 
2 54 มาเลเซีย 49 50 52 50 50.25 2 
3 76 ไทย 37 35 38 38 37.00 3 
4 88 อินโดนีเซีย 32 32 34 36 33.50 5 
5 95 ฟิลิปปินส์ 34 36 38 35 35.75 4 
6 112 เวียดนาม 31 31 31 31 31.00 6 
7 139 ลาว 21 26 25 26 24.50 7 
8 147 พม่า 15 21 21 22 19.75 9 
9 150 กัมพูชา 22 20 21 21 21.00 8 

หมายเหตุ : ในปี 2558 ไม่มีข้อมูลของประเทศบรูไน จึงไม่นํามาคิดเป็นฐานคะแนนเฉลี่ย 

 
จากข้อสนเทศดังกล่าวข้างต้น สะท้อนปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่หย่ัง

ราก ฝั่งลึก และต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แม้ว่าแนวโน้ม
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันจะดีขึ้น แต่การป้องกันและปราบปรามต้องเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วใน             
ยุคปัจจุบัน รวมทั้งต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการสร้างสังคมที่มีความโปร่งใส 
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งกระแสการต่อต้านทางสังคม (Social Sanction) ในการทุจริตคอร์รัปชัน  

ข้อสนเทศดังกล่าวยังช้ีให้เห็นว่า รูปแบบการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความสลับซับซ้อน 
มากย่ิงขึ้น จากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรง เช่น การรับสินบน การทุจริตต่อตําแหน่งราชการ การทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีการเปลี่ยนเป็นรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายมากขึ้น มีกระบวนการแก้กฎหมายเพ่ือเอ้ืออํานวย
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง การใช้อํานาจและอิทธิพลในการแทรกแซงกลไกทางกฎหมาย หรือกลไกใน
กระบวนการยุติธรรม การทําลายการตรวจสอบอํานาจรัฐ รวมท้ังยังมีการทุจริตในระดับประเทศผ่านข้อตกลง
ความร่วมมือ การให้สินบนเจ้าหน้าที่ไทยในการทําธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น  

สถิติในการดําเนินคดี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ           
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยังมีเรื่องค้างสะสมถึง 10,945 คดี จําแนกเป็นเรื่องค้างสะสมที่ยกมาจากเริ่ม
ก่อต้ังสํานักงาน ป.ป.ป. ถึง ปี พ.ศ. 2557 จํานวน 9,513 คดี และเรื่องรับใหม่ ปี พ.ศ. 2558 จํานวน 
3,050 คดี และดําเนินการแล้วเสร็จเพียง 1,618 คดี หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 12.88 ของคดีทั้งหมดเท่านั้น 5  
โดยสามารถจําแนกได้ดังน้ี 

 
 

                                                            
4 ที่มา เรียบเรียงข้อมูลโดยมูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย แหล่งข้อมูล: http://transparency.org/  สืบค้นเมื่อ เมษายน 2559 
5 ศูนย์ประมวลข้อมูล สํานักงาน ป.ป.ช. วันที่ 27 เมษายน 2559 



 
 

 

ตารางที่ 2 สถิติในการดําเนินคดี ตัง้แตป่ี พ.ศ. 2554 – 2558 
 

ปี  
งบประมาณ 

จํานวนรับเรื่องกล่าวหา ผลการดําเนินงาน 
คงเหลือ 

ยกมา รับใหม่ รวม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. รวม 
2554 7,896 3,092 10,988 1,270 222 66 - - 93 171 1,822 9,166 

2555 9,166 2,430 11,596 1,085 211 70 115 2 2,063 97 3,643 7,953 

2556 7,953 2,625 10,578 1,163 174 45 226 1 294 97 2,000 8,578 

2557 8,578 3,117 11,695 1,535 130 31 157 4 224 101 2,182 9,513 

2558 9,513 3,050 12,563 1,054 86 12 181 7 133 145 1,618 10,945 

รวม 7,896 14,314 22,210 6,107 823 224 679 14 2,807 611 11,265 10,945 

 
ประเภท ก.  ตกไป/แสวงหาฯ แล้วไม่รับไว้ดําเนินการ ไต่สวน/ไต่สวนแล้วข้อกล่าวหาไม่มีมูล 
ประเภท ข.  ไม่รับ/ไม่ยกขึ้นพิจารณา 
ประเภท ค.  ส่งคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา 89 
ประเภท ง.  ส่งให้ผู้บังคับบัญชา/พนักงานสอบสวนดําเนินการตามมาตรา 89/2 
ประเภท จ.  ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับ 
              การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประเภท ฉ.  ส่งคณะกรรมการ ป.ป.ท./หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ 
ประเภท ช.  ช้ีมูลความผิด 
 

 นิยาม รูปแบบ และสาเหตุของการทุจริต 
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้กําหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริตเป็น 7 ประเภท 

ได้แก่ 
 1. การทุจริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเพ่ือ

บิดเบือนนโยบายหรือการใช้อํานาจรัฐในทางมิชอบ เพ่ือให้ผู้นําหรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์จากการ
ใช้ทรัพยากรของชาติ 

 2. การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับกลาง
และระดับล่างต่อประชาชนทั่วไป โดยการใช้อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในทางมิชอบ 

 3. การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์           
ทั้งในรูปของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนต่างๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 

 4. การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐนําเงินหรือ
สิ่งของที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในหน้าที่ราชการ มาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง 

 5. การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นรูปแบบหน่ึงของการเล่นพรรคเล่นพวก ด้วยการคัดเลือก
บุคคลจากสายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือเครือข่าย (Connection) เพ่ือเข้ามาทํางานหรือเพ่ือได้รับผลประโยชน์ 
โดยไม่คํานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 



 
 

 

 6. การเลือกที่รักมักที่ ชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบหน่ึงของการเล่นพรรคเล่นพวก          
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อํานาจที่มีในการให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าที่การงานแก่เพ่ือน ครอบครัว หรือบุคคล
ใกล้ชิด โดยไม่คํานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 

 7. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากที่บุคคลต้องมีหน้าที่หรือสถานะมากกว่า 1 สถานะ  

 การทุจริตในประเทศไทยอาจจะจําแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การทุจริตในระดับชาติ และ
การทุจริตในระดับท้องถิ่น 

 1.  การทุจริตในระดับชาติ การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นรูปแบบการ
ทุจริตที่นักการเมืองใช้อํานาจทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงอํานาจนิติบัญญัติที่ได้มาจากความ
ไว้วางใจของประชาชน เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย การแก้ไขกฎหมาย การแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและ
นโยบาย  โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย กฎระเบียบ และตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองและพวกพ้อง เพ่ือให้การกระทําการทุจริตกลายเป็นสิ่งที่ชอบธรรม เน่ืองจากมีกฎหมาย กฎระเบียบ 
และนโยบายรองรับ การทุจริตเชิงนโยบายยังปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การซื้อขายตําแหน่งในระดับสูงทาง
ราชการ ได้แก่ ตําแหน่งอธิบดี ตําแหน่งผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ ในตําแหน่งที่มีอํานาจอนุมัติเห็นชอบโครงการ
ต่าง ๆ ได้ นําไปสู่การตรวจสอบที่หละหลวมในโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างในรัฐ และการใช้วิธีพิเศษใน
การดําเนินการ หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ มาตรการป้องกันการทุจริตต่าง ๆ  ในแต่ละกระบวนการ ขั้นตอนมีการแบ่ง
ผลประโยชน์กันในหมู่พวกพ้อง เช่น การทําแบบก่อสร้างที่ไม่มีความชัดเจน การใช้เงินกู้จากต่างประเทศเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ รวมทั้งเสนอโครงการเร่งด่วนเพ่ือจัดจ้างโดยวิธี
พิเศษ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีรูปแบบของการว่าจ้างแบบเหมารวม (Turnkey) ซึ่งผู้รับเหมาสามารถดําเนินการ
ออกแบบและก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเอ้ือต่อการทุจริต เน่ืองจากผู้รับเหมาโครงการ
สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา สามารถปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายและขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมได้
ง่าย อีกทั้งยังเปิดช่องให้บริษัทเอกชนเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐได้ ซึ่งมักเกิดจากการทําสัญญาที่หละหลวม มี
ช่องว่างให้หน่วยงานรัฐเสียเปรยีบ 

