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บทที่ 1 

บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล             

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กําหนดให้การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายสําคัญ 
ในการบริหารงานของรัฐบาล ต่อมาเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมี 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นกรรมการและเลขานุการ  
มีอํานาจหน้าท่ีในการกํากับดูแลให้องค์กรภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ดําเนินการ
จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน แผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร์
ชาติ อํานวยการและประสานการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ติดตาม ประเมินผล
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗  
ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤต ิ
มิชอบ สําหรับเป็นกลไกในการต่อสู้เพ่ือเอาชนะปัญหาการทุจริต และจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการต่อต้าน
การทุจริต (ศอตช.) ทําหน้าท่ีกําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมท้ังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อํานวยการและประสานการ
ปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นให ้
ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคม
และประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเร็ว รวมท้ังเพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
และการใช้เครื่องมือเพ่ือวินิจฉัยองค์กร ๙ ตัวแปรของสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นกระบวนการทําความเข้าใจ
บุคลากรท่ีอยู่ภายใต้ระบบ โดยใช้การเก็บข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ ท่ีบุคลากรต่อระบบงานท่ีปฏิบัติอยู ่
หลังจากนั้นทําการวิเคราะห์ผลและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจสภาพการณ์ 
ท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมร่วมกัน  

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะ 
ท่ีเป็นส่วนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 โดยเป็นศูนย์กลางท้ังด้านการป้องกัน การปราบปราม และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในการดําเนินตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ รวมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถ 
บูรณาการการดําเนินการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  



๒ 

 

 

สํานักงาน ป.ป.ท. จึงได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการจัดทํายุทธศาสตร์ของสํานักงาน ป.ป.ท.  
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ท่ีสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงเป็นแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนองค์กร เพ่ือนําไปสู่การบรรลุพันธกิจของสํานักงาน ป.ป.ท. อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
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บทที่ 2 

กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
 

 เพ่ือให้การดําเนินการทบทวน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในขององค์กร  
รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์ของสํานักงานอันประกอบด้วย วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนท่ียุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้นํา
กรอบแนวคิดในการดําเนินงานตามหลักวิชาการมาใช้ในการดําเนินงานโครงการ มีรายละเอียดดังนี ้

ยุทธศาสตร์  (Strategy)  หมายถึง สิ่งท่ีองค์กรทําเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จ โดยความสําเร็จของ 
แต่ละองค์กรไม่จําเป็นท่ีจะต้องเหมือนกันเสมอไป หากเป็นองค์กรเอกชน ความสําเร็จอาจจะอยู่ท่ีตัวเลข
ทางการเงิน แต่หากเป็นหน่วยงานราชการความสําเร็จจะอยู่ท่ีการบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

การวางแผนยุทธศาสตร์  (Strategic Planning)   คือ การวิเคราะห์และกําหนดแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้องการ โดยจะต้องศึกษาข้อมูล สภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกอย่างรอบด้านมาประกอบการพิจารณากําหนดยุทธศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร 

การวางยุทธศาสตร์  ควรจะเป็นไปในลักษณะของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและไม่มี 
วันสิ้นสุด  ท้ังนี้เนื่องจากยุทธศาสตร์และแนวทางในการปฏิบัติท่ีได้พัฒนาข้ึนมาในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะ 
ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ อีกช่วงเวลาหนึ่ง  นอกจากนี้ผลกระทบจากบริบทและสภาวะแวดล้อม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาย่อมทําให้หน่วยราชการต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

1. การจัดทํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 การพัฒนาหรือการจัดทํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้นมีความเชื่อมโยงมาจากระบบการนําองค์กร   
ซึ่งมุ่งเน้นการกําหนดทิศทางขององค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม  การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง
การวางแผนดําเนินการเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 
1 ปี รวมท้ังแผนอ่ืนๆ ท่ีส่วนราชการต้องดําเนินการเพ่ือนําไปสู่การบรรลุทิศทางท่ีองค์กรต้องการ ต้องมีการ
กําหนดกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยนําปัจจัยต่างๆ  ทางยุทธศาสตร์ท้ังภายในและภายนอก
องค์กรมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย
กระบวนการท่ีสําคัญ 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

1)   การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis)  

      เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในองค์กรด้วยเครื่องมือต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
เพ่ือท่ีจะได้มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ  รวมท้ังสถานะของตัวองค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน  
การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์จะบอกให้ทราบว่าปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกมีลักษณะอย่างไร  มีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะใด  และก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากัดต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง  นอกจากนี้ การ
วิ เคราะห์ทางยุทธศาสตร์จะช่วยให้องค์กรทราบถึง ทรัพยากร (Resources) และความสามารถ 
(Capabilities) ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ภายในองค์กรว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไร 
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ภาพความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือในการวิเคราะห์และการกําหนดยุทธศาสตร์ 

 

 เครื่องมือพ้ืนฐานท่ีเป็นท่ีรู้จักในการวิเคราะห์องค์กร คือ การวิเคราะห์ SWOT (Strengths Weaknesses 
Opportunities  and  Threats  –  Analysis) หรือการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัด  
เนื่องจากการวิเคราะห์ SWOT  เป็นเครื่องมือท่ีสามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วในการวิเคราะห์ภาพรวม
ของสถานการณ์ขององค์กร  โดยเน้นว่ายุทธศาสตร์จะต้องก่อให้เกิดความเหมาะสมระหว่างความสามารถภายใน  
(จุดแข็งกับจุดอ่อน)  และสถานการณ์ภายนอก  (โอกาสและข้อจํากัด) โดยในการวิเคราะห์ SWOT นั้น  
จะต้องวิเคราะห์และพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอก (ท้ังสภาวะแวดล้อมท่ัวไป
และสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมและการแข่งขัน) ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากัดอย่างไรต่อองค์กร 
ขณะเดียวกันก็จะต้องวิเคราะห์ว่าปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรท้ังด้านบุคลากร ผู้บริหาร กิจกรรม สินค้าและ
บริการ โครงสร้าง ฯลฯ  ปัจจัยประการใดท่ีเป็นจุดแข็งและปัจจัยใดท่ีเป็นจุดอ่อนขององค์กร 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

สิ่งท่ีหน่วยงานมีความโดดเด่น 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

สิ่งท่ีหน่วยงานจะต้องมีการพัฒนา 

หรือแก้ไขปรับปรุง 

 

โอกาส (Opportunities) 

การเปลีย่นแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กร 

ท่ีส่งผลกระทบในทางบวกต่อองค์กร 

ภัยคุกคาม (Threats) 

การเปลีย่นแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กร 

ท่ีส่งผลกระทบในทางลบต่อองค์กร 

 

ตารางการวิเคราะห์ SWOT 

การวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน 

การวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร ์
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หลังจากนั้น นําผลการวิเคราะห์  SWOT ไปจัดทํายุทธศาสตร์โดยตรง โดยนําปัจจัยแต่ละประการ
มาจับคู่กันและกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเรียกกันอย่างแพร่หลายว่าการจัดทํา TOWS Matrix  
โดยการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ SWOT ท่ีได้ทําการวเิคราะห์ไว ้

 

 จุดแข็งขององค์กร (S) 

1. 

2. 

3. 

จุดอ่อนขององค์กร (W) 

1. 

2. 

3. 

โอกาสขององค์กร (O) 

1. 

2. 

3. 

 

SO STRATEGIES 

ใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัย 

จุดแข็งภายในองค์กร 

(Use strengths to take advantage 
of opportunities) 

WO STRATEGIES 

ลบล้างจดุอ่อนโดยอาศยัโอกาส 

ท่ีเกิดข้ึน  

(Overcome weaknesses by taking 
advantage of opportunities) 

ข้อจํากัดขององค์กร (T) 

1. 

2. 

3. 

ST STRATEGIES 

หลีกเลี่ยงข้อจาํกัดโดยอาศยัจดุแข็ง  
(Use strengths to avoid threats) 

WT STRATEGIES 

ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจํากัด 

(Minimize weaknesses and avoid 
threats) 

ตารางการวิเคราะห์ TOWS Matrix  

ท่ีมา : Fred David, Strategic Management 

 

2) การกําหนดทิศทางขององค์กร (Strategic Direction Setting)  

     เป็นการกําหนดทิศทางท่ีองค์การต้องการมุ่งไปสู่จุดหมาย เปรียบเสมือนเป็นผลลัพธ์ระดับสูง 
ท่ีองค์การต้องการท่ีจะบรรลุ ได้แก่การกําหนดทิศทาง  วิสัยทัศน์  ค่านิยม  เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะ
ยาวขององค์กร  การกําหนดทิศทางขององค์กรจะเป็นการบ่งชี้ว่าองค์กรจะมุ่งไปในทิศทางใด  ในการกําหนด
ทิศทางขององค์กรนั้นเปรียบเสมือนการตอบคําถามท่ีสําคัญท่ีสุด และมักจะเป็นคําถามท่ีถูกถามมากท่ีสุด 
ก็คือ องค์กรของเราต้องการไปสู่จุดไหน (Where do we want to go?)  ซึ่งการตอบคําถามนี้จะช่วยให้
ผู้บริหารระดับสูงสามารถพิจารณาได้ว่าทิศทางหรือสิ่ง ท่ีองค์กรจะเป็นในอนาคตข้างหน้าคืออะไร   
การกําหนดทิศทางขององค์กรท่ีดีและชัดเจนย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป  เนื่องจากองค์กรจะมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีเป้าหมายชัดเจน บรรลุได้และวัดผลได้ ซึ่งทําให้การกําหนดกลยุทธ ์
มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้ ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์ถ้าขาดการกําหนดทิศทาง 
ขององค์กรท่ีดีและชัดเจนแลว้ องค์ประกอบอ่ืน ๆ ย่อมไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) การกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation)  

          เป็นการกําหนดแนวทาง วิธีการและเป็นสิ่งท่ีองค์กรจะมุ่งเน้นให้ความสําคัญ วางแผนเพ่ือช่วยให้
องค์กรสามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธ์ท่ีองค์กรต้องการ 

     อาศัยการนําข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการกําหนดทิศทางขององค์กรและการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรมาจัดทําเป็นยุทธศาสตร์ในระดับและรูปแบบต่าง ๆ  รวมท้ังการประเมิน
และคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดท่ีมีความเหมาะสมกับองค์กรมากท่ีสุด ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตร์เปรียบเสมือนการ
ตอบคําถามว่า เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร หรือ เราจะไปสู่การบรรลุทิศทางขององค์กรได้อย่างไร  
(How do we get there?)   ซึ่งในการจัดทํายุทธศาสตร์นั้นผูจ้ัดทําต้องพึงระลึกเสมอว่าการจัดทํายุทธศาสตร์
นั้นเป็นการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์กรเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุถึง
วิสัยทัศน์ และภารกิจท่ีได้กําหนดไว้ โดยนําเอาปัจจัยท้ังภายนอกและภายในองค์กรมาพิจารณาประกอบ 

      จะเห็นได้ว่าการจัดทํายุทธศาสตร์นั้น เป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาท้ังในภาพกว้างและในทางลึก 
นอกจากนี้การจัดทํายุทธศาสตร์ยังไม่ใช่เพียงแค่การคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีได้
ตั้งไว้เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พิจารณากิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ท้ังท่ีได้ดําเนินการไป
แล้วและกําลังดําเนินการอยู่ ถ้ายุทธศาสตร์เหล่านี้ประสบผลสําเร็จเป็นยุทธศาสตร์ท่ีดีและเกิดประโยชน ์
แก่องค์กร องค์กรก็ควรท่ีจะใช้ยุทธศาสตร์เหล่านั้นต่อไป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์หรือการ
จัดทํายุทธศาสตร์ใหม่ ๆ  จึงควรเป็นไปเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเข้ามาส่งผล
กระทบต่อองค์กร หรือเม่ือมีความจําเป็น 

       สิ่งหนึ่งท่ีผู้บริหารขององค์กรจะต้องคํานึงถึงตลอดเวลา ได้แก่ การท่ียุทธศาสตร์เป็นสิ่งท่ีไม่
หยุดนิ่ง เป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมท่ีดําเนินอยู่ตลอดเวลา เม่ือกําหนดภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรแล้ว ภารกิจและวัตถุประสงค์นั้นอาจจะสามารถอยู่ได้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่
เปลี่ยนแปลง แต่ยุทธศาสตร์หรือวิธีการในการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์นั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ดังนั้น ยุทธศาสตร์จึงควรมีความพร้อมและ
ความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดล่วงหน้า หรือมีลักษณะของ
ความเป็นพลวัตร (Dynamic) 

4) การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ (Strategy Communication and Translation)  

     เป็นการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้อยู่ในรูปท่ีสามารถทําความเข้าใจได้ง่าย สําหรับ
บุคลากรทุกระดับในองค์กร  เพ่ือให้เป็นแนวทางสําหรับการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

     การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ หรือสิ่งท่ีองค์กรต้องการดําเนินการเพ่ือนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ การกําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หรือสิ่งท่ีองค์กรต้องการบรรลุผลในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) และการกําหนดกลยุทธ์หลัก โดยพิจารณาว่าเราจะไปถึง
จุดหมายท่ีต้องการได้อย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ รวมถึง 
การกําหนดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
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      ควรกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์หลักโดยให้ความสําคัญกับความ 
ท้าทายต่อองค์กร อันได้แก่ ความกดดันต่างๆ ท่ีมีผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวในอนาคตของส่วนราชการ 
รวมถึงจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือชี้นําและสร้าง
ความแข็งแกร่งของผลการดําเนินการโดยรวม และความสําเร็จในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมี
สารสนเทศพ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการวางแผน รวมท้ังสารสนเทศท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีมีอิทธิพล ความเสี่ยง 
ความท้าทายและข้อกําหนดท่ีสําคัญอ่ืน ๆ  ท่ีอาจส่งผลต่อโอกาสและทิศทางในอนาคตของส่วนราชการ โดย
มองการณ์ไกลเท่าท่ีเป็นไปได้ และท่ีสําคัญต้องมุ่งเน้นงานใหม่ๆ หรืองานตามยุทธศาสตร์ และงานท่ีเป็นการ
พัฒนางานประจํา มากกว่าการให้ความสําคัญกับงานประจําท่ีต้องทําเป็นปกต ิ

     ผู้บริหารจะต้องกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์หลัก  โดยให้ความสําคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร  รวมถึงการจัดการโดยรวม   
โดยมีการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพ่ือจะได้ตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็น 
สอดคล้องกับแนวคิด  Balanced Scorecard  ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ   
โดยให้ความสําคัญกับมิติต่างๆ อย่างรอบด้านท้ังด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน  และด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา  ซึ่งส่วนราชการได้ประยุกต์ใช้แนวคิดนี้โดยกําหนดเป็นมิติตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  ได้แก่  มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติด้านการพัฒนาองค์กร  ซึ่งท่ีกล่าวมาย่อมแสดงถึงความสมดุล
ของโอกาสและความท้าทายในระยะสั้นและระยะยาว และความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีสําคัญท้ังหมด 

 

2. การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัต ิ

 ความสําเร็จทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรเกิดจากการมีความสอดคล้องกันท้ังในส่วนของการ
กําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation)  และการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategy Execution)  
ซึ่งหากในข้ันตอนของการจัดทํายุทธศาสตร์นั้นมีประสิทธิภาพ  แต่ขาดประสิทธิภาพในการนํายุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติก็เป็นการสูญเสียโอกาสครั้งสําคัญ (Missed Opportunity) ดังนั้น ผู้บริหารจะต้อง 
ให้ความสําคัญหรือมุ่งเน้นถึงการถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปสู่การปฏิบัติ   ซึ่งเครื่องมือหนึ่งท่ีสําคัญและ 
เป็นประโยชน์ในการสื่อสารถ่ายทอด  สร้างความเข้าใจในกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรในองค์กรคือ แผนท่ียุทธศาสตร ์
(Strategy Map)   ซึ่งเป็นแผนภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กรในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผลของเป้าประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้แต่ละมิติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งถือเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งของการจัดทํา  Balanced Scorecard (BSC)  แล้วจึงถึงการกําหนดตัวชี้วัด เป้าหมายและสิ่งท่ีจะ
ทํา  (Initiatives) ของเป้าประสงค์แต่ละประการซึ่งเป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องการมุ่งเน้นหรือประสบความสําเร็จ 