 2. การทุจริตในระดับท้องถ่ิน  การกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ใน 
ทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 6  

  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง  
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2) สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล  
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย  
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ

ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
  7) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

                                                            
6 ที่มา : บทความงานวิจัย เร่ือง “การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: มาตรการและกลไกการป้องกัน” โดย รศ.ดร. โกวิทย์ พวงงาม 



 
 

 

การทุจริตในหลายรูปแบบดังกล่าว จากงานวิจัยของ มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์7 พบว่าสาเหตุหลักที่
ก่อให้เกิดการทุจริตในสังคมไทยมี 2 ประการ ได้แก่ 

 1. การใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆ ในทางที่ผิด  
 2. ปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ  
กล่าวคือ ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์นําไปสู่การเอ้ือประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ญาติมิตร และ

พวกพ้อง รวมท้ังการตรวจสอบความโปร่งใสขาดประสิทธิภาพ ทําให้สังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ 
อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมดังกล่าวเป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดโอกาสในการทุจริตเท่าน้ัน ปัญหาสําคัญที่สุดอยู่ที่การ
ขาดจิตสํานึกความซ่ือตรงของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ความโลภในอํานาจและทรัพย์สินอยู่เหนือความ
รับผิดชอบและศักด์ิศรีในการปฏิบัติหน้าที่จนนําไปสู่การทุจริตด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่ซับซ้อนย่ิงขึ้น 

สาเหตุและปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การทุจริตมีอีกหลายประการ นับต้ังแต่เรื่องของโอกาสในการทําทุจริต
ที่เกิดจากช่องว่างของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง การขาดกลไกในการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการดําเนินงานของภาครัฐ ค่าตอบแทนที่ไม่
เหมาะสมของข้าราชการ การขาดจริยธรรมคุณธรรม เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดประโยชน์
ส่วนรวม  ค่านิยมยกย่องคนที่มีเงิน ทัศนะที่ว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ  ความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีส่วนทําให้คนมุ่งสร้างความร่ํารวย วัตถุนิยม เป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มี
แนวโน้มที่จะทําการทุจริต รวมทั้ง “โครงสร้างทางสังคมท่ีบิดเบ้ียว” มีความเหลื่อมล้ํา มีช่องว่างระหว่างคนจน 
- คนรวย คนมีอํานาจ - คนไร้ซึ่งอํานาจ ทําให้แสวงหาหนทางที่จะลดช่องว่าง โดยการทุจริตมากย่ิงขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7   มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ (2554). การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเส่ียงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ. กรุงเทพฯ. 

สํานักงาน ป.ป.ช.. 



 
 

 

บทที่ 3  
ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเคร่ืองมือ กลไก และกําหนดเป้าหมายสําหรับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551  ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าว ได้
สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
บทบาทและภาระหน้าที่ของตนเอง แต่เน่ืองจากในปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการ
ทุจริต โดยเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือประสบ
ความสําเร็จได้เท่าที่ควร สืบเน่ืองมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงการวิวัฒนาการของปัญหาการ
ทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ยากต่อการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเน่ืองเป็นระยะยาว พร้อมทั้งกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง และพรรคการเมือง มีการปฏิบัติตามเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ชัดเจน ซึ่งจะ
เป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งในส่วนของการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงเป็นการแสดงเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวจะต้องมีการ
เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยการดําเนินงานของหน่วยงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะต้องปฏิบัติงานในเชิงรุก และมีความเด็ดขาดรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต เพ่ือเป็นการสร้างให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของกระบวนการปราบปราม
การทุจริต   ซึ่งเมื่อการดําเนินงานดังที่กล่าวมาสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงก็เช่ือว่าจะสามารถเป็นส่วนหน่ึงใน
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้ได้ค่า
คะแนนตามเป้าหมาย  ที่วางไว้อย่างแน่นอน 

ความเช่ือมโยงระหว่างแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี จากการกําหนดให้
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้ภายในปี พ.ศ. 2559 และให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานนํา
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักในการกําหนดแผนปฏิบัติ
การและแผนงบประมาณต่อไป 

ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็น
กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังน้ัน ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 
5 ปี โดยคาดว่าสาระสําคัญในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 
(วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) จะนํามาจาก “เอกสารสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ” ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี ในส่วนที่เก่ียวข้องกับแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คาดว่าส่วนหนึ่งจะถูกนํามาจาก “มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตและเสริมสร้าง                 



 
 

 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ”  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (คตช.) และจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติสั่งการและนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป  

การกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องนํายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มา
เป็นแผนแม่บทหลักในการกําหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่หากประเมินผลแล้วพบว่าหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติอาจเสนอรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายหรือจัดสรรทรัพยากร
สําหรับหน่วยงานน้ันก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐมีการปฏิบัติในทางปฏิบัติและสามารถวัดผลได้จริง 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี จึงเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไว้ในระยะยาว โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ใน
การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 4  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
การดาํเนินการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค  SWOT Analysis เ ป็นเครื่ องมือในการวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (Strength, Weakness, 
Opportunity, and Threat Analysis : SWOT Analysis) เพ่ือกรองและพิจารณาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมน้ันมีความสําคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการประเมิน
สภาพแวดล้อมเพ่ือค้นหาจุดแข็งที่ควรเสริมสร้างความเข้มแข็ง และจุดอ่อนที่ควรต้องปรับปรุงเพ่ือให้การ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอก ในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีความเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวของการดําเนินการ อีกทั้งเ พ่ือหายุทธศาสตร์ที่ เหมาะสมในการรับมือกับ
สภาพแวดล้อมเชิงลบและแสวงหาโอกาสจากสภาพแวดล้อมเชิงบวกเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเกิดผลที่ดีกว่า 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะยาว ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ได้นําหลักการ McKinsey’s 7S Model มาใช้เป็นกรอบในการกําหนดตัว
แปรท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจําแนกตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กรออกเป็น 7 กลุ่มตัวแปร 
ประกอบด้วย    

 1. S - Strategy  ตัวแปรด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการปฏิบัติ 
 2. S – Structure ตัวแปรด้านโครงสร้างในการปฏิบัติ 
 3. S – Style ตัวแปรด้านรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ 
 4. S – System ตัวแปรด้านระบบการในปฏิบัติ 
 5. S – Staff ตัวแปรด้านบุคลากรในการปฏิบัติ 
 6. S – Skill ตัวแปรด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติ 
 7. S - Shared value ตัวแปรเรื่องค่านิยมร่วมในการปฏิบัติ 
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ได้วิเคราะห์โดยนําหลักการ PEST + 