 การแปลงยุทธศาสตร์นี้ออกมาเป็นลักษณะของแผนท่ีจะช่วยทําให้องค์กรสามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่ผู้บริหารและพนักงานระดับต่าง ๆ  ได้ดียิ่งข้ึน  ทําให้ทุกคนภายในองค์กรเห็นภาพ
ของยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน  ทราบถึงสิ่งท่ีจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้ตามยุทธศาสตร ์
ท่ีได้ตั้งไว ้
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ความหมายของแผนท่ียุทธศาสตร ์(Strategy Map) 

Professor Robert Kaplan  และ Dr. David Norton  ได้อธิบายถึงแผนท่ียุทธศาสตร์ไว้ในหนังสือ 
“Strategy Map” ว่า  แผนท่ียุทธศาสตร์ คือ แผนภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กรในรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ในเชิงของเหตุและผล  (Cause-and-Effect relationship)  กล่าวคือเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างผลลัพธ์  (Outcome)  ท่ีองค์กรปรารถนา  ในมุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 
ลูกค้า  (Customer Perspective)  กระบวนการภายใน  (Internal Process)  และการเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร  (Learning and Growth Perspective)  อันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 

 

การประยุกต์ใช้แผนท่ียุทธศาสตร์กับระบบราชการของไทย 

แนวคิดของ  Balanced Scorecard  มีจุดกําเนิดข้ึนมาเนื่องจากต้องการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินงานและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ  และแนวคิดท่ีมีประโยชน์เหล่านี้ได้เริ่มมี
การนําเอามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานราชการเพ่ิมมากข้ึน  โดยการแปลงแนวคิดด้านการประเมินผล 
การดําเนินงานเข้ามาใช้กับระบบราชการนั้นถือว่ามีจุดเริ่มต้นจากทางอเมริกาและอังกฤษท่ีได้มีการออกกฎหมาย
บังคับให้หน่วยราชการทุกแห่งได้มีการพัฒนาระบบในการประเมินผลการดําเนินงาน  โดยในอเมริกานั้นได้มี
การกําหนดออกมาเป็น Government Performance Review Act (GPRA) หรือท่ีอังกฤษท่ีให้หน่วย
ราชการทุกแห่งมีการทํา Public Service Agreements  (PSA) เพ่ือให้ประธานาธิบดีสามารถท่ีจะติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยราชการต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

เช่นเดียวกับแนวคิดหรือความเคลื่อนไหวทางด้านการจัดการต่าง ๆ ท่ีเริ่มต้นจากโลกตะวันตกแล้ว
ค่อย ๆ  เคลื่อนเข้ามาในประเทศไทย  ปัจจุบันหน่วยราชการของไทยหลาย ๆ แห่ง  ได้เริ่มท่ีจะนําแนวคิด
เก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรมาใช้มากข้ึน  หน่วยราชการท่ีค่อนข้างจะคึกคักในการ
นําเอาระบบเหล่านี้เข้ามาใช้ก็หนีไม่พ้นมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมท้ังหน่วยราชการและโรงพยาบาลต่าง ๆ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยหน่วยราชการเหล่านี้ได้นําเอาหลักการของ  Balanced Scorecard และ 
Key Performance Indicators เข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับการดําเนินงานขององค์กรกันอย่างแพร่หลาย 
นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยและหน่วยราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว  ในปัจจุบันภาคราชการของไทย 
ได้พยายามผลักดันให้หน่วยราชการทุกแห่งนําเอาระบบการประเมินผลการดําเนินงานเข้ามาใช้มากข้ึนและ
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของตนเอง 

ซึ่งในปัจจุบันสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ประยุกต์มุมมองของ  Balanced Scorecard ให้เข้ากับระบบ
ราชการของไทยเสียใหม่ ประกอบด้วยมุมมองดังนี ้
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ภาพมุมมองของ Balanced Scorecard ท่ีประยุกต์เข้ากับระบบราชการไทย 

 

มิติท่ี 1  มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (Run the Business) มีหลักการให้ส่วนราชการแสดง 
ผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนและผู้รับบริการ เช่น  ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เป็นต้น 

มิติท่ี 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer) มีหลักการให้ส่วนราชการแสดง
การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการท่ีมีคุณภาพสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage Resources) มีหลักการให้ส่วนราชการ
แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น การลดค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลาการให้บริการและความคุ้มค่า
ของการใช้เงิน เป็นต้น 

มิติท่ี 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร (Capacity Building)  มีหลักการให้ส่วนราชการแสดงความสามารถ
ในการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การลดอัตรากําลังหรือการจัดสรรอัตรากําลัง 
ให้คุ้มค่า การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาตไปยังระดับปฏิบัติการ  การนําระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับงาน  เป็นต้น 

ภายใต้แต่ละมิติของคํารับรองการปฏิบัติราชการจะประกอบไปด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดแต่ละตัว รวมถึง
แนวทางในการดําเนินงาน 

 

 

 

 

มิติที ่ 2
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

มิติที ่ 1
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร ์

มิติที ่ 3 มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

มิติที่  4
มิติด้านการพัฒนาองค์กร

ส่วนราชการแสดงความสามารถใน
การปฏิบัติราชการ

ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ
เป้าประสงค์และเป้าหมายตามที่
ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 

ส่วนราชการแสดงความสามารถใน
การเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

ขององค์กร 

ส่วนราชการแสดงการให้ความสําคัญ
กับผู้รับบริการ

ในการให้บริการที่มีคุณภาพ
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การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues) หมายถึง ประเด็นหลักท่ีหน่วยงานต้องดําเนินการเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ โดยจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีกําหนดไว้ เขียนออกมา 
ในเชิงของสิ่งท่ีองค์กรต้องการพัฒนา ภายใต้กรอบระยะเวลาของวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดข้ึน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) เป็นข้อความเพ่ือแสดงสิ่งท่ีส่วนราชการต้องการ 
ให้บรรลุผลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดและเป้าหมายท่ีมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ์หลัก (Strategies) คือ แนวทาง มาตรการหรือวิธีการดําเนินงานสําคัญ ๆ อันถือเป็นกุญแจ
สําคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีได้มีการกําหนดไว้ เป็นการตอบคําถามท่ีว่า “เราจะ
ไปถึงจุดหมายท่ีต้องการได้อย่างไร” รวมท้ังเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงานให้ “เจ้าภาพ” หรือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ รับไปดําเนินการต่อ โดยวิธีการ หรือแนวทางนั้น ๆ จะต้องเป็นการนําเสนอคุณค่า 
(Value) ให้กับลูกค้า 

สําหรับหน่วยงานราชการ กลยุทธ์ของหน่วยราชการแต่ละแห่งจะต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 
ได้แก่ จากวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร  ใครคือลูกค้าหลักของหน่วยงาน อะไรคือสิ่งท่ีลูกค้าหลักต้องการ 
หรืออีกนัยหนึ่ง อะไรคือคุณค่าท่ีเรานําเสนอให้กับลูกค้าของเรา อะไรคือกิจกรรมหรือสิ่งท่ีเราทําเพ่ือให้
สามารถนําเสนอคุณค่าตามท่ีลูกค้าต้องการ และทําอย่างไรเราถึงจะสามารถพัฒนาและปรับปรุงคุณค่าท่ีเรา
นําเสนอให้กับลูกค้า หรือภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีของหน่วยราชการ เราสามารถท่ีจะนําเสนอบริการในรูปแบบใหม่
ให้กับลูกค้าได้หรือไม่ 

การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารองค์กร และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร หรือบางองค์กร
อาจจะมีการจัดประชุมในรูปแบบของคณะกรรมการวางแผน   

ส่วนราชการจะต้องให้ความสําคัญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Challengers) 
ซึ่งหมายถึงความกดดันต่างๆ ท่ีมีผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวในอนาคตของส่วนราชการ รวมถึง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นความกดดันจากภายนอก ไม่ใช่ให้ความสําคัญกับ 
งานประจําท่ีมีมาตรฐานและข้ันตอนอยู่แลว้  โดยปกติแล้วลักษณะงานในองค์กร ประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ 
ได้แก่ งานประจําท่ีต้องดําเนินการเป็นปกติ งานท่ีเป็นการพัฒนางานประจําและงานใหม่ๆ  ท่ีจะมุ่งเน้นหรือ
เรียกว่า งานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งงานท่ีควรนํามาพิจารณาเพ่ือกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักก็คือ งานท่ีเป็นการพัฒนางานประจําและงานใหม่ๆ ท่ีจะมุ่งเน้นนั่นเอง ซึ่งงานใน 
2 ลักษณะดังกล่าวเรียกได้ว่า เป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีตอบสนองต่อความท้าทายท่ีส่วนราชการจะต้อง
มุ่งเน้นและให้ความสําคัญในการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารหรือการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์
การลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การรักษาบุคลากร การตอบสนองได้รวดเร็ว  นวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งในแต่ละ
ส่วนราชการก็จะมีความท้าทายท่ีแตกต่างกัน และความท้าทายต่าง ๆ นั้น มีท้ังความท้าทายในระยะสั้นและ
ระยะยาว ดังนั้น แต่ละส่วนราชการควรเน้นความท้าทายท่ีเฉพาะเจาะจงของส่วนราชการ และกําหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท้ังระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด
ต่อความสําเร็จของส่วนราชการ และทําให้ผลการดําเนินการโดยรวมดีข้ึน 



๑๑ 

 

 

นอกจากนี้ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีกําหนดข้ึน ควรจะคํานึงถึง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ท่ีสําคัญท้ังหมด ซึ่งหากในข้ันตอนของการกําหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กรได้ให้ความสําคัญและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็จะส่งผลให้การกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้นได้คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปด้วย เนื่องจากการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้น ก็มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ขององค์กรนั่นเอง 

นอกจากนี้ การกําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์แต่ละประการนั้นจะกําหนดภายใต้มิติตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการท้ัง 4 มิติ ซึ่งได้พัฒนามาจากเครื่องมือทางการบริหารท่ีเรียกว่า Balanced Scorecard 
ท่ีให้ความสําคัญกับการประเมินองค์กรอย่างรอบด้าน โดยมีความสมดุลใน 3 รูปแบบ ได้แก่  ความสมดุลภายใน 
(มิติด้านกระบวนการภายใน เป็นกระบวนการทํางานภายในองค์กร) และภายนอกองค์กร (มิติด้านลูกค้า 
เป็นการพิจารณาถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งอยู่ภายนอกองค์กร)  ความสมดุลท้ังในอดีต 
(มิติด้านการเงิน เป็นข้อมูลตัวเลขท่ีบ่งบอกถึงผลการดําเนินงานในอดีตท่ีผ่านมา) และปัจจุบัน (มิติด้านลูกค้า 
มิติด้านกระบวนการภายในและมิติด้านการพัฒนาองค์กร ล้วนเป็นข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงผลการดําเนินงาน 
ในปัจจุบัน) และความสมดุลท้ังระยะสั้น (มิติด้านการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน)  
และระยะยาว (มิติด้านการพัฒนาองค์กร) 

 

การกําหนดตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นค่าท่ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือ
แสดงความก้าวหน้าหรือผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุตามเป้าประสงค์หรือกลยุทธ์ โดยเทียบกับเป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว ้

หลักการท่ีสําคัญของการกําหนดตัวชี้วัดจะต้องเริ่มต้นจากการกําหนดสิ่งท่ีต้องวัดก่อน หลักจากนั้น
ค่อยกําหนดตัวชี้วัดเข้ามาเพ่ือท่ีจะวัดสิ่งท่ีจะวัดนั้น สิ่งหนึ่งท่ีจะต้องระลึกไว้เสมอคือ ตัวชี้วัดจะต้องเริ่มจาก
การกําหนดหรือการหาสิ่งท่ีจะวัดข้ึนมาก่อน (What to measure?) แล้วจึงหาตัววัดข้ึนมาเพ่ือวัดสิ่งท่ี
ต้องการท่ีวัด (How to measure?) 

การกําหนดตัวชี้วัดภายใต้หลักของ BSC ก็อาศัยแนวคิดนี้เช่นเดียวกัน โดยหลักการของ BSC นั้นอยู่
ท่ีการกําหนดเป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ท่ีสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ ์
ขององค์กร  จากนั้นจึงกําหนดตัวชี้วัดข้ึนมา เพ่ือวัดเป้าประสงค์เหล่านั้น สิ่งท่ีต้องระวังคือ การสร้างตัวชี้วัด
ตามหลักของ BSC ควรจะคิดหรือพิจารณาตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมสําหรับเป้าประสงค์แต่ละตัว โดยไม่จําเป็นต้อง
ย้อนไปพิจารณาถึงข้อมูลหรือตัวชี้วัดเดิมๆ ท่ีมีอยู่ ท้ังนี้เนื่องจากตัวชี้วัดท่ีมีอยู่อาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม
หรือดีท่ีสุดสําหรับเป้าประสงค์นั้น ๆ 

แนวทางหนึ่งของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผล คือ การท่ีส่วนราชการทําให้เกิด
ความสอดคล้องไปในทางเดียวกันหรือการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล โดยใช้เครื่องมือ การกําหนดตัวชี้วัดในระดับบุคคล (Individual Scorecard) เพ่ือให้บุคลากร 
ในระดับต่าง ๆ ได้มีเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและทําให้สามารถนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
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การกําหนดค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย (Targets) เป็นการแสดงระดับผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังของแต่ละตัวชี้วัด 

หลังจากท่ีได้มีการกําหนดตัวชี้วัดแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือการหาข้อมูลปัจจุบันหรือข้อมูลปีฐาน 
(Baseline Data) ในบางตัวชี้วัดอาจไม่มีข้อมูลปัจจุบันหรือข้อมูลปีฐาน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดไม่เคยมีการเก็บ
ข้อมูลมาก่อน ประโยชน์ท่ีสําคัญประการหนึ่งของการมีข้อมูลปีฐานก็คือการนํามาใช้ในการตั้งเป้าหมาย  

การกําหนดเป้าหมาย ถือเป็นสิ่งท่ีค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนพอสมควร การยอมรับตวั 

เป้าหมายท่ีกําหนด คือ ปัญหาสําคัญ เนื่องจากมักจะมีการต่อรองภายในหรือไม่ยอมรับในเป้าหมาย 
ท่ีได้กําหนดข้ึน เนื่องจากการกําหนดเป้าหมายจะส่งผลต่อผลประโยชน์หรือแรงจูงใจท่ีผู้บริหารและบุคลากร
จะได้รับ โดยการกําหนดเป้าหมายท่ีมีลักษณะยากและท้าทาย (Stretch) เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้น 
ท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ียากๆ เพ่ือท่ีจะส่งผลต่อผลการดําเนินงานท่ีสูงข้ึนขององค์กรโดยรวม มักจะนําไปสู่
ปัญหาของความเครียด (Stress) และการไม่ยอมรับเกิดข้ึนในองค์กร ดังนั้น จึงควรพิจารณาถึงลักษณะของ
องค์กร วัฒนธรรมในการทํางานด้วยเช่นกัน 

แนวทางหลกั ๆ ในการกําหนดหรือตั้งเป้าหมายมี 3 ประการคือ 

1. การตั้งเป้าหมายเป็นจุด (Spot Target) เป็นการกําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดเป็นจุดหรือตัวเลข   
ข้อดีคือตั้งได้ง่าย โดยเฉพาะหากมีข้อมูลปีฐานอยู่เป็นข้อมูลอ้างอิง แต่มีข้อจํากัดในแง่ของความยุติธรรมและ
ความเหมาะสม 