Model ซึ่งประกอบด้วย 7 มิติ ดังน้ี 
 1. P – Political มิติทางการเมือง เช่น ระบบการเมือง รูปแบบการปกครอง  
 2. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ เช่น การค้า การลงทุน การดําเนินธุรกิจสภาพเศรษฐกิจ 
 3. S – Social มิติทางสังคม เช่น วิถีชีวิต ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา  

  4. T – Technology  มิติทางเทคโนโลยี เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ  
 5. L – Legal มิติทางกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 6. I – International มิติทางด้านต่างประเทศ เช่น ข้อกําหนดของสากล ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ  
 7. G – Government มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ  
 
 



 
 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิด 
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น "จุดแข็ง" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังน้ี 
 ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม                 

การทุจริต ในอนาคต ๒๐ ปี น่าจะยังคงมียุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นกรอบช้ีนําในการจัดทําแผนในระดับรองลงไป 
ส่งผลให้การปฏิบัติในทุกภาคส่วนมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน 

 ด้านโครงสร้าง (Structure) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจหลายหน่วยงานมีการขยายโครงสร้าง
ไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ทําให้การปฏิบัติภารกิจงานถูกกระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ไม่กระจุกตัวอยู่แต่
ส่วนกลาง ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลสัมฤทธ์ิในระดับพ้ืนที่มากย่ิงขึ้น 

 ด้านรูปแบบ (Style) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วน
อ่ืน ๆ ในรูปแบบของการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งผลให้การปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติฯ นําไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง  

 ด้านระบบ (System) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการป้องกัน ปราบปราม และป้อง
ปรามการทุจริตที่มีความน่าเช่ือถือ อีกทั้งมีโครงสร้างที่รองรับภารกิจงานกระจายในระดับพ้ืนที่ ส่งผลดีต่อการ
ปฏิบัติภารกิจงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากย่ิงขึ้น  

 ด้านบุคลากร (Staff) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจหลายหน่วยงานมีอัตรากําลังจํานวนมากซึ่ง
คัดเลือกจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมีความพร้อมในด้านจํานวนของบุคลากรมากย่ิงขึ้น  

 ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และมี
ทักษะที่เป็นสหวิชาชีพ ทําให้สามารถนําความรู้สหวิชาเหล่าน้ันมาใช้เพ่ือปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ดีย่ิงขึ้น  

 ด้านค่านิยม (Shared Value) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีค่านิยมความซื่อสัตย์เป็นพ้ืนฐาน            
ที่สําคัญร่วมกัน ส่งผลดีต่อการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่มีร่วมกัน 

สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น "จุดอ่อน" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังน้ี 
 ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) ยังขาดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ที่สําคัญหลายด้าน เช่น

ยุทธศาสตร์การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน เมื่อยุทธศาสตร์ไม่ชัดทําให้การทํางานกับภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นไป
ด้วยความลําบาก ขาดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างกระแสสังคม “รังเกียจ” คนโกง ขาดยุทธศาสตร์ด้านการ
สื่อสารต่อสังคมให้เกิดการต่ืนตัวในสังคม ทําให้การปฏิบัติงานยังไม่ประสบความสําเร็จและไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
สังคมในวงกว้างเท่าที่ควร  

 ด้านโครงสร้าง (Structure) การขยายโครงสร้างของหน่วยงานปฏิบัติภารกิจไปยังภูมิภาค
ต่าง ๆ เพ่ือให้ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยังขาดแคลนทรัพยากรที่สําคัญ 
โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้การดําเนินงานในระดับพ้ืนที่น้ันยังไม่สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ของ
การขยายโครงสร้างเท่าที่ควร 

 ด้านรูปแบบ (Style) ภายในหน่วยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง อีกทั้งหน่วยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดความชัดเจนในการ
ดําเนินการร่วมกันและการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ น้ัน มีลักษณะเป็น
การทําพอเป็นพิธี ยังไม่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพ่ือสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติอย่างแท้จริง อีกทั้งรูปแบบการ
ทํางานยังไม่มีความเท่าทันต่อการทุจริตที่มีพลวัต 



 
 

 

 ด้านระบบ (System) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการทํางานที่มีขั้นตอนที่สับสนและ                   
มีความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบอนุกรรมการ ระบบคณะทํางาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้า                   
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการบริหารงานยังมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ขาดทิศทางที่ชัดเจน จนเป็นอุปสรรค                     
ในการทํางาน และยังขาดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมท้ังยังขาดระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และบทลงโทษ หากเกิดความล่าช้าในกระบวนการไต่สวน ส่งผลให้ภารกิจด้าน                     
การปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาไม่ประสบความสําเร็จตามความคาดหวังของสังคมซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

 ด้านบุคลากร (Staff) อัตรากําลังขององค์กรอิสระและหน่วยงานปฏิบัติภารกิจบางหน่วยงาน
ยังไม่มีการกระจายไปยังส่วนภูมิภาคเท่าที่ควร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานปฏิบัติ  

 ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในเชิงลึกสําหรับการทําความเข้าใจกับรูปแบบ                   
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป และในปัจจุบันก็ยังขาดการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพ่ือสนับสนุน
ทักษะ    ในการทํางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งผลให้การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้
ที่มาจากสหวิชาการไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

 ด้านค่านิยม (Shared Value) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจเน้นการดําเนินงานใน “เชิงรับ” 
มากกว่า “เชิงรุก” ทําให้ผลการดําเนินงานไม่สามารถสร้างความเกรงกลัวให้ผู้กระทําทุจริต อีกทั้งไม่สามารถ
ตามทันสถานการณ์การทุจริตที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างทันท่วงที  

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น "โอกาส" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังน้ี 
 P – Political  มิติทางการเมือง รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการใช้มาตรา ๔๔ และคําสั่ง คสช. 

ฉบับที่ 69/2557 เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในภาคธุรกิจทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศต่างให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล และให้ความสําคัญกับ
ข้อมูลการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รวมท้ังดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) และการดําเนินการตามมาตรฐานสากลในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งแนวโน้มของการ
ลงทุนข้ามชาติจะเป็นทศวรรษแห่งเอเชีย จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และการแก้ไขปัญหาความล่าช้า (Red 
Tape) เป็นต้น  

 S – Social มิติทางสังคม มีการส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ให้
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เช่น สังคม เด็ก และเยาวชน และกระแสของสังคมแสดงถึงความ
ต้องการที่จะเห็นภาพของการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักการสําคัญที่เป็นพ้ืนฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 T – Technology มิติทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานของรัฐได้ และ
ในปัจจุบันเทคโนโลยียังเป็นสิ่งสําคัญที่ถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กระจายตัวออกไปยังสังคมในวงกว้าง 

 L – Legal มิติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญสามารถคานอํานาจทางการเมือง บริหาร นิติ
บัญญัติ ตุลาการ ถือเป็นโอกาสที่สําคัญในการกําหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ
การคานอํานาจการเมืองให้ไม่สามารถแทรกแซงฝ่ายข้าราชการประจําได้ อีกทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มี
การกําหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และในปัจจุบัน
ยังมีกระบวนการ ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงาน และบังคับใช้ได้จริง และใช้กลไกทางกฎหมายเป็นแนวทางในการปฏิรูปกลไกหลักด้านป้องกันและ



 
 

 

ปราบปรามการทุจริตเช่น การเสนอจัดต้ังศาลชํานัญพิเศษ และการเตรียมเสนอร่างการดําเนินการเกี่ยวกับ คดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น  

 I – International มิติทางด้านต่างประเทศ มีการดําเนินงานตามพันธสัญญาระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค สู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎหมาย
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย การมีบทเรียนจากการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้ในการดําเนินงานภายในประเทศ เช่น กลไกการ
ตรวจสอบ การคานอํานาจ กลไกการพัฒนาและมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมแบบ Collaborative ใน
ประเทศที่ประสบความสําเร็จและสามารถแก้ไขปัญหาได้ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี  

 G - Government มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ นโยบายของรัฐบาลมีความ
ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ 
และให้ความสําคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยอาศัยการปฏิรูปและบูรณาการการทํางานใน
ทุกภาคส่วนปฏิบัติมาตรการและกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีการพัฒนารูปแบบให้มีความสอดคล้องกับบริบท
สภาพปัญหาของการทุจริตที่เกิดขึ้น 

สําหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น "อุปสรรค" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังน้ี 
 P – Political มิติทางการเมือง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเข้าสู่อํานาจรัฐ

หรือการเลือกต้ังยังขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง ส่งผลให้ได้นักการเมืองที่มุ่งเข้ามาหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้อง 

 E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นประเทศเปิดเสรีทางการค้า ทําให้เผชิญ
กับปัญหาที่ตามมากับธุรกิจประเภทกิจการข้ามชาติ ซึ่งบางคร้ังเข้ามาด้วยอิทธิพล ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตใน
ส่วนต่าง ๆ เกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เกิดการฟอกเงิน ตามมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี นโยบายการ
ดําเนินงานทางการค้าที่ผูกขาดตลาดและกีดกันทางการค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้ ภาคธุรกิจ
เอกชนมีค่านิยมในการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือมุ่งหวังให้อํานวยความสะดวกกับตนเอง และเกิด
ปัญหาอาชญากรรมปกขาวในภาคธุรกิจ เกิดการทุจริตใหญ่ ๆ และการให้เล็ก ๆ เช่น ส่วยรายวัน กลายเป็น
เรื่องแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ให้กับผู้รับ  

 S – Social มิติทางสังคม บริบทสังคมท่ียังไม่เอ้ือต่อการปฏิรูป พัฒนาและเปลี่ยนแปลง 
กระบวนทัศน์ในการทํางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมยอมรับ 
ระบบอุปถัมภ์ รอมชอม และประชาชนยังขาดค่านิยมร่วมในการร่วมต้านทุจริต และยังเห็นประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของชาติบ้านเมือง 

 T – Technology มิติทางเทคโนโลยี การดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันได้พัฒนา                    
โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเคร่ืองมือ เป็นรูปแบบไซเบอร์ เกิดการบิดเบือนและใช้ช่องทางในการทุจริต เช่น       
ระบบ e-bidding และ e-market เป็นต้น   

 L – Legal มิติทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายที่มีขั้นตอนซ้ําซ้อนและมากเกินความ
จําเป็น ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินคดี และขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด 
การทํางานยังคงยึดติดกับกับขั้นตอนทางกฎหมายที่ยากต่อการปฏิบัติ ส่วนการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งถือเป็น
เครื่องมือที่สําคัญของการปราบปรามการทุจริต และการช้ีมูลร่ํารวยผิดปกติ ต่างยังคงให้ความสําคัญกับมาตรา 
๓๒, ๓๔, ๔๑ และ ๑๑๙ ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปริมาณมากกว่าการตรวจสอบเชิงคุณภาพจนเป็นปัญหาใน
การดําเนินงานที่ล่าช้า และสร้างปัญหาสะสม 

 I – International มิติทางด้านต่างประเทศ ต่างประเทศไม่เช่ือถือต่อความโปร่งใส และ                 
การบริหารงานภาครัฐไทย ซึ่งภาครัฐไทยขาดการดําเนินการตามพันธกรณีที่ตกลงตามอนุสัญญา UNCAC  



 
 

 

 G - Government  มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ เกิดการทุจริตในภาครัฐ                
อย่างต่อเน่ือง จนประชาชนมีทัศนคติในแง่ลบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือ                
ในการป้องกันการทุจริตกับประชาชน อีกทั้งประชาชนยังมองว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีความจริงใจต่อการแก้ไข
ปัญหาทุจริต เป็นเพียงแต่ทําตามข้อตกลง ตัวช้ีวัด ทําแบบลูบหน้าปะจมูก ขาดความต่อเน่ือง และยังพบว่า                
บางหน่วยงานสร้างเอกสารหลักฐานขึ้นมาเพ่ือให้ผ่านตัวช้ีวัดเท่าน้ัน 

  
การจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดล้อม 

เมื่อทําการวิเคราะห์รวบรวมตัวแปรสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดที่กําหนด จนทราบถึงตัว
แปรที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง 4 ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ก็นําตัวแปรดังกล่าวมาศึกษาทบทวนเชิงลึกแตกย่อยในรายละเอียดของแต่ละมิติให้ครบถ้วนเป็น
ตัวแปรย่อยภายใต้กรอบแนวคิด แล้วนําตัวแปรที่ได้เหล่าน้ันไปจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือให้ทราบถึงตัวแปรที่มี
ลําดับความสําคัญสูง ซึ่งบ่งช้ีได้ว่าตัวแปรน้ันสามารถก่อให้เกิดผลกระทบที่หลากหลาย เพ่ือนําข้อมูลตัวแปรที่
จัดลําดับความสําคัญแล้วไปใช้ในการประกอบการวิเคราะห์แนวโน้ม ตลอดจนค้นหาประเด็นช้ีนําเชิง
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 

โดยการจัดอันดับความสําคัญของตัวแปรสภาพแวดล้อมน้ัน ได้นําตัวแปรสภาพแวดล้อมทั้ง 4 ด้านมา
จัดลําดับตามเกณฑ์และเลือกใช้ตัวแปรที่มีความสําคัญสูงที่สุด (A) และตัวแปรที่มีความสําคัญสูง (B) เน่ืองจาก
เป็นตัวแปรที่มีผลกระทบ (Impact) ในวงกว้าง โดยใช้กรอบแนวคิด Balanced Scorecard ซึ่งมีเกณฑ์ของการ
วิเคราะห์ที่ให้ความสําคัญของปัจจัย ๔ ประการ ประกอบกับการวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ปัจจัยที่ส่งผลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีก ๑ เกณฑ์ ตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 เกณฑ์การวิเคราะหต์ัวแปรสภาพแวดล้อม 5 ดา้น 
 

 เกณฑ์การวิเคราะห ์
เกณฑ์ที่ 1 เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อความคุ้มค่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เกณฑ์ที่ 2 เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เกณฑ์ที่ 3 เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการตอบสนองสังคมและประชาชน 
เกณฑ์ที่ 4 เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถ/สมรรถนะและการพัฒนานวัตกรรม 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เกณฑ์ที่ ๕ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญของตัวแปรที่มีผลกระทบในวงกว้าง (คัดเลือกเฉพาะ               
ตัวแปรเกรด A และ B) แสดงตามตารางดังต่อไปน้ี 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มที่เปน็จุดแข็ง (Strengths) ที่มีอิทธพิลสูง 