2. การตั้งเป้าหมายเป็นช่วง (Range Target) เป็นการตั้งแบบช่วง โดยจะทําการกําหนดเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดในแต่ละตัวโดยการกําหนดเป็นช่วงๆ เม่ือผลการดําเนินงานจริงเกิดข้ึน ก็เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงว่าตกอยู่ในช่องใด การตั้งเป้าหมายเป็นช่วงก่อให้เกิดความยุติธรรมสําหรับผู้รับผิดชอบต่อการ
บรรลุเป้าของตัวชี้วัดและแต่ละตัว กรณีท่ีได้สูงกว่าเป้าหมายมากก็จะได้คะแนนมาก หากสูงกว่าเป้าน้อย 
ก็จะได้คะแนนน้อย อีกท้ังการกําหนดเป้าหมายในลักษณะนี้สําหรับระดับหน่วยงานจะทําให้สามารถ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหว่างกันได้ชัดเจนกว่า 

3. การกําหนดเป้าหมายโดยอาศัยหลักการของ Scenario แนวทางนี้ได้นําหลักของการวิเคราะห ์
Scenario มาร่วมกําหนดเป้าหมาย โดยผู้บริหารสามารถกําหนดว่า ถ้าสถานการณ์เป็นไป ตาม Scenario 
แรกนั้นเป้าหมายของตัวชีว้ัดควรจะเป็นเท่าใด หากเป็นไปตาม Scenario ท่ีสองเป้าหมายของตัวชี้วัดควรจะ
เป็นเท่าใด เป็นต้น การกําหนดเป้าหมายตาม Scenario สามารถช่วยลดข้อจํากัดของการตั้งเป้าหมายท่ี
สําคัญได้ คือมีการมองทางเลือกในอนาคตไว้หลายทางเลือกและกําหนดเป้าหมายสําหรับแต่ละทางเลือก  
เ นื่ อ ง จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น แ ล ะก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไป ได้ เ ส ม อ



๑๓ 

 

 

บทที่ ๓ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  
 

 เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนทุกภาคส่วน แผนยุทธศาสตร์จึงถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีกําหนด ดังนั้นเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี ทิศทางของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ รวมท้ังแผนท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้นจําเป็นต้องศึกษา
กรอบทิศทางการดําเนินการและการปฏิบัติงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ดังนี ้
          1. ยุทธศาสตร์หลักคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

2. นโยบายคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริต 
    แห่งชาติ (ศอตช.) 
3. คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    การทุจริตประพฤติมิชอบ สั่ง ณ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
4. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัต ิ
    แห่งชาติ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 5. ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556 – 2561 
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. 2555 – 2559 
7. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี ๑2 พ.ศ. 2560 – 25๖4 
8. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

 9. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2557 - 2561 
10. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
11. แผนแม่บทในการป้องกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2558 - 2561 
๑2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา) 
13. แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาต ิพ.ศ.2558-2561 

 ๑4. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  
 15. นโยบายผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
 16. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
 ๑7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๑8. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑9. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓  

20. รูปแบบการดําเนินงานของต่างประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการป้องกันและปราบปราม 
      การทุจริตในภาครัฐ 
21. CPI (Corruption Perceptions Index) ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชัน 



๑๔ 

 

 

 

 

ภาพกรอบแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์สํานักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2559 - 2562 

 

1. ยุทธศาสตร์หลักคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2. การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 

4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพยั่งยืน 

5. การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

6. การจัดการทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7. การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

8. การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงอย่างทัดเทียมในอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

9. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยัง่ยืน 



๑๕ 

 

 

2. นโยบายคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และศูนย์อํานวยการต่อต้าน 
    การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 

2.๑ เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายสําคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแม้ในปัจจุบันจะมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี
เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการประสานและติดตามผล 
การดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด ทําให้การกํากับดูแล ติดตามประเมินผล และผลักดัน
การดําเนินการตามนโยบายในเรื่องดังกล่าวยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร จึงอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติท่ี ๑๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ สั่ง ณ วันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสามารถผลักดันนโยบายในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีองค์ประกอบดังนี้  

๑) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ   ประธานกรรมการ 
๒) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ     ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 
๓) นายวิษณุ เครืองาม      ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 
๔) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  รองประธานกรรมการ 
    คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ       
๕) พลเอก อุดมเดช สีตบุตร     กรรมการ 
๖) พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย ์   กรรมการ 
๗) พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง     กรรมการ 
๘) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์     กรรมการ 
๙) นายประมนต์ สุธีวงศ์      กรรมการ 
๑๐) นายบรรยง พงษ์พานิช     กรรมการ 
๑๑) นางจุร ีวิจิตรวาทการ     กรรมการ 
๑๒) นายต่อตระกูล ยมนาค     กรรมการ 
๑๓) นางสาววลัยรัตน ์ศรีอรุณ     กรรมการ 
๑๔) นายวิชัย อัศรัสกร      กรรมการ 
๑๕) รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะรังสรรค์    กรรมการ 
๑๖) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล     กรรมการ 
๑๗) ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ  กรรมการและเลขานุการ 
      การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  
๑๘) ผู้แทนสํานักงบประมาณ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๑) 
๑๙) ผู้แทนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ (๒) 
๒๐) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๓) 



๑๖ 

 

 

โดยมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
๑) จัดทําแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างและประสานความร่วมมือ 

ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้การดําเนินการตามนโยบายในเรื่องดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและไปในทิศทางเดียวกันและ
เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 

๒) ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามกฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในการต่อต้าน ป้องกัน และขจัด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓) จัดทําผลการดําเนินการและเสนอแนะความเห็นหรือกลไกในการดําเนินการท่ีจําเป็น 
ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเพ่ือมีมติสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ 

๔) จัดทํา ข้อเสนอแนะในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบไปยัง
คณะกรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือประกอบการพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

๕) ในกรณีท่ีเห็นสมควรอาจแจ้งต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพ่ือขอให้มี 
การประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพ่ือปรึกษาหารือหรือพิจารณา
แนวทาง การดําเนินการเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
ตามความจําเป็น 

๗) เชิญเจ้าหน้าท่ี บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง ความเห็นหรือ
คําแนะนําทางวิชาการ หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น  

๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย  
 

 2.๒ นโยบายของอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ๕ คณะ  
                  เม่ือวันพุธท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/นายกรัฐมนตร ี 
ได้มอบนโยบายการดําเนินการโดยให้นํามาตรการ ๔ ป. มาใช้ในการดําเนินการ คือ ปลูกจิตสํานึก ป้องกัน 
ปราบปราม และประชาสัมพันธ์ ต่อมาเม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ท่ีประชุมคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ได้เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจํานวน ๕ คณะ
และรับทราบแนวทาง/หลักการดําเนินงาน (Roadmap) ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้  
 1) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการปลูกจิตสํานึกและสร้างการ
รับรู้ เน้นการปลูกฝังคุณธรรม และความรู้เรื่องกฎหมายท่ัวไปให้กับเอกชน ท้ังในระบบการศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอน และสื่อท่ัวไป 



๑๗ 

 

 

 2) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกันการทุจริต มีการ
กลั่นกรองมาตรการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้ว และนํามาจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนก่อนหลัง มีการติดตามเร่งรัด
ข้ันตอนของส่วนราชการ โดยยึดตามคําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 
 3) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการปราบปรามการทุจริต 
ดําเนินการโดยศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เน้นการใช้มาตรการทางปกครอง 
มาตรการทางวินัย  มาตรการทางทรัพย์สิน และมาตรการทางภาษี มาเป็นกลไกการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ผสมผสานกับมาตรการทางอาญา โดยมีปัจจัยความสําเร็จ 3 ประการ คือ  

3.1 ต้องมีข้อมูลพยานหลักฐาน ท่ีเพียงพอท่ีหัวหน้าส่วนราชการไม่อาจปฏิเสธได ้
3.2 ต้องมีตําแหน่งรองรับการปรับย้าย 
3.3 ศอตช. ต้องมีกระบวนการในการหาพยานหลักฐานกระตุ้นการใช้มาตรการ

ทางปกครองได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๔) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ กําหนดให้มี
กระบวนการสง่สาส์นไปยังประชาชน เริ่มจากการให้ข้อมูลเป็นหลัก ดําเนินการในด้านผลของคดีคอร์รัปชันให้มี
ความชัดเจน เพ่ิมเติมในเรื่องการสร้างความเข้าใจ โดยผ่านกระบวนการให้การศึกษาโดยอธิบายให้เข้าใจถึง
ขบวนการทุจริตคอร์รัปชัน ขบวนการอุปถัมภ์ ตลอดจนผลลัพธ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และมีการ
สร้างความหวังในเหตุผลท่ีต้องดําเนินการขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน  
 ๕) คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม กําหนดให้หน่วยงานรัฐ  
ผู้จัดซื้อจัดจ้างและเอกชนทุกรายท่ีเข้ามาเสนอราคาต้องลงนามในสัญญาท่ีว่า จะไม่มีการรับหรือให้
สินบน และยอมรับกระบวนการเปิดเผยข้อมูลในทุกข้ันตอน ยอมให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือภาค
ประชาสังคมเข้ามาเป็นคณะตรวจสอบอิสระ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกลไกขับเคลื่อนการดําเนินการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 



๑๘ 

 

 

           2.๓ ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
        ตามท่ี คณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

โดยกําหนดให้การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายสําคัญในการ
บริหารงานของรัฐบาล ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี  
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สําหรับเป็นกลไก
ในการต่อสู้เพ่ือเอาชนะปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเร็ว นั้น เพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๑(๖) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ จึงให้
จัดตั้งศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ข้ึนภายในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เรียกโดยย่อว่า ศอตช. เพ่ือทําหน้าท่ีองค์กรอํานวยการระดับชาติภายใต้คณะกรรมการ
อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

  ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   ประธานกรรมการ 
๒) ปลัดกระทรวงยุติธรรม     รองประธานกรรมการ 
๓) เลขานุการสํานักงานศาลยุติธรรม   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
๔) อัยการสูงสุด      กรรมการ 
๕) ประธานกรรมการติดตามตรวจสอบ   กรรมการ 
    การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  
๖) เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   กรรมการ 
๗) เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน   กรรมการ 
๘) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   กรรมการ 
๙) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ    กรรมการ 
๑๐). ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน    กรรมการ 
๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.   กรรมการ 
๑๒) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ     กรรมการ 
๑๓) ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชนั(ประเทศไทย)  กรรมการ 
๑๔) ประธานองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย  กรรมการ  
๑๕) อธิบดีกรมสรรพากร     กรรมการ 
๑๖) อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  กรรมการ 
๑๗) เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.         กรรมการและเลขานุการ  
๑๘) ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ท.ท่ีได้รับมอบหมาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๑) 
๑๙) ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ท.   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๒) 



๑๙ 

 

 

โดยมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
  1) กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมท้ังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  
  2) อํานวยการและประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการโดยมีเอกภาพชัดเจน 
  3) รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนท่ีเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ประสานงานหรือสั่งการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดผลการ
ดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยเร็ว 
  4) เรียกหรือสั่งการเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี หรือให ้
งดเว้นการดําเนินการใดๆท่ีขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งนายกรัฐมนตรี อันก่อให้เกิดความ
เดอืดร้อน และความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน 
  5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคําสั่ง 
  6) รายงานผลการปฏิบัติและสถานการณ์ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบทุกระยะ 
  7) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

 



๒๐ 

 

 

 

        ภาพคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 
3. คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สั่ง ณ วันที ่๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสาระสําคัญดังนี ้

ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ้
 ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทํา
การหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วน
ราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 



๒๑ 

 

 

 ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดําเนินการแสวงหา 
รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียด
และพิสูจน์เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ
ข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมท้ังเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ
พิจารณาอย่างตอ่เนื่อง 
 

4. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัต ิ
    แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗   

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  
โดยเน้นให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมปัญหาท้ังเฉพาะหน้า 
ระยะกลาง และระยะยาว รวมท้ังส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบาย 
ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ  

นโยบาย ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
  ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือ 
มีเส้นทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช ้ 
แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็น
ศูนย์กลางและการอํานวยความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลด
ต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐ
ท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนนิการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และ
ตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถดําเนินการได ้

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ สาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอน 
ท่ีแน่นอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเลี่ยง 
ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตการสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหาย 
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แก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการ 
ทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก 
ท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามา 
ยังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามท่ี
ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคล
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์
แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท้างานอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึก 
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ 
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน 
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระ
สําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ท้ังจะเร่งรัดการดําเนินการต่อ
ผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในด้านวินัยและคดีรวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ 
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ท้ังจะน้ากรณีศึกษาท่ีเคย 
เป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัต ิ
โดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค้าวินิจฉัยขององค์กร
ต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือ
คู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ท่ีจัดตั้งข้ึน 
เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
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5. ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556 – 2561 
 วิสัยทัศน ์: ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดีมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- ด้านเกษตร    
- ด้านอุตสาหกรรม 
- การท่องเท่ียวและบริการ  
- โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- พลังงาน    
- การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค 
- การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
- การวิจัยและพัฒนา 
- การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
- การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
- การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ

เศรษฐกิจชุมชน 
- แรงงาน 
- ระบบยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
- การต่อต้านการคอร์รัปชัน สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
- การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
- การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือความยั่งยืน 
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) 
- นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ํา 
- การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย 
- การปรับโครงสร้างระบบราชการ 
- การพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
- การปรับโครงสร้างภาษี 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การพัฒนาสินทรัพย์ราชการท่ีไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- การแก้ไขปัญหาความม่ันคงจังหวัดสามชายแดนภาคใต้และเสริมสร้างความม่ันคง 

ในอาเซียน 
- การปฏิรูปการเมือง 

 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
 วิสัยทัศน ์“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้กําหนดเป้าหมายหลัก 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้  

6.๑ เป้าหมายหลัก 
  ๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน  

๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และ สถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากข้ึน  

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญ 
กับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปีเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 ให้มีไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๔๐.๐  

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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6.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสําคัญ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง 

                    ทางเศรษฐกิจและสังคม  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 

7. (ร่าง) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 

 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทําในเอกสารประกอบการระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีจัดข้ึนในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้ให้กรอบแนวคิด
หลักการวางแผนท่ีสําคัญดังนี ้

1.  การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
3. การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
4. การพัฒนาสู่ความม่ันคง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 ซึ่งในทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นั้นได้กําหนดเป้าหมายไว้ดังนี ้
 1.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย 
              อย่างมีคุณภาพ 
 3.  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 4.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ท. มีส่วนเก่ียวข้องในข้อท่ี 5 คือ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

มีหัวข้อตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
                      1) การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของทางราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ  
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน  
และคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 



๒๖ 

 

 

                   ๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวสูง 
                   3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ 
ในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวมเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน 
เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จํานวนมาก และเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 
 

8. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔  
 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ เป็นนโยบายระดับชาติ กําหนดข้ึนเพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินการ
ด้านความม่ันคงของภาครัฐในระยะ ๗ ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคง นําไปสู่การกําหนดทิศทางหลักในการดําเนินการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์และความม่ันคงของประเทศ ซึ่งนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ได้ถูกกําหนดไว้ในส่วนท่ี ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ัวไป คือ นโยบายท่ี ๙ เสริมสร้างความม่ันคงของ
ชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน โดยขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน และเงื่อนไขต่างๆท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ
สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมมืออย่างจริงจังและ สนับสนุนการดําเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับระบบการ ขับเคลื่อน คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน การ ติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายท้ัง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

9. แผนสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 – 2561 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและได้สั่งการ

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้นําไปสู่การปฏิบัติด้วยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 3 ไปสู่แผน
บริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง กรม แผนพัฒนาองค์กรส่วนท้องถ่ิน และจัดทําโครงการ 
กิจกรรม รองรับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 3 โดยมีเป้าหมายสําคัญท่ีต้องการให้สังคมไทย  
“เป็นสังคมท่ีส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือนําไปสู่สังคม 
สันติสุข” ซึ่งมีทิศทางครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนท้ัง 11 ด้าน และ 15 กลุ่มเป้าหมาย โดยมี 
การกล่าวถึงสภาพปัญหา มาตรการ การปฏิบัติ ตัวชี้วัดความสําเร็จ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานร่วมดําเนินการและกรอบระยะเวลาดําเนินงานในช่วง 5 ปีของแผน ท้ังนี้ แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้กําหนดมิติของสิทธิมนุษยชน เป็น 11 ด้าน ได้แก่  1) ด้านสาธารณสุข 2) ด้านการศึกษา  3) 
ด้านเศรษฐกิจ  4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5) ด้านท่ีอยู่อาศัย 6) ด้านวัฒนธรรมและศาสนา  



๒๗ 

 

 

7) ด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  8) ด้านการขนส่ง  9) ด้านการเมืองการปกครอง  
10) ด้านกระบวนการยุติธรรม และ 11) ด้านความม่ันคงทางสังคม  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายท่ีมีผล
กับความม่ันคงทางสังคมและเป็นกลุ่มท่ีมีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 15 กลุ่ม ได้แก่   
1) กลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง  2) กลุ่มผู้พ้นโทษ  3) กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 4) กลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย  5) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  6) กลุ่มผู้ใช้แรงงาน  
7) กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา  8) กลุ่มเกษตรกร 9) กลุ่มผู้สูงอายุ  10) กลุ่มเด็กและ
เยาวชน  11) กลุ่มสตรี  1๒) กลุ่มคนพิการ  13) กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาท่ีพักพิงหรือ 
ผู้หนีภัยการสู้รบ  14) กลุ่มท่ีรับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง และ 15) กลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ โดยมีการกําหนดกรอบระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2561 

 
 

10. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
 วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต เป็นท่ียอมรับในระดับสากล” 
 คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี โดยให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน
การขับเคลื่อน ตามท่ี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอ โดยมีสาระสําคัญดังนี้  
  ๑) เป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้แก่ “เพ่ิมระดับของค่า CPI  
ของประเทศไทยเป็นสําคัญ โดยตั้งเป้าไว้ท่ีร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ๒) เป้าหมายรองของยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังนี้  
   (๑) ผู้มีอํานาจหรือดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีพฤติกรรมการทุจริตลดลง 
   (๒) เจ้าหน้าท่ีรัฐมีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบลดลง 
   (๓) ระดับการรับรู้ว่าการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองสูงข้ึน 
   (๔) ระดับการทุจริตอันเกิดจากภาคธุรกิจและการดําเนินการทางต้องจ่ายสินบน 
ในกระบวนการต่างๆลดลง  
   (๕) ระดับความโปร่งใสและการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
   (๖) ระดับการปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 



๒๘ 

 

 

  ๓) สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ) กําหนดดังนี ้
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
                                        ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา 
                                         เครือข่ายในประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน  
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
วิสัยทัศน์ : สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

พันธกิจ ๑ 
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานกึการต่อต้าน
การทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐานความคิด เพื่อเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ให้แกท่กุภาคส่วนใน
สังคมไทย โดยเฉพาะกลุม่ผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พันธกิจ ๒ 
พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการ 

 การทํางานระหว่างเครอืข่ายการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติกับทุกภาคสว่นและปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคใน
การบูรณาการและการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

พันธกิจ ๓ 
พัฒนาระบบบริหารและเครือ่งมอืทีม่ีประสทิธิภาพ
ครอบคลุมพื้นทีเ่ป้าหมายโดยเป็นนวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน ์

พันธกิจ ๔ 
สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทัน

และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์หลัก ๑  
เพื่อยกระดับจิตสํานกึรับผิดชอบในผลประโยชน์ของ
สาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรฐั โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมอืงและบุคลากรในหน่วยงาน

ต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์หลัก ๒  
เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริต ทีม่ีประสทิธิภาพมีการบูร
ณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติกับแผนยุทธศาสตรร์ะดับองค์กรของหน่วยงานตอ่ต้านทุจริตรวมทัง้

มีแนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลชัดเจน เป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์หลัก ๓  
เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนบัสนุนให้
สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมต่อต้านการ

ทุจรติ เกิดความไว้วางใจและเชือ่มัน่  
ในความปลอดภัย  

 

วัตถุประสงค์หลัก ๔  
เพื่อยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต ในด้านการต่อต้านทจุริตให้เท่าทนั

กบัสถานการณ์และไดม้าตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ปลูกและปลกุจิตสํานึกการต่อต้านการทุจรติเนน้การ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทกุภาคสว่นในการ

รักษาประโยชน์สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการ
ต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายใน

ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการ
ทุจรติและเครอืข่ายระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
พัฒนาระบบบริหารและเครือ่งมอืในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ

ทุจริตให้กับบุคลากรทกุภาคสว่น 

แนวทาง/มาตรการ 
๑.ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ส่งเสริมการใช้และกําหนดบทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรม แก่ทุกภาคส่วน  
๓.การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือใน
การปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด เด็กและ
เยาวชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 
๔.ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและข้าราชการ 

แนวทาง/มาตรการ 
๑.ประสานการทํางานและการบริหารระหว่างองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ 
๒.สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่าย หน่วยงานงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนสังคมและประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
๓.พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
๔.ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย
รวมถึงการพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบังคับในแต่ละ
หน่วยงานหลักในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน 

แนวทาง/มาตรการ 
๑.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/
องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับนานาชาติ 
๒.ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้
สอดคล้องกบัอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
๓.สร้างความร่วมมือโดยการเข้าร่วม
ปฏิญญาและการทําบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างประเทศ 

แนวทาง/มาตรการ 
๑.บรรจุยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเปน็นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
๒.จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต 
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการ
และเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔.สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน
การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาทุจริตให้กับภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
๕.สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต 

แนวทาง/มาตรการ 
๑.สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัย
และการพัฒนา 
๒.พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ 
๓.สร้างบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
สําหรับตรวจสอบการและปราบปรามการ
ทุจริตรายสาขา 
๔.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ภาพผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่2 



๓๐ 

 

 

11. แผนแม่บทในการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2558 – 2561 (ของสํานักงาน ป.ป.ท.) 

 วิสัยทัศน์ “องค์กรเข้มแข็ง ป้องกันเชิงรุก สร้างข้าราชการธรรมาภิบาล บูรณาการร่วมเครือข่าย 
การป้องกันการทุจริต” 
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นบ่อน
ทําลายท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน 
การทุจริตในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายวงกว้างข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมท้ังมีความสลับซับซ้อน 
สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานของฝ่ายบริหารท่ีมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเป็นศูนย์กลางในการ
ขับเคลื่อนมาตรการท้ังด้านการป้องกัน การปราบปราม และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังหมดในการดําเนินตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ัง
กําหนดมาตรการเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถบูรณาการการดําเนินการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้บังเกิดประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน  สํานักงาน ป.ป.ท. จึงควรมีแผนแม่บทในการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                                         ในภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 
๑2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก ไพบูลย ์คุ้มฉายา  

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
กระทรวงยุติธรรม เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนโยบายเร่งด่วน ๖ ด้าน และงานสําคัญพิเศษ ดังนี้  

๑) นโยบายด้านการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
๒) นโยบายด้านการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดและการป้องกันการกระทําผิด 
๓) นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
๔) นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๕) นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
๖) นโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๗) งานสําคัญพิเศษของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

๗.๑ ) พระราชดําริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา 
๗.๒) ข้อริเริ่มการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ( National 

Crime Prevention Strategy) โดยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือผลักดันให้เกิดการบูรณาการและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยเน้นมิติ “เชิงป้องกัน”  

 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

๑3. แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2561  
 วิสัยทัศน์ “การบริหารงานยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและ
ประชาชนพึงพอใจ” 

ด้วยพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ได้กําหนดให้คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ จัดทําแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติข้ึน เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางประสานความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารงานยุติธรรม ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทําให้การอํานวยความ
ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง ซึ่งแผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2561 นั้น ได้กําหนดพันธกิจ และเป้าหมายไว้ ดังนี ้

พันธกิจ 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมท่ีมีมาตรฐาน และมีแนวทางการปฏิบัติงาน 
    ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค 
    และเป็นธรรม 

                     ๒. ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในงานยุติธรรม รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
                         และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๓. ประสานและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานยุติธรรมท้ังในและต่างประเทศ 
    เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
    ในระดับสากล 

           เป้าหมาย 
1. การให้บริการประชาชนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปด้วยความสะดวก  
    รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม 
3. หน่วยงานยุติธรรมมีผลบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
4. ปริมาณคดีท่ีข้ึนสู่ศาลลดลง 
 

๑4. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  
วิสัยทัศน์ “หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 

                 กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงยุติธรรม ข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือเป็นกรอบสําหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน สังคม 
และประเทศชาติ โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมความร่วมมือกับ 
                              ทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 



๓๒ 

 

 

15. นโยบายผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
๑5.๑ สรุปบทสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (นายประยงค์ ปรียาจิตต์)

เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ท. ทิศทางในการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ท. 
จะมุ่งงานใน ๔ ด้าน ดังนี ้1) งานด้านการปราบปราม 2) งานด้านการป้องกัน  3) งานด้านต่างประเทศ และ ๔) งาน
ด้านพัฒนาองค์กร โดยต้องศึกษาสถานการณ์ ปัญหาการทุจริตตั้งแต่ในช่วงก่อน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และหลังจาก
ท่ีมีการรัฐประหาร สํานักงาน ป.ป.ท. จําเป็นต้องมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาว ดังนี ้
  1) งานด้านการป้องกัน  

 แนวทางการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท. ควรเป็น
หน่วยงานในการกําหนดมาตรการ กลไกและแนวทางในการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการ  
โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางในการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต มีดังนี ้

 (๑) เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสํานึกให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  โดยใช ้
การกระตุ้นผ่านหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสังคม  สํานักงาน ป.ป.ท. ต้องมีบทบาทเป็น 
ผู้กําหนดกรอบแนวทาง รูปแบบในการดําเนินการและสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรไปดําเนินการ โดย 
สํานักงาน ป.ป.ท. มีระบบติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 (๒) ศึกษา วิจัย ปรับปรุง และเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ มาตรการ 
ทางกฎหมาย และระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การทุจริต เพ่ือลดโอกาสการทุจริต   
      (๓) นํากลไกการขับเคลื่อนต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(ศอตช.) /ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) / ศูนย์ดํารงธรรม และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด มาร่วม
บูรณาการและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการปราบการการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพ 

 (๔) ควรดําเนินการต่อยอดและพัฒนาเครือข่ายใน ๕ ภาคส่วน คือ ๑) เครือข่ายภาคราชการ   
๒) เครือข่ายภาคประชาชน ๓) เครือข่ายเยาวชน ๔) เครือข่ายสื่อมวลชน และ ๕) เครือข่ายภาคเอกชน โดยต้องมี 
การพัฒนาความสัมพันธ์และต่อยอดขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกันอย่างชัดเจน 

 (๕) งานการคุ้มครองพยานและการข่าว   
  - การคุ้มครองพยาน เน้นการคุ้มครองพยานเบื้องต้น โดยจะต้องดําเนินการเพ่ือให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว 
  - งานการข่าว  ข้อมูลด้านการข่าวจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล โดย

สํานักงาน ป.ป.ท. จะต้องเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังจะต้องพัฒนาระบบงานการข่าวให้มีประสิทธิภาพ 
 

 2) งานด้านการปราบปราม  
     ท่ีผ่านมางานด้านการปราบปรามการทุจริตยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องมาจาก ๑) ปัญหา

การทุจริตมีความสลับซับซ้อน  ๒) กลไกการป้องกันและการปราบปรามไม่มีการขับเคลื่อนการดําเนินการอย่าง
เต็มท่ี และ ๓) การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ สําหรับแนวทางการดําเนินการในระยะต่อไปนั้น สํานักงาน 
ป.ป.ท. ต้องเน้นความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา โดยต้องทําการศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาการทุจริตให้ชัดเจนและ
กําหนดวิธีการ แนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นข้ันตอน รวมท้ังกําหนดผู้รับผิดชอบท่ีมีศักยภาพ
ในการดําเนินการ  

 



๓๓ 

 

 

      มาตรการปราบปรามต้องดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักถูกต้อง รวดเร็ว และ
เป็นธรรม เพ่ือให้มีปริมาณท่ีดําเนินการแล้วเสร็จมีจํานวนท่ีสอดคล้องกันสถานการณ์ทุจริตท่ีเพ่ิมข้ึน  
โดยมาตรการต่างๆ ท่ีใช้ในการดําเนินการปราบปราม คือ  มาตรการตามแนวนโยบาย ๔ ป. คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ คือ ด้านการปลูกจิตสํานึกและสร้างการรับรู้  ด้านการป้องกันการทุจริต  ด้านการปราบปรามการทุจริต 
ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมุ่งเน้น
การบูรณาการอย่างประสานสอดคล้องในทุกด้าน และมาตรการท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น การดําเนินการใช้ระบบ
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) การดําเนินการโครงการเพ่ือความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Construction Sector Transparency Initiative : Cost)  รวมท้ัง การมุ่งเน้นใช้มาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการกระตุ้นการตรวจสอบของหน่วยงานให้ใช้มาตรการทางปกครองและมาตรการทางวินัย เน้นการใช้
มาตรการตัดไฟแต่ต้นลม 
 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  
  ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนงานด้าน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ อํานวยการประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม 
กํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการมีเอกภาพชัดเจน โดยมุ่งเน้น “ความย่ังยืน 
และต่อเนื่อง” ในการแก้ไขปัญหา 

 

๓) งานด้านต่างประเทศ  
   ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดปัญหา 

การทุจริตมากข้ึน  ดังนั้น การดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จึงควรเน้นการดําเนินการ 
ใน ๒ ส่วน คือ  ๑) การหาแนวร่วมท่ีเป็นเครือข่ายทางวิชาการจากต่างประเทศ  และ ๒) การพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านการปฏิบัติงาน  เช่น การพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของชาวต่างชาติ  

 

 ๔) การพัฒนาองค์กร   
     สํานักงาน ป.ป.ท. มีแนวทางในการพัฒนาองค์กร ดังนี้ ๑) การปรับโครงสร้างองค์กร 

อัตรากําลัง ๒) การปรับปรุงมาตรฐานการทํางานและการดําเนินคดี ๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้สามารถสนับสนุนการทํางาน ท้ังงานปราบปรามและงานป้องกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้มีการพัฒนา
เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องได้ท้ังหมด และใช้ประโยชน์ร่วมกันได ้

 
๑5.2 สรุปบทสัมภาษณ์ของรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ดร.ฉัตร์ชัย  ยอดอุดม) 

เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ท.  
 