ลําดับ ประเด็น เกรด 
S1 ความเป็นอิสระในการดําเนินการตามกฎหมาย A 
S2 มีการกระจายโครงสร้างสู่ภูมิภาค A 
S3 เจ้าหน้าท่ีมาจากสหวิทยาการ ทําให้มีความหลากหลายทางวิชาการ A 
S4 หน่วยงานมีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ A 
S5 การแบ่งโครงสร้างการทํางานภายในหน่วยงานขับเคล่ือนอย่างชัดเจน ไม่ซํ้าซ้อน เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ A 
S6 มาตรการเสริม มาตรา 100 และ 103/7 และเคร่ืองมือเสริม ITA เสริมยุทธศาสตร์ B 
S7 ผู้บริหารองค์กรมีศักยภาพเป็นท่ีประจักษ์ได้รับการยอมรับ B 
S8 มียุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นเคร่ืองมือกําหนดบทบาททิศทางการขับเคลื่อนทําให้เกิดการบูรณาการงบประมาณ

และการบริหาร 
B 

S9 ศูนย์ประมวลข้อมูลฯ เป็นกลไกการประสานและติดตามการขับเคลื่อนฯ B 
S10 เจ้าหน้าท่ีมีทักษะความรู้เฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน B 
S11 การสร้างจิตสํานกึต่อต้านการทุจริตได้รับความร่วมมือท่ีดีจากเด็กและเยาวชน B 
S12 มีการจัดทํา MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมภารกิจ ซ่ึงสามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมือได้ B 
S13 หน่วยงานมีอัตรากําลังเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ B 
S14 เจ้าหน้าท่ีมีค่านิยมความซ่ือสัตย์เป็นพ้ืนฐานสําคญัในการปฏิบัติงาน B 
S15 มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย B 

  

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มที่เปน็จุดอ่อน (Weaknesses) ที่มีอิทธพิลสูง 

 

ลําดับ ประเด็น เกรด 

W1 การทํางานยังเป็นรูปแบบในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก A 
W2 การทํางานมีข้ันตอนท่ีเป็นทางการมากในระบบอนุกรรมการ A 
W3 การทํา MOU ไม่ได้นําไปปฏิบัติ A 
W4 ขาดความชัดเจนในการบูรณาการร่วมกัน A 
W5 กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและไต่สวนมูลฟ้องมีความล่าช้า A 
W6 รูปแบบการบริหารยังเป็นแบบข้าราชการประจํา B 
W7 การขับเคล่ือนฯ ยังขาดการบริหารเชิงยุทธ์ B 
W8 ขาดการประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระแสสังคม B 
W9 ภารกิจสร้างจิตสาํนึกยังไม่มีประสิทธิภาพ B 
W10 ส่วนใหญ่เป็นการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าท่ีระดับล่าง  B 
W11 ขาดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล B 
W12 แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ใช้ภาษายากต่อการทําความเข้าใจ มีวิธีปฏิบัติท่ีไม่ชัดเจน B 
W13 ขาดการสร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริตท่ีเป็นเอกภาพ B 
W14 ระบบสนับสนุนข่าวและฐานข้อมูลขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน B 

 W15 ช่องทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเบาะแสและพยานหลักฐานข้ามพรมแดนยังไม่เพียงพอ B
 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มที่เปน็โอกาส (Opportunities) ที่มีอิทธพิลสงู 

ลําดับ ประเด็น เกรด 
O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต A 
O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและดี A 
O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขการทุจริต A 
O4 มีสื่อออนไลน์ท่ีทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลได้รวดเร็ว A 
O5 นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล A 
O6 ภาคธุรกิจเอกชนต่ืนตัว และเร่ิมรวมตัวกันในการสร้างความโปร่งใส B 
O7 การค้าการลงทุนท้ังในและต่างประเทศ ให้การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ B 
O8 สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาในการดําเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น B 
O9 ค่า CPI ทําให้แต่ละภาคส่วนมีจุดประสานทิศทางร่วมกัน B 
O10 กฎหมายเกิดใหม่มีความเฉพาะด้าน ลดระยะเวลาการตีความ B 
O11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้แนวโน้มการทุจริตลดลงด้วย B 
O12 หลักคําสอนของศาสนาชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต ช่วยสร้างการรับรู้และแนวปฏิบัติในฐานะศาสนิกชนท่ีดี B 
O13 ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเร่ิมรวมกลุ่มกันปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ B 
O14 การนําเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง B 
O15 การสร้างภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการร่วมต่อต้านการทุจริต B 

   
ตารางที ่7 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มที่เปน็อุปสรรค (Threats) ที่มีอิทธพิลสูง 

ลําดับ ประเด็น เกรด 
T1 ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง A 
T2 การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอ่ืนยังไม่มีประสิทธิภาพ A 
T3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการทําธุรกิจระหว่างประเทศมากข้ึน เอ้ือต่อการทุจริตการใช้งบดําเนินการ A 
T4 เกิดรูปแบบการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้น จากการดําเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริตเชิงนโยบาย A 
T5 กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซ้อนมาก A 
T6 นโยบายต่อต้านการทุจริตกระจายไปสู่กระทรวงต่าง ๆ ซ่ึงยังขาดความเป็นองค์รวม B 
T7 ประชาชนขาดคา่นิยมในการมีส่วนร่วมสร้างธรรมาภิบาล B 
T8 ต่างประเทศและประชาชนยังขาดความเชื่อม่ันในการสร้างความโปร่งใสภาครัฐ B 
T9 นโยบายป้องกันการแทรกแซงภายในของรัฐทําให้การดําเนินการตาม UNCAC ล่าช้า B 
T10 โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ําสูง B 
T11 ทัศนคติในแง่ลบของสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ ทําให้ดําเนินการส่งเสริมความร่วมมือได้ยาก B 
T12 ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะจํายอมและเพิกเฉย B 
T13 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีทําให้เกิดการทุจริตรูปแบบใหม่ ๆ B 
T14 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพ่ืออํานวยความสะดวก B 
T15 ผู้แจ้งเบาะแสไม่ม่ันใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผู้กระทําความผิด B 

 
สรปุผลการจัดลําดบัความสาํคญัของตัวแปรสภาพแวดล้อม 
จากกระบวนการตรวจสอบและทบทวนสภาพแวดล้อมของภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis น้ัน ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลของสภาพแวดล้อมในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น
ข้อมูลที่มีส่วนสําคัญช้ีนําทิศทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ว่าควรกําหนดยุทธศาสตร์ไปในทิศทางใด มีจุดแข็งหรือโอกาสอันใดบ้างที่



 
 

 

ควรจะนํามาเป็นปัจจัยเสริมพลังในยุทธศาสตร์ มีจุดอ่อนหรืออุปสรรคใดบ้างที่ยุทธศาสตร์ควรเข้าไปจัดการ
แก้ไขเพ่ือป้องกันการดําเนินยุทธศาสตร์อย่างไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการจัดลําดับประเด็นจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคดังที่กล่าวแล้วข้างต้น พบว่าประเด็นที่เป็นจุดร่วมของตัวแปร SWOT ที่
สําคัญคือ การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริต 
เน่ืองจากในตัวแปร SWOT พบว่าภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ได้มีแค่องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญและภาครัฐบาล ทําหน้าที่น้ีเพียงส่วนเดียวเท่าน้ัน ยังมีอีกหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น 
ภาคเอกชน ประชาชน ที่มีส่วนร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งผลสะท้อนความร่วมมือ
ดังกล่าวได้ออกมาเป็นผลการวิเคราะห์ SWOT ที่ช้ีว่าภาคส่วนต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือกันดําเนินภารกิจน้ี 
แค่ไหนอย่างไร ดังน้ัน แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ต้องตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดําเนินการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมของสังคมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตที่จะเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 5  
การฉายภาพอนาคต 