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ด้านการป้องกันการทุจริต  

 สํานักงาน ป.ป.ท. ควรส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณให้ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กร
ต่อต้านการทุจริตท่ีมีความเข้มแข็งมาดําเนินการในงานด้านการป้องกันการทุจริต 
 
 
 



๓๔ 

 

 

 
 ด้านการปราบปรามการทุจริต 

1. บุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ท. จะต้องเป็นมืออาชีพ 
  2. หาเครื่องมือ กรรมวิธี ท่ีจะมาใช้บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็ว เช่น เรื่องร้องเรียน 
                         เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้อยู่ในขอบอํานาจของสํานักงาน ป.ป.ท. แต่เป็นอํานาจของ 
                สํานักงาน ป.ป.ช. กรณีเช่นนี้จะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร ท่ีจะส่งเรื่องร้องเรียนให ้
                         สํานักงาน ป.ป.ช. ได้เร็วข้ึน 

3. เครื่องมือ (กฎหมาย) จะต้องเอ้ือให้การทํางานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

๑5.3 สรุปบทสัมภาษณ์ของรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (พันโทกรทิพย์ ดาโรจน)์ 
เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ท. สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2558 
โดยเป้าหมายการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

 

1) เป้าหมายระยะสั้น ( 1-2 ปี)   
- ดําเนินการตามมาตรการ 4 ป. ของ คสช. คือ ด้านการปลูกจิตสํานึกและสร้างการรับรู้  

ด้านการป้องกันการทุจริต  ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการประสานความ
ร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมุ่งเน้นการบูรณาการอย่างประสานสอดคล้องในทุกด้าน  

     - สร้างความเข้มแข็งองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาใน 3 ด้านคือ ๑. คน  ๒.ระบบการทํางาน  
และ ๓.เครื่องมือ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา และเพ่ือให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
                      - ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index) : CPI   
จะต้องเพ่ิมข้ึน 
 

     ๒) เป้าหมายระยะกลาง (5-10 ปี) 
-  พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพไปสู่ระดับสากล  

     - มุ่งพัฒนาใน ๔ ด้าน คือ ๑. คน   ๒. ระบบการทํางาน  ๓. เครื่องมือ และ ๔. การวิจัยและ
พัฒนา 

- ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index) : CPI ผ่านระดับ
คะแนน 5 และจะต้องมีค่าคะแนนเพ่ิมข้ึนทุกป ี
 

      3) เป้าหมายระยะยาว (10 ปีข้ึนไป) 
- บุคลากรมีความสุขในการทํางาน มีค่านิยมหลักร่วมกัน มีวัฒนธรรมองค์กรมีความเข้มแข็ง

เพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
- สํานักงาน ป.ป.ท. จะต้องเป็นเสมือนสถาบันด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาต ิ(ยกระดับเทียบเท่านานาชาติ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง) 
 

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ด้านการป้องกันการทุจริต 

1. ควรมีมาตรการในการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้หลักการ “จู่โจมจิตใจ” ของคนในสังคม 
อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนความคิดของคน ให้คนในสังคมไม่ยอมรับการทุจริต โดยนําแนวคิด
ของทฤษฏีอาชญาวิทยามาศึกษา 

2. บูรณากับเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้ว เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้มีบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริต 



๓๕ 

 

 

 
ด้านการปราบปรามการทุจริต 
1. ควรเน้นการทํางานในเชิงรุก โดยมีการบูรณาการทํางานร่วมกันภายในสํานักงาน ป.ป.ท.  
2. ใช้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาวิเคราะห์ สืบสวน เพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหา 

ว่าเกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเก่ียวข้องหรือไม่ 
 

16. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ทําการกําหนดความหมายสําคัญของ

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไว้ 10 องค์ประกอบดังนี ้
1. หลักประสิทธิผล ( Effectiveness ) : ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย 

ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือ 
หน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข 
ต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และ พัฒนาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 
และเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency ) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์การ 
สามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3. หลักการตอบสนอง ( Responsiveness ) : การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนดและสร้างความเชื่อม่ันความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability ) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
ผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5. หลักความโปร่งใส ( Transparency ) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เม่ือมี 
ข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถ 
รู้ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได ้
 6. หลักการมีส่วนร่วม ( Participation ) : กระบวนการท่ีข้าราชการประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทําความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีสําคัญ  
ท่ีเก่ียวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา 
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7. หลักการกระจายอํานาจ ( Decentralization ) : การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากรและ 
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน) และภาคประชาชน 
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการ 
ดําเนินการให้แก่บคุลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 
 



๓๖ 

 

 

 8. หลักนิติธรรม ( Rule of Law ) : การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัต ิและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9. หลักความเสมอภาค ( Equity ) : การได้รับการปฏิบัติ และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี 
การแบ่งแยกด้าน ชาย / หญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคลฐานะ ทางเศรษฐกิจ และ สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาการฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ( Consensus Oriented ) : การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีสําคัญ  
โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
๑7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  

                                 ๗ ประการ ดังต่อไปนี้ 
๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินจําเป็น 
๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๖) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
๗) มีการประเมินผลต่อการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 

 

มาตรา ๗ – มาตรา ๘ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน กําหนดนิยาม 
ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และการวางแนวทางการดําเนินการ ๕ ประการ  
๑) การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการ ๒) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ ๓) การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และผลกระทบต่อประชาชน ๔) การรับฟังความเห็นและความพึงพอใจ
ของสังคมส่วนรวม และประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม และ ๕) การแก้ไข
ปญัหาและอุปสรรคโดยเร็ว 

 

มาตรา ๗ – มาตรา ๑๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
๑.) ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ (๑) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการก่อนการดําเนินงาน 

ตามภารกิจ (๒) แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย รายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสําเรจ็ของภารกิจ (๓) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ (๔) การแก้ไข
หรือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน 

๒) การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน 
๓) การจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔) การจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ  
    ในการปฏิบัติราชการ 
 
 



๓๗ 

 

 

๕) การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
(๑) แผนบริหารราชการแผ่นดิน ๔ ป ี
(๒) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ี
(๓) แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 
 

มาตรา ๒๐ – มาตรา ๒๖ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 

๑) การจัดทําและเผยแพร่แผนการทํางาน เป้าหมาย ระยะเวลาแล้วเสร็จ และงบประมาณ 
    ของงานหรือโครงการให้ข้าราชการ และประชาชนทราบ 
๒) การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจการจัดซื้อจัดจา้งอย่างเปิดเผยและเปน็ธรรม 
๓) ความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการปฏิบัติราชการ 
 
 

มาตรา ๒๗ – มาตรา ๓๒ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑) การกระจายอํานาจการตัดสินใจหรือการมอบอํานาจ 
๒) การปรับปรุงข้ันตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
3) การจัดทําและแสดงแผนภูมิข้ันตอน และระยะเวลาการดําเนินงานสําหรับงาน 
    บริการประชาชน 

                         4) การจดัตั้งศูนย์บริการร่วมของทุกส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน 
 
 

มาตรา ๓๓ – มาตรา ๓๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
1) การทบทวนเพ่ือยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ อํานาจหน้าท่ี โครงสร้าง 

และอัตรากําลัง 
 
 

มาตรา ๓๗ – มาตรา ๔๔ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
                        1) การประกาศกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
                           2) การจัดระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวก และความรวดเรว็ 
                                แก่ประชาชน 
                              3) การรบัคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากประชาชน ข้าราชการ และ 
                            ส่วนราชการอ่ืน 

4) การเปิดเผยข้อมูลของทางราชการ 
 
 

มาตรา ๔๕ – มาตรา ๔๙ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๑) การประเมินผลส่วนราชการและการประเมินผลผู้ปฏิบัติงาน 
๒) การจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษเป็นบําเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ 

 
 

     มาตรา ๕๐ – มาตรา ๕๓ บทเบ็ดเตล็ด 
๑) การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรมหาชน และรัฐวิสาหกิจปฏิบัต ิ
 
 
 



๓๘ 

 

 

๑8. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔ ก เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑7.๑ ระยะเวลาและขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัต ิ
   ๑7.๑.๑ ระยะเวลาการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ (มาตรา ๒ และมาตรา ๑๗)  
     ได้กําหนดให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนในเรื่องของการ

อนุญาตทุกประเภท เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสารและหลักฐาน 
ท่ี จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ยื่ น  ร ว ม ท้ั ง กํ า ห น ด ข้ั น ต อ น แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี 
ไว้อย่างชัดเจน และประชาชนก็ต้องยื่นคําขออนุญาตตามคู่มือสําหรับประชาชนในเรื่องนั้นๆ ตั้งแต่วันท่ี 
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนในทุกเรื่องของการอนุญาตให้แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย 

๑7.๒  ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัต ิ(มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕) 
     กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการอ่ืนใดของรัฐ ท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการพิจารณาการออกในอนุญาต และ 
การให้อาชญาบัตร ตามกฎหมายหรือกฎ หน่วยงานของรัฐนั้นโดยผู้อนุญาตตามกฎหมายจะต้องดําเนินการ
จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนทุกงานบริการ ยกเว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้ ไ ม่อยู่ ในบังคับของบทบัญญัต ิ
แห่งพระราชบัญญัตินี้  ได้แก่ 1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 2. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและ 
การดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ี ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 3. การดําเนินงานตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 4. การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. การอนุญาตท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน และ 6. การดําเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใด
ท่ีได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

๑7.๓ คู่มือสําหรับประชาชน (มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๗) 
     โดยคู่มือสําหรับประชาชน ต้องประกอบด้วย 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)  

ในการยื่นคําขอ 2. ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ 3. รายการเอกสารหรือหลักฐาน 
ท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ 

   เม่ือหน่วยงานของรัฐใดได้จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานของรัฐ
นั้นจะต้องปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชนไว้ ณ สถานท่ีท่ีกําหนดให้ยื่นคําขออนุญาตในเรื่องนั้นๆ และ
เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โดยกําหนดคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ี
ในการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตในคู่มือสําหรับประชาชนว่ามีระยะเวลาท่ี
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งหากเห็นว่าข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดนั้นมี
ความล่าช้าเกินสมควร ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้
เหมาะสมโดยเร็วข้ึน 

๑7.๔ การรับคําขอและการพิจารณาคําขอ (มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐) 
      ๑6.๔.๑ หน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีในการรับคําขอ 

   ๑6.๔.๒ การกํากับและการรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
๑7.๕ การชําระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต (มาตรา ๑๒) 
 
 



๓๙ 

 

 

๑7.๖ การกําหนดหลักเกณฑ์และการตรวจสอบการดําเนินการท่ีได้รับอนุญาต (มาตรา ๑๓) 
ประกอบด้วย 
           ๑7.๖.๑  การกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกอบกิจการ 
           ๑7.๖.๒  การกํากับดูแลผู้ได้รับอนุญาต 

๑7.๗ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและศูนย์รับคําขออนุญาต ได้แก่ 
      ๑7.๗.๑ การจัดตั้งและหน้าท่ีของศูนย์บริการร่วม (มาตรา ๗ วรรคสี)่ 

       ๑7.๗.๒ ศูนย์รับคําขออนุญาต (มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘) 
๑7.๘ การทบทวนกฎหมาย (มาตรา ๗) 
 

๑9. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.๒๐๐๓  
 

โดยประเทศไทยนั้นได้มีการสัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
ปี ค.ศ.๒๐๐๓ อนุสัญญาฯ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย
ประเทศท่ีให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาฯ จะต้องรับการทบทวนการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ดังกล่าว โดยมี
คณะกรรมการทบทวนกลไกการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (The 
Implementation Review Group of the United Nation Convention against Corruption – IRG) ท่ีจัดตั้ง
ข้ึนตามมติ ๑/๑ ๒/๑ และ ๓/๑ ของการประชุมรัฐภาคีคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต มีการทํางานแบบ Open – ended International Governmental Group of States Parties 
รายงานตรงต่อท่ีประชุมและดูแลด้านกระบวนการทบทวน (Review Process) ซึ่งเป็นไปตาม The terms of 
reference of the Mechanism for the review of Implementation of the United Nation 
Convention against Corruption (TOR) มีหน้าท่ีในการพิจารณาด้านปัญหาการปฏิบัติท่ีดีและช่วยเหลือทาง
วิชาการ ให้มีการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีการประชุม ๑ ครั้งต่อปีในกรุง
เวียนนา  

 

 สําหรับประเทศไทย หลังการใช้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ต่อต้านการทุจริต ค.ศ.๒๐๐๓ มีผลบังคับใช้กับ
ประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ท่ีผ่านมา แต่ยังไม่ได้มีการปรับแก้กฎหมายให้มีความสอดคล้อง ซึ่ง
ปกติก่อนการให้สัตยาบันอนุสัญญาต่างๆ จะต้องมีการปรับแก้กฎหมายในประเทศให้มีความสอดคล้อง ก่อนนั้น 
กรณีอนุสัญญาฯ นี้ไม่มีบทลงโทษสําหรับการไม่ได้ปรับแก้กฎหมายในประเทศประเทศไทยจึงได้ให้สัตยาบันไป
ก่อน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ  
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอการปรับปรุงกฎหมายในประเทศไทยในการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ( United Nation Convention against Corruption UNCAC) โดย คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีสาระสําคัญในมาตรา 13 เพ่ิมบทบัญญัติการลงโทษอีก 7 มาตรา
แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐผู้กระทําความผิด คือมาตรา 123/2 มาตรา 123/3 มาตรา 123/4 มาตรา 123/5 มาตรา 
123/6 มาตรา 123/7 และมาตรา 123/8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยมีผลบังคับใช้แล้วเม่ือวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

 
 
20. การศึกษารูปแบบการดําเนินงานของต่างประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ทําการสํารวจมาตรการสากล
และกรอบแนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชันของระดับองค์กรระหว่างประเทศ รวมท้ังศึกษารูปแบบและ
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐของระดับประเทศท่ีมีความสําเร็จในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประเทศท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ 

20.๑ องค์กรระหว่างประเทศ 
สหประชาชาติ United Nations (UN) 

           ในกรณีของสหประชาชาต ิตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชัน ค.ศ. 2003 หรือ 
United Nations Convention against Corruption 2003 (UNCAC) ได้วางหลักการไว้ 4 ประการ ได้แก่  

ประการแรก การป้องกันการคอร์รัปชัน ซึ่งเก่ียวข้องกับการตั้งหน่วยงานปราบปรามการคอร์รัปชัน 
การกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องเงินสนับสนุนทางการเมืองให้โปร่งใส ระบบราชการท่ียึดหลักคุณธรรม (merit system) 
การดึงภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม  

ประการท่ีสอง การกําหนดให้ความผิดเก่ียวกับการคอร์รัปชันเป็นความผิดทางอาญาและ การ
บังคับใช้กฎหมาย ท้ังเรื่องการฟอกเงิน การปกปิดบัญชีทรัพย์สิน ฯลฯ  

ประการท่ีสาม ความร่วมมือระหว่างประเทศ ท้ังด้านความช่วยเหลือด้านเทคนิค ด้านกฎหมาย 
รวมถึงความร่วมมือด้านการตรวจสอบ หรืออายัดเงินท่ีเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน 

ประการท่ีสี่ การติดตามทรัพย์สินคืน หากพิจารณาเฉพาะข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับบทบาท
และหน้าท่ีท่ีขององค์กรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จะเห็นได้ว่าอนุสัญญาระบุถึงองค์กรสองประเภท  
กล่าวคือ องค์กรอิสระท่ีทําหน้าท่ี “ป้องกัน” การคอร์รัปชัน และองค์กรท่ีทําหน้าท่ี “ต่อต้านและบังคับใช้
กฎหมาย” ท้ังนี้ UN Office on Drugs and Crime (2004) ได้ระบุถึงข้อดีของการมี “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
ท่ีเป็นอิสระ” ไว้หลายประการ เช่น การมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การมีอิสระ การแยกจากหน่วยงานท่ีมี 
หน้าท่ีสืบสวนสอบสวน การได้รับความเชื่อถือจากสาธารณะ ความสามารถตรวจสอบได้ทางการเมือง และทาง
กฎหมาย ความสามารถในการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันได้รวดเร็ว 

 

อย่างไรก็ตามเงื่อนไขสําคัญของการมีองค์กรอิสระต่อต้านคอร์รัปชัน คือ  
ประการแรก การได้รับอาณัต ิหรือการระบุขอบเขตอํานาจหน้าท่ีโดยตรงจากรัฐธรรมนูญ  
ประการท่ีสอง ความม่ันคงในอาชีพของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กร  
ประการท่ีสาม มีการตรวจสอบการทํางาน การแต่งตั้งจากหลายฝ่าย  
ประการท่ีสี่ การมีสิทธิอํานาจในการสืบสวนสอบสวน หรือดําเนินการฟ้องร้องคดีท่ีเก่ียวกับ 

คอร์รัปชัน หรือการพิจารณาว่ากรณีใดเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน 
ประการท่ีห้า การได้รับความคุ้มครองจากการฟ้องร้องทางแพ่ง 
 

นอกจากนี้ในการออกแบบองค์กรอิสระต่อต้านคอร์รัปชัน หน่วยงานหรือฝ่ายสําคัญท่ีควรจะมี
นั้นมีดังต่อไปนี ้ 

ประการแรก ฝ่ายสืบสวนสอบสวน และฟ้องร้องคดี (ยกเว้นกรณีท่ีอัยการสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)  

ประการท่ีสอง ฝ่ายให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับสาธารณะชน 
และเพ่ือแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในระยะยาว  



๔๑ 

 

 

ประการท่ีสาม ฝ่ายนโยบาย ซึ่งสามารถทําหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึน
จากกรณีต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการคอร์รัปชัน และจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหาร 
และกระบวนการตุลาการต่อไป  

ประการท่ีสี่ ฝ่ายป้องกันการคอร์รัปชัน ซึ่งทําหน้าท่ีเก่ียวกับการพัฒนา และเสนอมาตรการ  
ป้องกันการคอร์รัปชัน และอาจมีบทบาทในการพิจารณาหรือเสนอแนะการปรับปรุงกฎระเบียบหรือการทํางาน
ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีอาจเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน 

 

โดยสรุปสาระสําคัญของ UNCAC มีรายละเอียดดังนี้คือ  
1) เป็นเครื่องมือทางกฎหมายท่ีมีพลังจะทําให้เกิดการขับเคลื่อนการเรียกคืนทรัพย์สิน 

ของประเทศท่ีถูกยักยอกโกงกินโดยผู้นําเผด็จการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ท่ีเร็วข้ึน 

2) ผลักดันให้ศูนย์กลางการธนาคารของโลก เช่น สวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษรับผิดชอบมาก
ข้ึนในการตรวจสอบและดําเนินการเพ่ือป้องกันการฟอกเงิน 

3) ช่วยให้การดําเนินการทางศาลเก่ียวกับกรณีการทุจริตเป็นไปได้กว้างขวางข้ึนไม่ว่าผู้กระทํา
ผิดจะซ่อนเร้นอยู่ในประเทศใด ถึงแม้จะไม่มีทรัพยากรมากมายประเทศต่างๆ ก็สามารถติดตามบริษัทหรือ
บุคคลต่างชาติท่ีได้กระทําทุจริตในดินแดนของตนได ้

4) กระตุ้นให้มีการห้ามการติดสินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐของต่างประเทศ เพ่ือปิดช่องทางหลัก
สําหรับเงินสกปรก 

5) ให้กรอบแนวทางในการออกกฎหมายภายในเก่ียวกับการคุ้มครองพยาน เสรีภาพด้าน
ข้อมูลและระบบการตรวจสอบได้ของภาครัฐ 

6) การกําหนดมาตรการเพ่ือสร้างเสริมมาตรฐานด้านบัญชีและการบัญชีในภาคเอกชน 
รวมท้ังการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว 

 

โดยมีจุดแข็งท่ีพิจารณาได้ดังนี ้
1) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตโดยมี 

กรอบแนวทางการดําเนินงานท่ีครอบคลุม มีการกําหนดมาตรฐานร่วมซึ่งถือได้ว่าเป็นอนุสัญญาฉบับเดียว 
ท่ีครอบคลุมท่ัวโลก 

2) แนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการติดตามเอาสินทรัพย์กลับคืน ในอนุสัญญาฉบับนี ้
ได้จัดทําไว้อย่างละเอียดครอบคลุมท้ังซีกโลกเหนือและซีกโลกใต ้

3) แนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับความร่วมมือระหว่างประเทศได้มีการปรับปรุงในเรื่องการ
ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและ 
การสืบสวนสอบสวน 

4) ครอบคุลมวิถีทาง วิธีการและมาตรฐานต่างๆ สําหรับมาตรการเชิงป้องกันท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชน 

5) ตระหนักถึงบทบาทของภาคเอกชนในการแก้ปัญหาการทุจริตรวมถึงการทุจริต 
ในภาคเอกชนซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของปัญหาการทุจริต 

6) กําหนดมาตรการลงโทษท้ังทางแพ่ง ทางปกครอง หรือทางอาญาตามสัดส่วนกับความผิด
สําหรับการทุจริตในภาคเอกชนเพ่ือป้องปรามการกระทําดังกล่าวกําหนดให้รัฐต้องจัดทํา 

 7) มาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชีสําหรับภาคเอกชน รวมท้ังไม่ให้นํารายจ่ายท่ีใช้
สําหรับเป็นสินบนมาหักลดหย่อนภาษี 



๔๒ 

 

 

8) ตระหนักถึงบทบาทของภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับการทุจริตและความสําคัญของการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
            9) กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดของนิติบุคคล เช่น บริษัท 

10) ตระหนักถึงความจําเป็นท่ีต้องกําหนดให้อายุความของคดีท่ีเก่ียวกับการทุจริตยาวข้ึน 
11) ตระหนักถึงความจําเป็นในการให้ความคุ้มครองพยาน ผู้ให้ข้อมูลเบาะแส และผู้เสียหาย 
12) ตระหนักถึงสิทธิของกลุ่มบุคคลท่ีได้รับความเสียหายจากการทุจริตท่ีจะดําเนินการ 

ทางกฎหมายเพ่ือให้ได้รับค่าสินไหมทดแทน 
     13) ตระหนักถึงความจําเป็นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความช่วยเหลือ 

ทางวิชาการและการเงินและความต้องการเป็นการเฉพาะของประเทศกําลังพัฒนา  
 

นอกจากจุดแข็งแล้ว UNCAC เม่ือนํามาพัฒนาใช้ในประเทศเรา ยังขาดความสมบูรณ์ 
ในด้านต่างๆ ดังนี ้

1) ไม่มีบทบัญญัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับกลไกการติดตาม 
  2) ปัญหาการขาดทรัพยากรในการปฏิบัติการตามอนุสัญญา 
  3) หลายบทท่ีไม่ได้เป็นบทบังคับ ทําให้เสี่ยงต่อความล้มเหลวในการจัดทํามาตรฐานร่วม 
ในเรื่องต่างๆ เช่น การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง การทุจริตในภาคเอกชน การคุ้มครองผู้ให้เบาะแส 
  4) ไม่มีบทบังคับเก่ียวกับการใช้เขตอํานาจรัฐตามหลักสัญชาต ิ
  5) ครอบคลุมเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศน้อยมาก 
 

UN International Code of Conduct for Public Officials  
จรรยาบรรณสากลของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติตามมติ 51/59  

เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยประกอบด้วยหลักการท่ัวไปเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
การแจ้งรายการทรัพยส์ิน การรับของขวัญ การเก็บความลับและการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

 

 หลักการท่ัวไป 
                    1) เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายแต่ละประเทศ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งอันน่าเชื่อถือ
ซึ่งบ่งบอกถึงหน้าท่ีในการปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์สาธารณชน ดังนั้นความซื่อสัตย์อันเป็นท่ีสุดของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐจึงได้แก่ความซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์สาธารณชนของชาต ิดังท่ีแสดงออกผ่านทางสถาบันประชาธิปไตยต่างๆ 
ของรัฐ 
                    ๒) เจ้าหน้าท่ีของรัฐพึงประกันว่าตนจะปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามกฎหมาย หรือนโยบายในการบริหาร เจ้าหน้าท่ีของรัฐพึงกระทําเป็นนิจ
เพ่ือประกันว่าว่าทรัพยากรสาธารณะซึ่งตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบจะได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุด 
                     ๓) เจ้าหน้าท่ีของรัฐพึงเอาใส่ใจ มีความเป็นธรรม และปราศจากความลําเอียงในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี โดยเฉพาะในความสัมพันธ์กับสาธารณชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงให้การปฏิบัติ เป็นพิเศษ 
ต่อกลุ่มหรือบุคคลใดโดยไม่สมควร รวมท้ังไม่พึงใช้อํานาจหน้าท่ีท่ีมีของตนในทางมิชอบโดยเด็ดขาด 
 
 
 



๔๓ 

 

 

 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  1) เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรือผลประโยชน์ทางการเงินอันไม่สมควรสําหรับตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว ไม่พึงประกอบธุรกรรม เข้ารับ
ตําแหน่งหรือหน้าท่ี หรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน การค้า หรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน ซึ่งขัดกับ
ตําแหน่ง บทบาทหน้าท่ี หรือการปฏิบัติในตําแหน่งหรือบทบาทหน้าท่ีนั้น 
   2) เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามขอบเขตท่ีกําหนดโดยตําแหน่งหน้าท่ีของตน ภายใต้กฎหมายหรือ
นโยบายในการบริหาร พึงแจ้งเก่ียวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้า และการเงิน หรือกิจการอันทําเพ่ือ
ผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันได้ในสถานการณ์ท่ีมีโอกาสจะเกิด หรือท่ีดูเหมือนว่า 
ได ้เกิดกรณีผลประโยชน์ขัดกันข้ึนระหว่างหน้าท่ีและผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใด เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว้เพ่ือลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น 
   3) เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงใช้เงิน ทรัพย์สิน บริการ หรือข้อมูลซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงาน หรือ
เป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือกิจการอ่ืนใดอันไม่เก่ียวข้องกับงานในตําแหน่งหน้าท่ีโดยไม่สมควรอย่างเด็ดขาด 
   4) เจ้าหน้าท่ีของรัฐพึงปฏิบัติตามมาตรการซึ่งกําหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายในการ
บริหาร เพ่ือมิให้ใช้ผลประโยชน์จากตําแหน่งหน้าท่ีเดิมของตนโดยไม่สมควรเม่ือพ้นจากตําแหน่งหน้าท่ีไปแล้ว 
 

การแสดงทรัพย์สิน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามตําแหน่งหน้าท่ีของตน และตามท่ีกฎหมายหรือนโยบายในการบริหารได้อนุญาต

หรือบังคับไว้ พึงปฏิบัติตามข้อบังคับในการแสดง หรือเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สิน และหากเป็นไปได้ให้รวมถึง 
ทรัพย์สินและหนี้สินของภรรยา และ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นด้วย 

 
การรับของขวัญหรือของกํานัลอ่ืน 

  เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงเรียกร้อง หรือรับของขวัญหรือของกํานัลอ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจ
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท การดําเนินงานตามหน้าท่ี หรือการวินิจฉัยของตน 
 

การรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐพึงปกปิดข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นความลับซึ่งอยู่ในความครอบครองของตน เว้นแต่มีเหตุ

บังคับให้จําต้องดําเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยกฎหมายของประเทศ การปฏิบัติหน้าท่ีหรือความจําเป็นในการ
ยุติธรรม ข้อจํากัดนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงแม้ผู้นั้นจะพ้นจากตําแหน่งหน้าท่ีแล้ว 
 

กิจกรรมทางการเมือง 
กิจกรรมทางการเมือง หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตใน ตําแหน่งหน้าท่ี

จักต้องสอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายในการบริหาร โดยไม่เป็นไปในทางท่ีบันทอนความม่ันใจของ
สาธารณชนต่อการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยไม่ลําเอียงของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

องค์กรความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (Organization for Economic Cooperation 
and Development: OECD)  

ภารกิจหลักของ OECD คือเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ท้ังนี้เพ่ือให้แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริตของประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภารกิจของ OECD ไม่จํากัดอยู่แต่เฉพาะความร่วมมือใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประเทศสมาชิกเท่านั้น แต่ OECDยังขยายภารกิจดังกล่าวให้
ครอบคลุมไปยังประเทศอ่ืนๆ ผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะการหารือร่วมกับประเทศและองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือแบ่งปันและ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนา การร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนการร่วมกําหนดแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดําเนินการพัฒนาประเทศ เพ่ือบรรลุภารกิจ ข้างต้น 
OECD ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ใน 5 สาขาหลัก ได้แก่  

1) กิจกรรมท่ีเก่ียวพันกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาทิ การพัฒนาและการเพ่ิมพูนศักยภาพ 
ด้านการแข่งขัน  

2) กิจกรรมด้านสังคม อาทิ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และการส่งเสริมการจ้างงาน  
3) กิจกรรมด้านการคลังโดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับภาษีและการลงทุน  
4) กิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการส่งเสริมนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศ  
5) กิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล (good governance) โดยการป้องกัน
และปราบปรามการคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยท่ีจัดอยู่ในกิจกรรมนี ้

 

เนื่องจากคอร์รัปชันเป็นประเด็นท่ีส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาท้ังทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม คอร์รัปชันจึงเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาคเอกชน ภาครัฐ 
และองค์กรระหว่างประเทศในปัจจุบัน  สําหรับ OECD คอร์รัปชันเป็นสิ่งท่ีขวางอยู่ระหว่างเส้นทางในการบรรลุ
ภารกิจ เพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน ท้ังนี้ คอร์รัปชันจะส่งผลกระทบทางลบ 
ต่อการพัฒนาของสถาบันท่ีจําเป็นสําหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสถาบันประชาธิปไตยและหลักการ
ธรรมาภิบาลของประเทศ  นอกจากนี้ ในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งกิจกรรมในประเทศหนึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศอ่ืนๆ 
ผ่านทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจคอร์รัปชันยังอาจส่งผลกระทบทางลบไปยังประเทศท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย 

 

OECD เป็นหนึ่งในองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทนําในการดําเนินความพยายามป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชัน โดยการดําเนินการของ OECD ครอบคลุม  

1) การป้องกันและปราบปรามการเอ้ือประโยชน์ทางภาษีในเชิงสินบนแก่เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
(Tax Treatment of Bribes)  

2) การป้องกันและปราบปรามการติดสินบนในเวทีธุรกิจระหว่างประเทศ (Bribery in  
International Business)  

3) การส่งเสริมคุณธรรมและขจัดการคอร์รัปชันในภาคราชการ (Ethics and Corruption in 
Public Sector)  

4) การติดสินบนในธุรกรรมเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ (Bribery and Export Credits) โดย
มีมาตรฐานสากลท่ีสําคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  

(1)  OECD Anti-Bribery Convention 
(2)  OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest 
(3)  OECD Principles for Managing Ethics in the Public Service 
(4)  Tax Treatment Bribes 
(5)  Bribery and Export Credits 



๔๕ 

 

 

สหภาพยุโรป (EU) 
   ในกรณีของสหภาพยุโรป ได้มีมาตรการต่างๆ ดังนี ้
      Resolution (97) 24 of the Committee of Ministers of the Council of Europe : 

Twenty Guiding Principles for the Fight against Corruption          
มติท่ี (97) 24 ว่าด้วยหลักการ 20 ประการเพ่ือเป็นแนวทางในการต่อต้านการทุจริตได้รับ

การรับรองจากคณะกรรมการรัฐมนตรีของคณะมนตรีแห่งยุโรป (Committee of Ministers of the Council 
of Europe) ตามมติท่ี 97 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 โดยหลักการนี้จัดทําบนพ้ืนฐานท่ีตระหนักว่า
การต่อสู้กับการทุจริตต้องทําในลักษณะสหวิทยาการ ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น 

๑) สร้างจิตสํานึกสาธารณะและส่งเสริมพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรม 
๒) การกําหนดให้การทุจริตในประเทศและการทุจริตระหว่างประเทศเป็นความผิดอาญา

เท่าเทียมกัน 
๓) รับประกันความเป็นอิสระและการดําเนินงานเองโดยไม่ข้ึนตรงต่อใครของผู้ท่ีมีหน้าท่ี 
๔) รับผิดชอบป้องกัน สืบสวนสอบสวน ฟ้องคดีและการชี้ขาดตัดสินความผิดฐานกระทําทุจริต 
๕) ดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมในการยึดทรัพย์และเพิกถอนสิทธิในทรัพย์สินท่ีได้จากการ

กระทําความผิดฐานทุจริต 
๖) จํากัดความคุ้มกันจากการถูกสืบสวนสอบสวน ฟ้องร้องดําเนินคดีและการตัดสินชี้ขาดใน

ความผิดฐานทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีจําเป็นสําหรับสังคมประชาธิปไตย 
๗) ส่งเสริมองค์การหรือผู้ท่ีมีความชํานาญการเป็นพิเศษท่ีรับผิดชอบการปราบปราม 

การทุจริตและสนับสนุนวิธีการและการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
๘) ปฏิเสธการลดหย่อนภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสินบนในการกระทําทุจริต 
๙) ให้มีการกําหนดจรรยาบรรณสําหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐและผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
๑๐) ส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะโดยการใช้วิธีการตรวจสอบ 

ท่ีเหมาะสมสําหรับกิจกรรมการบริหารและการตรวจสอบภาครัฐรวมท้ังความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑๑) รับประกันความมีเสรีภาพของสื่อในการรับและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการทุจริต 
๑๒) รับประกันว่ากฎหมายแพ่งได้พิจารณาถึงความจําเป็นในการปราบปรามการทุจริต

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีวิธีการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการทุจริต 

๑๓) รับประกันว่าในทุกแง่ทุกมุมของการดําเนินการปราบปรามการทุจริตจะได้มีการ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมองค์กรและการฟอกเงิน 