 
วงล้ออนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์แนวโน้ม 

ทิศทางหรือสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 25
๗๙ โดยผลการวิเคราะห์พบว่ามีแนวโน้มสถานการณ์หลักทั้งหมด ๖ ด้าน และในแต่ละด้านมีแนวโน้มผล
สืบเน่ืองในลักษณะต่างๆ ดังน้ี 

แผนภาพที่ 8 วงล้ออนาคตของการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของประเทศไทย  
ในปี พ.ศ. 2560 – 25๗๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
การป้องกันและปราบปราม   

การทุจริต 
ในประเทศไทย 

(พ.ศ. 2560 – 25๗๙) 

เจตจํานงทาง
การเมือง 

(Political will) 
ในการต่อต้าน   

การทุจริตดํารงอยู่
อย่างต่อเน่ือง 

กลไกและกระบวนการ
ป้องกันการทุจริต       
มีความเข้มแข็งและ

เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต 

คดีทุจริตได้รับการดําเนินคดี
อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณ    

ลดน้อยลง  

ประเทศไทยได้รับการยอมรับ
จากนานาประเทศในเรื่อง    

การป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต 

ประเทศไทย          
มีความน่าเชื่อถือ        

ในการทําธุรกิจและ
ลงทุนของภาค

เศรษฐกิจ 

สังคมเกิดสภาวะ        
การลงโทษทางสังคม
กดดันและไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต 

ประชาชนทุกช่วงวัยเกิด      
ความละอายใจในการทํา
การทุจริตและไม่ยอมให้
ผู้อ่ืนกระทําการทุจริต 

ประชาชนทุกช่วงวัยมีฐาน
ความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์    

ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 

ประชาชนมีเจตจํานงต่อต้าน
การทุจริต 

รัฐบาลนําเจตจํานง       
ทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม 

การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐและ
บุคลากรภาคเอกชนกระทําได้ยาก

และถูกยับยั้งได้อย่างเท่าทัน 

กลไกและ
กระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต
มีความรวดเร็ว        

มีประสทิธิภาพและ
ทรงพลัง 

ดัชนีการทุจริต   
ของประเทศไทย  
“ประเทศไทยใส

สะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” 

 
ประชาชนและสังคม
ต่ืนตัวและไม่ทนต่อ       
การทุจริตทุกรูปแบบ 

หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีการดําเนินงาน
ตามภารกิจอย่างโปร่งใส 

ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมใน            

การตรวจสอบการทุจริต 

ผู้กระทํา
ความผิด
ได้รับ      

การลงโทษ
อย่างเป็น
รูปธรรม 

ประชาชน ภาคเอกชนและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐเกรงกลัวต่อ
การกระทําการทุจริต 

กระบวนการนโยบาย 
มีความโปร่งใส 
เป็นไปตามหลัก     

ธรรมาภิบาลและเกิด
ผลประโยชน์ต่อ

ประชาชน การทุจริตเชิงนโยบาย
มีโอกาสเกิดข้ึนได้

น้อยลง 

 

 

นโยบายของรฐันําไปสู่       
การปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์
ของประชาชนอย่างครบถ้วน

ตามวัตถุประสงค์ 



 
 

 

การฉายภาพอนาคต 
 การฉายภาพอนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย เป็นการประเมินความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เห็น
ภาพในมิติด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนด แผนแม่บทของแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปีในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดผลการฉายภาพอนาคต เป็นดังน้ี 

1. ภาพอนาคตของประชาชนและสังคม : ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า ประเทศไทยน่าจะเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชาชนจะมีความรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งมีจิตพอเพียงอันเกิด
จากการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการ
ทุจริตมากขึ้น  ให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศมากขึ้น มีการแสดงออก
ซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ 
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรม 
ที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับ
ทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทําให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทําการทุจริตเน่ืองจากมีความละอายต่อตนเองและ
สังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการ
รวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทํา           

2. ภาพอนาคตของเจตจํานงทางการเมือง (Political Will) ในการต่อต้านการทุจริต :              
ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่าน
กระบวนการเลือกต้ังและกระบวนการเข้าสู่อํานาจของตัวแทนของประชาชน น่ันคือรัฐบาลและผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองต่างๆ ทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น รวมไปถึงรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นเจตจํานงทางการเมือง
ของประชาชนอย่างหน่ึง รัฐบาลในฐานะผู้รับมอบเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทั้งประเทศ จึงจะต้อง
บริหารประเทศให้เป็นไปตามเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติงานอย่าง
เป็นรูปธรรมและขยายผลกลับไปสู่ประชาชน ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและ
นักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศ
อย่างสุจริตและโปร่งใส  

3. ภาพอนาคตของกระบวนการนโยบายของรัฐ : กระบวนการนโยบายของรัฐบาล เป็น
ช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ เป็นการทุจริตที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ใน
อนาคตแม้ว่าการทุจริตเชิงนโยบายจะมีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น แต่จะเกิดขึ้นได้ยากมากขึ้น
เช่นกัน เน่ืองจากสภาวะทางสังคมและประชาชนในอนาคต จะให้ความสนใจและจับตามองการทุจริตในระดับ
นโยบายมากย่ิงขึ้น มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

4. ภาพอนาคตของการป้องกันการทุจริต : ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวี
ความรุนแรง  ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบมากย่ิงขึ้น อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทําการทุจริตหาช่องทางการทุจริต ที่ยากแก่
การตรวจ สอบมากย่ิงขึ้น แต่สภาวะทางสังคมท่ีต่ืนตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากย่ิงขึ้น  จึงอาจจะทํา
ให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตย่ิงทวีความสําคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการ
และรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับย้ังการทุจริตได้
อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ดังน้ัน แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกัน



 
 

 

การทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและกําหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดําเนินงานอย่างโปร่งใส 

5. ภาพอนาคตของการปราบปรามการทุจริต : ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า กลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  กฎหมายจะมีความทันสมัย การบังคับใช้กฏหมาย
และการดําเนินคดีน่าจะมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําให้คดีความน่าจะมีปริมาณลดลง ดังนั้น แผนแม่บทของ
แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
ในระยะ ๕ ปีแรก และ ๑๐ ปีต่อไป จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เก่ียวข้องใน
การปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทําให้
ผู้กระทําความผิดได้รับการดําเนินคดีและลงโทษอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อ
การทุจริตด้วย 

6. ภาพอนาคตของดัชนีการทุจริตของประเทศไทย : ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าประเทศไทย
จะมีค่าคะแนนดัชนีการทุจริตแบบใดแบบหน่ึงที่ใช้ในขณะนั้น สะท้อนให้เห็นว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” ตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้   

 จากการวิเคราะห์วงล้ออนาคตและการฉายภาพอนาคตข้างต้น แม้ว่าจะแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับการทุจริตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 – 25๗๙ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
การทุจริตน้ันย่อมมีวิวัฒนาการที่มีความซับซ้อนและตรวจสอบได้ยากมากข้ึน ในขณะที่เทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกและสังคมไทยก่อให้เกิดช่องทางในการทุจริตที่มากขึ้น พร้อมๆกับการใช้เทคโนโลย่ี
และนวัตกรรมในการป้องกันและปราบปรามจะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ดังนั้น แผนแม่บทของแผนงาน
บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  จึงควร
มุ่งเน้นการปฏิรูปและพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านของพลวัตของการทุจริตในประเทศไทย ทั้งด้านประชาชนและ
สังคม ด้านเจตจํานง ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้านนโยบายของรัฐบาล ด้านการป้องกันการทุจริต 
ด้านการปราบปราม  การทุจริต และด้านยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย เพ่ือให้การทุจริตไม่
สามารถเกิดขึ้นได้และมีปริมาณลดน้อยลงไป ทําให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการต่อต้านการทุจริต และได้รับการ
ยอมรับจากนานาประเทศ 
 