       Council of Europe Model Code of Conduct for Public Officials 
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีแห่งยุโรป (Committee of 

Ministers of the Council of Europe) เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ซึ่ง Model นี้ให้คําแนะนําแก่
เจ้าหน้าท่ีรัฐในการดําเนินการกับสถานการณ์จริงท่ีประสบอยู่ เช่น การรับของขวัญ การใช้ทรัพยากรของ 
ทางราชการและการดําเนินการเก่ียวกับอดีตเจ้าหน้าท่ีรัฐ และยังเน้นถึงความสําคัญของความสําคัญของความ 
มีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของผู้บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
3 ประการ คือ 

1) เพ่ือระบุมาตรฐานทางคุณธรรมและจรรยาบรรณท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบัต ิ
2) เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าท่ีรัฐบรรลุมาตรฐานเหล่านี ้
3) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงจรรยาบรรณท่ีคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐควรปฏิบัต ิ
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องค์การศุลกากรโลก  (World Customs Organization : WCO) 
     ในกรณีขององค์การศุลกากรโลก ได้มีมาตรการต่างๆ ดังนี ้
               WCO Model Code of Ethics and Conduct จัดทําโดยองค์การศุลกากรโลกซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
ท่ีส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ในการดําเนินงานด้านการศุลกากร  
ปัจจุบันมีสมาชิก 171 ประเทศรวมท้ังประเทศไทยด้วย 

 

WCO จัดทํา Model Code of Ethics and Conduct เพ่ือเป็นจรรยาบรรณมาตรฐาน
สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านศุลกากร เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ประชาชนว่าเจ้าหน้าท่ีศุลกากรมีมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมสูงในการให้บริการแก่ประชาชน ธุรกิจชุมชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  โดยมีองค์ประกอบ 11 ด้าน คือ 

1) ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal Responsibility) 
2) การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance with the Law) 

    ๓) การติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนท่ัวไป (Relations with Public) 
    4) การรับของขวัญ ของกํานัล การรับรองและส่วนลดพิเศษ (Accepting of Gifts Rewards, 

Hospitality and Discounts) 
5) หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Avoiding Conflict of Interests) 
6) กิจกรรมทางการเมือง (Political Activities) 
7) ข้อควรปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน (Conduct in Money Matters) 
8) การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (Confidentiality and Use 

of Official Information) 
9) การใช้ทรัพย์สิน และบริการของรัฐ (Use of Official Property and Service) 

    10) การซื้อทรัพย์สินของรัฐบาล (Private Purchases of Government Property by Staff) 
11) สภาพแวดล้อมในการทํางาน (Work Environment) 
 

             Financial Action Task force on Money Laundering (FATF) 
      ในกรณีของ Financial Action Task Force on Money Laundering หรือ FATF ได้มี

มาตรการต่างๆ ดังนี ้
FATF Forty Recommendations on Money Laundering  
เป็นมาตรฐานสากลเก่ียวกับการปราบปรามการฟอกเงินท่ี กําหนดโดย Financial Action Task 

Force on Money Laundering หรือ FATF ซึ่งเป็นองค์กรระดับรัฐบาลท่ีเป็นผู้วางมาตรฐานและพัฒนาส่งเสริม
นโยบายเพ่ือการต่อสู้้กับการฟอกเงินและการอุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ข้อแนะนํานี้ได้จัดทําข้ึนครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2523  และต่อมาในปี พ.ศ.2539 ได้มีการปรับปรุงใหม่และได้รับการรับรองจากประเทศต่างๆ 
มากกว่า 130 ประเทศ และใช้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถือได้
ว่าเป็นกรอบการดําเนินงานระดับสากลท่ีใช้ในการปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการดําเนิน
คดีอาญา และการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบด้านการเงินและการดําเนินงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ประกอบด้วยมาตรการหลักดังนี ้

1) การให้สัตยาบันและการดําเนินการตามมาตรการขององค์การสหประชาชาต ิ
2) กําหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง 
    กับการก่อการร้ายเป็นการกระทําทางอาญา 
3) การอายัดและการริบทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
4) การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย 
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5) ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
6) การโอนเงินโดยช่องทางอ่ืน 
7) การโอนเงินทางอิเลคทรอนิกส์ 
8) องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไร 
9) การขนเงินสดข้ามแดน 
 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)   
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย ได้เสนอแนวทางการจัดการกับคอร์รัปชันแบบองค์รวม ซึ่งประกอบ

ไปด้วย 3 ประการหลัก ได้แก่ 
                     1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิผลและโปร่งใส  อันประกอบไปด้วย
แนวทาง 3 ประการ คือ 

ประการแรก การสร้างเกียรติภูมิในอาชีพข้าราชการ ซึ่งรวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน 
ท่ีเพียงพอ การมีระบบการเลื่อนข้ันท่ีโปร่งใส การมีระบบตรวจสอบการใช้อํานาจดุลพินิจของข้าราชการ  
การมีระบบสับเปลี่ยนงานข้าราชการอย่างเป็นระยะเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ท่ีติดยึดกับตําแหน่ง 

ประการท่ีสอง การมีประมวลจริยธรรมท่ีรวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้ทรัพยากร
สาธารณะอย่างถูกต้อง และการส่งเสริมการเป็นวิชาชีพ การวางระบบการติดต่อกันระหว่างข้าราชการและนักธุรกิจ 
เพ่ือไม่ให้ข้าราชการมีอิทธิพล และสามารถเรียกรับผลประโยชน์์ได้ รวมถึงการมีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในความรับผิดชอบของข้าราชการ 

ประการท่ีสาม ความสามารถตรวจสอบได้และความโปร่งใส ซึ่งรวมถึง การมีระบบการคลัง
ท่ีโปร่งใส มีกฎเกณฑ์เก่ียวกับสถาบันทางการเงินท่ีได้มาตรฐานสากล การมีกระบวนการตรวจการใช้เงิน
งบประมาณ การมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีโปร่งใส ระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ และลดข้ันตอน
ในระบบราชการ 
                       2. การสร้างค่านิยมความซ่ือสัตย์ในการทําธุรกิจ อันประกอบไปด้วยแนวทาง 2 ประการคือ 

ประการแรก กระบวนการป้องกัน สืบสวน และการลงโทษผู้กระทําการทุจริต ซึ่งรวมถึง
การมีระบบกฎหมายท่ีจัดการกับการให้สินบน การมีหน่วยงานหรือกลไกจัดการกับการฟอกเงิน การมีระบบ
ตรวจสอบการให้สินบน เพ่ิมศักยภาพให้กับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

ประการท่ีสอง การส่งเสริมความรับผิดชอบของบรรษัท ซึ่งรวมถึงการสนับสนุน 
ให้เกิดบรรษัทภิบาล และการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในแต่ละบริษัท การมีบทลงโทษท่ีรุนแรงสําหรับการติดสินบน
ของเอกชน การปรับแก้กฎหมายและกระบวนการท่ีแนวทางการประยุกต์์มาตรการสากล เพ่ือการต่อต้านการทุจริต
ของประเทศไทย เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การทําสัญญากับเอกชน หรือการให้สัมปทานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
                     3. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม อันประกอบไปด้วย 3 แนวทางดังนี้ คือ 
       ประการแรก การกระตุ้นให้มีการถกเถียงในเรื่องคอร์รัปชันในเวทีสาธารณะ ซึ่งรวมถึง
โครงการสร้างความตระหนักในระดับต่างๆ การสนับสนุนบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน การปรับระบบ
การศึกษาเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

ประการท่ีสอง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณะและสื่อ ซึ่งรวมถึงการกําหนดให้มี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานต่อสาธารณะถึงผลการดําเนินงานท้ังเรื่องการป้องกัน ปราบปรามและสนับสนุน 
และการให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท้ังหมดของภาครัฐ และการทําให้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
เกิดผลจริงในทางปฏิบัต ิ
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ประการท่ีสาม การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งรวมถึงการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส การระดม 
การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมจากองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรอ่ืนๆ 

 
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of commerce : ICC) ในกรณีของ

สภาหอการค้าระหว่างประเทศ ได้มีมาตรการต่างๆ ดังนี ้
  ICC Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery จัดทําข้ึนโดยสภาหอการค้าระหว่าง 

ประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรท่ีเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจในการดําเนินกิจกรรมและแสดงออกถึงมุมมองทาง 
ด้านธุรกิจในเวทีสากล  รวมถึงการจัดทํามาตรฐานต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริต  ICC ได้จัดทํา Rules of 
Conduct to Combat Extortion and Bribery ข้ึนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2520 และปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2548 
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะยุติการให้สินบนและการขู่กรรโชก  ซึ่งประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการ
กิจกรรมทางพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยให้วิสาหกิจต่างๆ ปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายและข้อกําหนดในเรื่องการ 
ต่อต้านการทุจริตในระดับสากล โดยได้กําหนดกฎข้อบังคับไว้ 9 ข้อ คือ 

1) ห้ามการให้หรือรับสินบนและกรรโชก (Prohibition of Bribery and Extortion) 
2) ตัวแทนและคนกลางอ่ืนๆ (Agents and Other Intermediaries) 
3) กิจการร่วมค้าและข้อตกลงมอบงานให้ทํา (Joint Ventures and Outsourcing Agreement) 

                    4) การสนับสนุนทางการเมืองและการกุศลและการอุปถัมภ์  
                        (Political and Charitable Contributions and Sponsorships) 

 5) ของขวัญ ค่ารับรอง และค่าใช้จ่าย (Gifts, Hospitality and Expenses) 
6) การใช้จ่ายเพ่ืออํานวยความสะดวก (Facilitation Payments) 
7) นโยบายการดําเนินธุรกิจ (Corporate Policies) 
8) บันทึกข้อมูลทางการเงินและการสอบบัญช ี(Financial Recording and Auditing) 
9) ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
  อนุสัญญาของ OECD  
  1) ให้การสนับสนุน OECD ในการติดตามดูแลแผนงานบังคับใช้ของประเทศต่าง ๆ  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการทบทวนสถานการณ์ของประเทศ  
                     2) เห็นชอบการดําเนินอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับการติดตามดูแลท่ีนอกเหนือไปจากข้อผูกมัด  
ในการสนับสนุนทุนปัจจุบันท่ีกําหนดไว้สําหรับป ีค.ศ. 2007  
                      3) กระตุ้น OECD และรัฐบาลประเทศสมาชิกให้ดําเนินการเพ่ือช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ  
ในการต่อต้านการกรรโชกโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ 

กระตุ้นให้ดําเนินการใน “ประเด็นท่ียังไม่ได้แก้ไข” ท่ีระบุไว้ในปี ค.ศ. 1997 ได้แก่ 
  - ขยายการห้ามการให้สินบนต่างประเทศให้ครอบคลุมการให้สินบนภาคเอกชนซึ่งได้เป็น
ความริเริ่มสําคัญของคณะกรรมการ ICC และรวมถึงการศึกษากฎหมายการให้สินบนในธุรกิจเอกชนด้วยความ
ร่วมมือกับสถาบันแมกซ์พลังค์ในไฟร์บูร์ก (Max Planck Institute) ข้ันตอนต่อไปควรเป็นการจัดตั้ง
คณะทํางานร่วม OECD / ICC เพ่ือพัฒนาข้อแนะนําสําหรับการดําเนินการ 
  - สร้างความกระจ่างเก่ียวกับความครอบคลุมของบริษัทสาขาของต่างประเทศ ซึ่งบริษัทแม่
ควรกําหนดให้บริษัทสาขาท่ีอยู่ในการควบคุมยอมรับนโยบายต่อต้านการทุจริต 
  - ห้ามการให้สินบนแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีพรรค หรือผู้สมัครพรรคการเมืองต่างประเทศ 



๔๙ 

 

 

  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) 
  1. สนับสนุนให้รัฐบาลต่างๆ ให้สัตยาบัน UNCAC โดยทันที UNCAC ควรได้รับการสนับสนุน
อย่างสมดุลระหว่างประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา 
  2. สนับสนุนการกําหนดแผนงานติดตามกํากับดูแลอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือประกันว่าภาคี
สมาชิกจะได้นําไปปฏิบัติและบังคับใช้ UNCAC  
  3. เร่งเร้าองค์กรผู้บริจาคระหว่างประเทศ เช่น UNDP และธนาคารโลก ให้ช่วยรัฐบาล 
ซึ่งต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการในการนํา UNCAC ไปปฏิบัต ิ
 

  การสอดประสานกันของอนุสัญญาต่างๆ 
  การให้ความเห็นชอบอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตโดย OECD องค์กรรัฐอเมริกา (OAS) คณะมนตรี
แห่งยุโรป สหภาพแอฟริกัน และสหประชาชาติเป็นสัญญาณท่ีดีของการมีพันธะผูกพันกัน โดยชุมชนระหว่าง
ประเทศในการจัดการกับปัญหาการทุจริต อย่างไรก็ตาม จากจุดยืนของธุรกิจระหว่างประเทศการแพร่หลาย
อย่างรวดเร็วของตราสารระหว่างประเทศได้เพ่ิมความกังวลเก่ียวกับกฎเกณฑ์ท่ีไม่สอดคล้องกัน การบังคับใช ้
ท่ีทับซ้อนกัน และการขาดบทนิยามท่ีเหมือนกัน คณะกรรมการจะเร่งเร้าให้องค์กรท่ีเก่ียวข้องสําหรับอนุสัญญา
ต่างๆ นี้ให้ประสานงานกันเพ่ือส่งเสริมแนวทางท่ีสัมพันธ์กันตามหลักการดังต่อไปนี ้

  

 อนุสัญญาของ OECD ยังควรเป็นตราสารท่ีมุ่งเน้นด้านอุปทานของการทุจริตระหว่างประเทศ 
 อนุสัญญาตราสารท่ีเห็นชอบโดย OAS สภาแห่งยุโรป และสหภาพแอฟริกัน ควรให้

ความสําคัญเร่งด่วนต่อประเด็นซึ่งอาจทําให้มีความก้าวหน้าได้โดยการร่วมมือกันระหว่างภาคีท่ีเข้าร่วม เช่น
ความช่วยเหลือทางวิชาการ มาตรการในการป้องกันการกําหนดให้เป็นความผิดอาญา และการบังคับใช้กฎหมาย 
รวมถึงการต่อต้านการกรรโชก โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 

 UNCAC ควรให้ความสําคัญเร่งด่วนกับประเด็นท่ีต้องใช้ความร่วมมือท่ัวท้ังโลก โดยเฉพาะ 
ในการเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับวิธีการปฏิบัติในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน
และการฟ้องคดีการให้สินบนต่างประเทศ และการปรับปรุงข้อกําหนดในการส่งคืนทรัพย์สินท่ีได้มาจากการ
ทุจริต นอกจากนี้ UNCAC ควรเป็นแหล่งข้อมูลหลักสําหรับกฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจริตในเรื่องท่ีในระดับ
ของอนุสัญญาของภูมิภาคไม่ครอบคลุม 

 

 แผนงานการติดตามดูแลในระดับ OECD และภูมิภาคและในระดับของ UNCAC ควรมีการ
ประสานกันเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อน แบ่งปันข้อมูล และใช้ทรัพยากรท่ีจําเป็นให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

 
 หอการค้าระหว่างประเทศ 
 ICC เป็นองค์การธุรกิจของโลก อันเป็นองค์กรตัวแทนเดียวท่ีมีอํานาจในการเจรจาในฐานะตัวแทนของ
วิสาหกิจจากทุกภาคส่วนในทุกส่วนของโลก 
 

  ICC ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท่ีเปิดกว้างและระบบการลงทุนและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี 
ความเชื่อม่ันท่ีว่าการค้าเป็นอํานาจท่ีทรงพลังสําหรับสันติภาพและความรุ่งเรืองมีมาตั้งแต่การก่อตั้งองค์การ
ในช่วงต้นศตวรรษท่ีผ่านมา ผู้นําธุรกิจท่ีสายตาไกลกลุ่มเล็กๆ ซึ่งก่อตั้ง ICC เรียกขานตัวเองว่า “พ่อค้าแห่งสันติภาพ” 
 