   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 6  
แผนแม่บทบรูณาการปอ้งกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ  

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เช่ือมโยงไปสู่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : 
SDGs) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนแม่บท มีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการ
พ้ืนฐานของแผนแม่บท ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance against Corruption & Clean Thailand)” 
 

พนัธกิจ    
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ    

บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
 

 คําอธบิายพนัธกิจ 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการ
ดําเนินงานจากเดิม ไปสู่กระบวนการทํางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระทําการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
อีกต่อไป ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจํานง
ทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่าย
การเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคล่ือนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไก
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเช่ือมั่นจากประชาชนว่าจะ
สามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งน้ีเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ระดับคะแนนของดัชนีการทุจริต อธิบายได้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทจุริต” 
 

วัตถุประสงค์หลัก   
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
๓. การทุจริตถูกยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ       

ความร่วมมือจากประชาชน  
๕. ดัชนีที่ใช้วัดการทุจริต ของประเทศไทยในอนาคต อธิบายได้ว่า ประเทศไทยมีการทุจริตน้อยมาก 



 
 

 

       การกําหนดยุทธศาสตร์ 
  แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๗๙) กําหนดตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี ที ่กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมี       
ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในยุทธศาสตร์
ด้านต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  

ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า เพ่ือให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยการทุจริตทุกระดับ
ด้วยกระบวนการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเป็นสากล มั่งคั่งจากการลดความเสียหาย       
ทางเศรษฐกิจจนเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเน่ืองเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงด้วยกระบวนการป้องกันการทุจริต    
เชิงรุก และย่ังยืนด้วยการปลุกและปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ แผนแม่บทบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จึงกําหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ 
ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  “สร้างวัฒนธรรมตา้นทุจรติดว้ยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ความหมาย  
ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกช่วงวัย 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีสํานึกใน

คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม บนหลักการ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
นําไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล  

2. เพ่ือเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตและ
ต้านทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 



 
 

 

 

เป้าประสงค์ 
 สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ        
ในระยะ 20 ปี ต้องสร้างจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 
 

แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญสูง (Flagship) 
แผนงานการพัฒนาศักยภาพคน สังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการต้านทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเน่ือง ดังน้ี 

- สร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือต้านทุจริต โดย “การปลูกฝังวิธีคิด” และ 
“การปลุก” หรือ “การกระตุ้น” จิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริต บนหลักการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

- สร้างการรับรู้ในเรื่องภัยของการทุจริต ผลกระทบของการทุจริตจากกรณีตัวอย่างที่เกิดความเสียหาย
ภายในประเทศ และผู้กระทําผิดได้บทลงโทษเพ่ือเพ่ิมต้นทุนในการกระทําการทุจริต ให้มีความอายในการทํา
ทุจริตของตนเอง และไม่ทนต่อการทุจริตของผู้อ่ืน  

- ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างวัยและต่างสถานภาพผ่านการดําเนินงานอย่างบูรณาการของโครงการใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ การบูรณาการเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ และการบูรณาการโครงการต่างๆ 
ระดับหมู่บ้านและ/หรือชุมชนของหน่วยงานต่างๆ อย่างเหมาะสมในห้วงเวลาน้ันๆ ที่สําคัญส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวมีบทบาทในการสร้าง/หล่อหลอมให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  “ป้องกันการทุจรติเชิงรุก” 
 

ความหมาย  
ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการกําหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจร ิตที ่ม ีประสิทธิภาพเพื ่อ เสร ิมสร้าง            
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับ กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน
การทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

เป้าประสงค ์
1. บุคลากรทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ มีการรับรู้และศักยภาพเท่าทันต่อสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงการทุจริต 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกําหนดและใช้กลไกการป้องกันการทุจริตอย่างครอบคลุม 
3. กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ในด้านการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ มีความทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการทุจริตและประสิทธิภาพสูง 
 
 



 
 

 

แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญสูง (Flagship) 
แผนงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเน่ือง ดังน้ี 
- บูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม (พลังประชารัฐ)

ในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการทุจริต 
- เพ่ิมประสิทธิภาพกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และปัญหาการทจุริต  
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ   

ลดการใช้ดุลยพินิจ โดยนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
- สื่อสารทําความเข้าใจในกลไกการป้องกันการทุจริตโดยการสร้างการมีส่วนร่วม 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  “ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล” 
 

คําอธบิาย   
ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล มีความรวดเร็ว       

มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต 
2. เพ่ือตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายที่เป็นสากล 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ผู้กระทําความผิดถูกดําเนินคดีและลงโทษด้วย

ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสากลเท่าทันต่อสถานการณ์        
การทุจริต 

เป้าประสงค ์
1. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่จําเป็นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดรับทันต่อ

สถานการณ์การทุจริตและแนวทางปฏิบัติสากล 
2. องค์กรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โปร่งใส 
ปราศจากทุจริตคอรัปช่ัน และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  

แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญสูง (Flagship) 
1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาว

และต่อเน่ืองในการสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้ทันสมัยมีประสิทธิผลและ
เป็นสากล ดังน้ี 
 - พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม          
การทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต รวมถึง  
การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริต โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานที่สําคัญ อาทิ 



 
 

 

1) จัดทําระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดี   
การทุจริตและผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมีความสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน  

2) จัดทํามาตรฐานความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต และ
จัดทําหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตโดยมุ่งเน้นความรู้เชิงสหวิทยาการ และเสริมสร้างทักษะ
มาตรฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต  

3) จัดทําความร่วมมือในการแบ่งปันถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต เพ่ือสร้างบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะสําหรับ
ตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตเป็นรายสาขา  

 - พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานปราบปรามการทุจริตในลักษณะหน่วยเฉพาะกิจ โดยมี
อํานาจเฉพาะและมีขั้นตอนการดําเนินการที่กระชับและรวดเร็ว (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 
244) เพ่ือให้การปราบปรามการทุจริตสามารถดําเนินการได้รวดเร็ว เห็นผลและมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และการบังคับใช้
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสอย่างจริงจัง รวมถึงการรักษาความลับและ           
การรับประกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพยานและผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้เก่ียวข้อง โดยมีกิจกรรม         
การดําเนินงานที่สําคัญ อาทิ 

1) พัฒนามาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส (Whistleblower) ที่มี
ความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้  

2) พัฒนามาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
3) กําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

 - พัฒนามาตรการและเครื่องมือในการปราบปรามการทุจริต ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต 

2. แผนงานพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและ
ต่อเน่ืองในการสร้างและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต ดังน้ี 
  - สร้างนวัตกรรมการทํางานใหม่เพ่ือลดเวลาการทํางาน อาทิ โครงการปรับปรุงระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 
  - ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๒๑ และ 244) อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการ
จนถึงการลงโทษผู้กระทําความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์
ของประชาชน 

- สร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต โดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคดี อาทิ กําหนดมาตรฐานระยะเวลาการดําเนินคดี การเร่งรัดคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน/คดีที่
มีความสําคัญและมีผลกระทบสูง การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเข้าสู่มาตรฐานงานคดีการวางระบบควบคุมการ
ดําเนินคดี การปรับปรุงกฎ ระเบียบของการบริหารจัดการงานคดีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานปราบปรามการ
ทุจริต 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกับการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 



 
 

 

เพ่ือให้การติดตามทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ตรวจเร็ว  ยึดเร็ว จับเร็ว) เพ่ือป้องกันการยักย้าย
ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น  โดยมีกิจกรรมดําเนินงานที่สําคัญ อาทิ 

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หน้ีสินที่ทันสมัย (smart audit system) เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหน้ีสินรวมทั้งบูรณาการข้อมูล
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน  
  2) ศึกษาและทบทวนกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินให้ครอบคลุมการ
ทุจริตโดยพิจารณาจากสถิติคดีการทุจริต/การช้ีมูลความผิด  

3. แผนงานพัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเนื่องในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือบูรณาการ
กระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

- บูรณาการประสานงานคดีที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปรับปรุงขั้นตอนการ
ดําเนินการที่ล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้น 

- บูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมี
ประสิทธิภาพ และการเช่ือมโยงระบบการรับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลและข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง 

- จัดประชุม สัมมนา ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีและพ้ืนที่ร่วมของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
การนําเสนอผลการดําเนินงานการปราบปรามการทุจริต / การพัฒนากระบวนการ/แนวทางการดําเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตปราบปรามการทุจริต  

- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับ
นานาชาติ เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

- จัดทําและการผลักดันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการปราบปรามการทุจริต (MOU) ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

4. การตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตร
ของการทุจริต ประกอบด้วยการดําเนินการระยะยาวและต่อเน่ืองในการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่สนับสนุนการดําเนินงานปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและสอดรับกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามการทุจริต  

- ตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (โดยการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อจํากัดทางกฎหมายหรือข้อจํากัดในอํานาจหน้าที่ ในการดําเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต เพ่ือเสนอในการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่สนับสนุนการดําเนินงานปราบปรามการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตในประเทศและการทุจริตข้ามชาติ) 

- ตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล (อาทิ การศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายปราบปรามการทุจริตและการติดตามทรัพย์สินคืนของประเทศต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนากฎหมายไทย) 

- ประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายและกระบวนการปราบปราม การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

- บังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 



 
 

 

- บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องกับการ
ปราบปรามการทุจริต อาทิ การดําเนินการกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม (เช่ือมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 219) การดําเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มาตรา 
103/7, มาตรา 100, มาตรา 123/5 วรรค 2ฯลฯ)  

- บังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ  
- บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย

ในความผิดเก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
- ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เกิดความ

มั่นใจในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
- พัฒนาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การจัดต้ัง “คณะกรรมการร่วมเพ่ือ

การพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย”  
 
การบริหารการดําเนินงานสําคัญตามแผนแม่บท 
ในแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ๒๕๗๙) น้ี ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หลักไว้อย่างชัดเจน              
ที่สําคัญประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงานสําคัญน้ันกําหนดขึ้นร่วมกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
(key stakeholders) ดังน้ันเพ่ือให้กระบวนการดําเนินงานตามแผนแม่บทสามารถบรรลุเป้าหมายในระยะยาว
สอดคล้องกับบริบทสังคม พลวัตการทุจริต และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อเน่ืองถึงอนาคต จึง
กําหนดประเด็นหลักของการบริหารการดําเนินงานสําคัญตามแผนแม่บทอย่างกว้าง ๆ ไว้ 4 ด้าน ดังน้ี 

1. การวางแผน (Plan) 
- จัดทําแผนงาน โครงการให้มีความครบถ้วน เช่น การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานตามกิจกรรม 

การกําหนดค่าเป้าหมาย การกําหนดตัวช้ีวัดที่มีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ควรเป็นตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์
มากกว่าผลผลิต และผลลัพธ์ดังกล่าวควรเช่ือมโยงกับเป้าประสงค์หลักและเป้าประสงค์รองของยุทธศาสตร์ 
หรือแม่บทหลักด้านการบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะสั้นและ/หรือระยะ
ปานกลางในห้วงเวลาน้ัน ๆ โดยส่งผลต่อการปฏิบัติ (Do) ในกรณีที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ 

- จัดทําแผนงาน โครงการให้มีความสมบูรณ์ เน่ืองจากเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนการตรวจสอบ
และการติดตามผลการดําเนินงาน (Check) และการปรับปรุงการดําเนินงาน (Act) เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง   
การดําเนินงานได้ในลําดับถัดไป 

- สร้างการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงเป้าหมายของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนงาน 
โครงการ 

- สร้างความเข้าใจถึงการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการน้ันๆ เพ่ือช่วยสร้างความตระหนักถึง
เป้าหมายและการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง 
วัตถุประสงค์หลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ หรือแม่บทหลักด้านการบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะสั้นและ/หรือระยะปานกลางในห้วงเวลาน้ัน ๆ  

2. การปฏิบัติ (Do) 
 - จัดลําดับความสําคัญของงานในกรณีที่มีภารกิจเร่งด่วนแทรกซ้อน ซึ่งส่งผลต่อความสามารถใน            
การดําเนินงานได้ทันตามแผนงาน โครงการ ทั้งน้ี ควรคํานึงถึงผลกระทบในทุกระดับที่อาจเกิดขึ้นจาก                
ความล่าช้าหรอืไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามเป้าหมาย 
  



 
 

 

 - สื่อสาร ช้ีแจง และสร้างความเข้าใจต่อบริบทของยุทธศาสตร์ หรือแม่บทหลักด้านการบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะสั้นและ/หรือระยะปานกลางในห้วงเวลาน้ัน ๆ ต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังระบุเจ้าหน้าที่หลักที่ช้ีแจงยุทธศาสตร์หรือแม่บทหลักดังกล่าวแก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เน่ืองจากลดความไม่เข้าใจ หรือ ลดการตีความที่แตกต่างกันไปในเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง 
วัตถุประสงค์หลัก ตัวช้ีวัด/แนวทาง มาตรการต่าง ๆ  
 3. การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน (Check) 
 - จัดระบบ/ รูปแบบการติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการที่ทันกาลและเป็นรูปแบบเดียวกัน 
เช่น การกําหนดตัวช้ีวัดที่เป็นรูปธรรมในการวัดความก้าวหน้าของการดําเนินงานและจัดทํารูปแบบของ       
การรายงานผลการดําเนินงานให้มีความละเอียดและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 - ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความล่าช้า
หรือไม่สามารถดําเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมาย 
 - จัดทําระบบการติดตามและประเมินผลโดยเน้นความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสําคัญ
ของการติดตามและรายงานผลโครงการของเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบโครงการเป็นหลักสําคัญ 
 - ช้ีแจงหรือให้ความรู้เก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
สนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในการรายงานผล 
 4. การปรับปรุงการดําเนินงาน (Act) 
 - แจ้งปัญหาและระบุสาเหตุ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขและดําเนินการ ตลอดจนกําหนดเวลาที่
คาดว่าจะแลว้เสร็จ หากแผนงาน โครงการไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
 - สร้างกลไกสนับสนุนการดําเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา อาทิ การจัดประชุม               
อย่างต่อเน่ือง หรือ รูปแบบรายงานนําเสนอที่สามารถเห็น Gap ของการปฏิบัติงาน 
 - เสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงหรือทบทวนหรือแก้ไข เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ 
การดําเนินงานในภาพรวมของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์หรือแม่บทหลักด้านการบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะสั้นและ/หรือระยะปานกลางในห้วงเวลาน้ัน ๆ 
 