 เนื่องจากบริษัทและสมาคมผู้เป็นสมาชิกต่างก็ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศกันท้ังนั้น ICC จึงได้มี
อํานาจอย่างไม่มีใครเทียบได้ในการสร้างกฎเกณฑ์เก่ียวกับการดําเนินงานในธุรกิจข้ามพรมแดน แม้ว่ากฎเกณฑ์
เหล่านี้จะใช้โดยความสมัครใจ แต่ก็ได้รับการปฏิบัติในธุรกรรมนับไม่ถ้วนทุกๆ วัน และได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศ 



๕๐ 

 

 

 ICC ยังให้บริการท่ีสําคัญยิ่ง ท่ีสําคัญท่ีสุดคือศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ ICC อันเป็น
สถาบันอนุญาโตตุลาการชั้นนําของโลก 
 

 ตั้งแต่ในปีแรกของการก่อตั้งสหประชาชาติ ICC ได้รับสถานภาพในการให้คําปรึกษาในระดับสูงสุดของ
สหประชาชาติและองค์การปฏิบัติงานเฉพาะสาขาของสหประชาชาต ิ
 

 ผู้นําธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญซึ่งคัดจากสมาชิกของ ICC สร้างจุดยืนทางธุรกิจในประเด็นกว้างๆ ของ
นโยบายการค้าและการลงทุน รวมท้ังเรื่องสําคัญๆ ทางวิชาการและส่วนอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการทาง
การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม จริยธรรมทางการตลาด สิ่งแวดล้อม การขนส่ง กฎหมายการแข่งขัน 
และทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 ICC ตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1919  ปัจจุบันมีกลุ่มสมาชิกนับพันจากบริษัทและสมาคมต่างๆ จากกว่า 130 
ประเทศ คณะกรรมการของประเทศจะทํางานกับสมาชิกเพ่ือดําเนินการกับปัญหาทางธุรกิจในประเทศนั้นๆ 
และนําความเห็นทางธุรกิจท่ีวิเคราะห์โดย ICC แจ้งไปยังรัฐบาลของตน 
 

20.๒ ประเทศท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย 
ระดับประเทศท่ีมีความสําเร็จในด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประเทศท่ีมีบริบท

ใกล้เคียงกับประเทศไทย 
  

ประเทศสิงคโปร ์
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของประเทศสิงค์โปร์ คือ สํานักงาน

สืบสวนสอบสวนการกระทําการทุจริต The Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) ซึ่งมีหน้าท่ี
ดูแลเก่ียวกับการมีความซื่อสัตย์ในการบริการสาธารณะ (Public Service) และส่งเสริมให้ภาคเอกชน (Private 
Sector) ปลอดจากการคอร์รัปชัน อีกท้ังยังมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบการกระทําผิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
และรายงานกรณีดงักล่าวไปยังหน่วยงานและองค์กรของรัฐท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินคดีทางวินัย 

 
สหราชอาณาจักร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสหราชอาณาจักร คือ Serious 

Fraud Office (SFO) มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน และดําเนินคดีท่ีร้ายแรงและซับซ้อน รวมถึงการทุจริตข้ามชาติ 
เพ่ือลดการคอร์รัปชัน และรักษาความเชื่อม่ันให้กับภาคธุรกิจและสถาบันการเงิน รวมท้ังช่วยเหลือคณะลูกขุน
ในการดําเนินคดีอย่างยุติธรรม 

 
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงคือ 

หน่วยงานคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตในตําแหน่งหน้าท่ีของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (ICAC)  
มีหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเก่ียวกับการทําผิดกฎหมาย และตรวจสอบการปฏิบัติงานและกระบวนการ
ดําเนินการของหน่วยงานรัฐ และโครงสร้างเพ่ือลดโอกาสการคอร์รัปชัน ให้คําปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการ
ป้องกันคอร์รัปชันต่อภาคเอกชน รวมถึงให้การศึกษาต่อสาธารณชนในการต่อต้านการอคอร์รัปชัน 

 
 
 
 



๕๑ 

 

 

ประเทศนิวซีแลนด ์
ประเทศนิวซีแลนด์ยังไม่มีหน่วยงานใดท่ีรับผิดชอบในการต่อต้านคอร์รัปชันเหมือนในหลายๆ ประเทศ 

แต่มีหลายหน่วยงานมุ่งเน้นในการสนับสนุนการทํางานเพ่ือให้แน่ใจว่าประเทศนิวซีแลนด์จะปราศจากการ 
คอร์รัปชัน บางหน่วยงานมุ่งเน้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง 2 หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการบังคับใช้
กฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันเพ่ือสืบสวนสอบสวน และดําเนินคดี ได้แก่ New Zeland Serious Fraud Office 
(SFO) และ New Zeland Police  

 
 

ประเทศสวีเดน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของประเทศสวีเดน คือ หน่วยงาน

ปราบปรามทุจริตแห่งชาติของสวีเดน (Swedish National Anti Corruption Unit : NACU) มีหน้าท่ีจัดการ
กับคดีรับสินบน การคอร์รัปชัน และคดีของนานาชาติท่ีมีความเก่ียวข้องกับประเทศสวีเดน และด้วยการท่ี
ประชาชน และสื่อมวลชน ในประเทศสวีเดนมีสิทธิท่ีจะได้รับเอกสารทางราชการ ทําให้การคอร์รัปชันใน
หน่วยงานราชการปกปิดได้ยาก และกฎหมายสนับสนุนให้มีการตรวจสอบ  

 
ประเทศออสเตรเลีย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของประเทศออสเตรเลีย คือ 

คณะกรรมาธิการอิสระต่อต้านการทุจริตในตําแหน่งหน้าท่ี (Independent Commission Against Corruption : 
ICAC) มีหน้าท่ีสืบสวนการทุจริตในระบบ ระบุความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในตําแหน่งหน้าท่ีและทํางาน
ร่วมกับภาครัฐในการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ และกําหนดมาตรการต่อต้านการทุจริต 

 
ประเทศเกาหลีใต ้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของประเทศเกาหลีใต้ คือ 

คณะกรรมาธิการต่อต้านการคอร์รัปชันและสิทธิมนุษยชน (Anti-Corruption and Civil Rights Commission of 
Korea : ACRC) มีหน้าท่ีรับมือและจัดการเรื่องร้องทุกข์และพัฒนาระบบงานท่ีไม่เหมาะสม ขัดขวาง 
การเกิดคอร์รัปชันในภาครัฐ และปกป้องสิทธิของประชาชนจากการกระทําผิดกฎหมายและความไม่ยุติธรรม 
ในการบริหารจัดการผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์ 

 
21. CPI (Corruption Perceptions Index) ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชัน 

ผลการจัดอันดับในการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจําปี 2557  ประเทศไทยได้
คะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับท่ี 85 จากการจัดอันดับท้ังหมด 175 ประเทศ
ท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

เม่ือเปรียบเทียบจากปีท่ีแล้ว  ปีนี้ประเทศไทยมีคะแนนและอยู่ในลําดับท่ีดีข้ึน จากลําดับท่ี 102 ใน
ระดับโลก และอันดับท่ี 16 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน มีเพียง
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียท่ีมีคะแนนเกิน 50 คะแนน โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 3 จาก 9 ประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียน 

สาเหตุท่ีอันดับของประเทศไทยเลื่อนข้ึนเป็นเพราะหลายประเทศท่ีเคยมีคะแนนเท่ากันหรือมากกว่า
เราในปีท่ีแล้ว ได้คะแนนเท่าเดิมหรือบางประเทศกลับได้คะแนนลดลงหรือเพ่ิมข้ึนน้อยกว่าเรา ซึ่งอาจหมายถึง
ในช่วงปีท่ีผ่านมา หลายภาคส่วนได้พยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เช่น การปลูกฝังค่านิยมความดีให ้
เด็กและเยาวชน  การตื่นตัวของภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการทํางาน



๕๒ 

 

 

ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและให้บริการแก่ประชาชนอย่างจริงจังมากข้ึน 
ประกอบกับระยะเวลาท่ีผ่านมาในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง คนไทยจํานวนมากได้แสดงออกถึง
ความรู้สึกต่อต้านการทุจริตพร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันอีกต่อไป การท่ี
คนในสังคมตื่นตัวต่อปัญหาร่วมกันเช่นนี้จึงเป็นสัญญาณท่ีดีว่าประเทศไทยได้นําพลังร่วมของคนในสังคม 
มาผลักดันการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติท่ีแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและ 
ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาลชุดปัจจุบัน  

 

 
ภาพดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ปี พ.ศ. 2557 ของประเทศในภูมิภาคอาเซยีน 

 
CPI (Corruption Perceptions Index) คือ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 

ท่ีมีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชันมากท่ีสุด) – 100 (คอร์รัปชันน้อยท่ีสุด) จัดทําโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระสากล ได้จัดทําดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ของประเทศต่าง ๆ เป็นประจําทุกปีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ซึง่ในปี พ.ศ. 2557 นี้ ได้จัดอันดับจากประเทศต่าง ๆ 
จํานวน 175 ประเทศ โดยจัดอันดับจากผลสํารวจของสํานักโพลล์ต่างๆ จํานวน 12 แห่ง แต่ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเทศไทยจํานวน 8 แห่ง ประกอบด้วย  

1. Bertelsmann Foundation Transformation Index 2012; BF (BTI)  เน้นเรื่องการลงโทษ
ทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีใช้อํานาจหรือตําแหน่งในทางท่ีผิด  ความสําเร็จของภาครัฐในการควบคุม
การทุจริตคอร์รัปชั่นและการมีกลไกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระบบ  

2. IMD World Competitiveness Year Book 2012 ; (IMD) การติดสินบนและการทุจริต 
มีอยู่หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด 



๕๓ 

 

 

3. Political Risk Services International Country Risk Guide ; (ICRG) ผู้มีอํานาจหรือตําแหน่ง
ทางการเมืองมีการทุจริตโดยใช้ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติ และภาคการเมืองกับภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์
กันมากน้อยเพียงใด  

4. World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2012 ; (WEF) ภาคธุรกิจ
ต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพียงใด 

5. World Justice Project Rule of Law Index 2012 ;  (WJP)  เจ้าหน้าท่ีรัฐมีพฤติกรรมการใช้
ตําแหนง่หน้าท่ีในทางมิชอบมากน้อยเพียงใด  

6. Economist Intelligence Unit Country Risk Assessment ; (EIU) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  

7. Global Insight Country Risk Ratings ; (GI)  การดําเนินการทางธุรกิจต้องเก่ียวข้องกับ 
การทุจริตมากน้อยเพียงใด  

8. Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2012 ; (PERC) ระดับ
การรับรู้ว่าการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสถาบันต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มากน้อย
เพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 

บทที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

(สํานักงาน ป.ป.ท.)  พ.ศ. 2559-2562 
 
 
 
 
 

 
 

ความหมายของวิสยัทัศน ์
 ขับเคลื่อน หมายถึง สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการกํากับ ติดตาม

ตรวจสอบและผลักดันให้ส่วนราชการบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และมีมาตรการในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง 

จัดการปัญหาการทุจริต หมายถึง สํานักงาน ป.ป.ท. มีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการตรวจสอบ
และไต่สวนข้อเท็จจริงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการมีมาตรการในการป้องกันเพ่ือปิดโอกาสและ
ยับยั้งการทุจริตในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

ย่ังยืน  หมายถึง การมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยขจัดปัญหาเก่า 
ยับยั้งปัญหาใหม่ ปิดโอกาสการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

วิสัยทัศน ์
เป็นองค์กรท่ีขับเคลื่อนและจัดการปัญหาการทุจรติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

รวดเรว็ เป็นธรรม และยั่งยนื 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนากลไกการดาํเนนิงานดา้นกฎหมายและมาตรการทางวินัยใหม้ีประสิทธิภาพ   

 ๒. ลดโอกาสและยับย้ังการทุจริต         
          ๓. เสรมิสร้างประสทิธิภาพกลไก และภาคีเครือข่ายภาคประชาสงัคม 

๔  พัฒนาระบบ และกลไกบริหารจัดการแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ                                    
๕. พัฒนาระบบบรหิารจดัการสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission) 
P : Proactive  =  ทํางานเชงิรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 
A :  Accurate  =  ทํางานด้วยความถูกต้อง 
C :  Clear   =  ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความซือ่สัตย์ โปรง่ใส และยุตธิรรม 
C :  Challenge =  ท้าทายการทุจรติทุกรูปแบบ 
 



๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 

เป้าประสงค์ท่ี ๑. แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตามทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
                                 และเป็นธรรม  

   ความหมาย :  
      - แก้ไข เพิ่มเติม หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
      - บังคับใช้  หมายถึง กฎหมายต้องบังคับใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเสมอภาค 
 
เป้าประสงค์ท่ี ๒. กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
   ความหมาย :  
 - กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง  หมายถึง แสวงหา รวบรวม และการดําเนินการ 
อ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 
เป้าประสงค์ท่ี ๓. กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 
   ความหมาย :  

- มาตรการทางวินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผน และความประพฤติท่ีทางราชการ 
ได้กําหนดไว้ ซึ่งมีท้ังข้อห้ามและ ข้อควรปฏิบัติ ซึ่งเรียกว่า วินัยข้าราชการ โดยข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติ 
ได้บัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากการลงโทษทางวินัย 
เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการควบคุมความประพฤติของข้าราชการ 

- มาตรการทางปกครอง  หมายถึง  มาตรการต่างๆ ท่ี หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐดําเนินการเพ่ือให้คําสั่งทางปกครองบรรลุผล เป็นไปเพ่ือให้คําสั่งทางปกครองบรรลุตามเจตนารมณ์
ท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจรติ 
                              และการบังคบัใช้กฎหมาย 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสรมิสร้างธรรมาภิบาล 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนา และยกระดบักลไกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
                              ใหม้ีประสิทธิภาพ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและการบรหิารจดัการ 
                              ในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5   เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 



๕๖ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ท่ี ๑.ปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
   ความหมาย : 

- ปิดโอกาสการทุจริต  หมายถึง เครื่องมือ กลไก มาตรการ แนวทางต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 
เป้าประสงค์ท่ี ๒.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
   ความหมาย : 

- บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง สํานักงาน ป.ป.ท.จะต้องกํากับ ติดตาม 
ผลักดันให้ส่วนราชการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
ของตนเอง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนา และยกระดับกลไกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑.ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมของทุกภาคส่วนให้ปฏเิสธและต่อต้านการทุจริต 
   ความหมาย : 

ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม หมายถึง กระบวนการในการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต สร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียหายของการทุจริต รวมถึงการสร้างความรู้สึกให้ทุกภาคส่วน
ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต  

 
เป้าประสงค์ท่ี ๒.สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตอย่างย่ังยืน 
   ความหมาย : 

- ภาคประชาสังคม หมายถึง ประชาชน กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบันและองค์กรต่างๆ 
ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ  

 
เป้าประสงค์ท่ี ๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
   ความหมาย : 

- เครือข่ายเฝ้าระวัง  หมายถึง เครือข่ายการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส แจ้งข่าวการทุจริต 
และพร้อมเป็นพยาน ประกอบด้วย ๕ เครือข่าย ได้แก่ ๑) เครือข่ายภาคประชาชน  ๒) เครือข่าย
ภาครัฐ  ๓) เครือข่ายภาคธุรกิจ (ท้ังในและต่างประเทศ)  ๔) เครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน และ ๕) 
เครือข่ายเยาวชน 

 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
เป้าประสงค์ท่ี ๑. พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ 
                     ปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 
   ความหมาย : 

- กลไกการทํางาน หมายถึง มาตรการต่างๆ  คู่มือ ระบบงาน  มาตรฐานงาน รวมท้ังเครื่องมือ
สนับสนุนการดําเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
เป้าประสงค์ท่ี ๒.พัฒนาระบบ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 
   ความหมาย : 

- ระบบและช่องทางในการแจ้งเบาะแส  หมายถึง ระบบ หรือช่องทางท่ีสามารถให้ผู้แจ้ง
เบาะแสเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีระบบรักษาความลับของข้อมูลให้มีความปลอดภัยสูงสุด 
 
เป้าประสงค์ท่ี ๓. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตท้ังในและต่างประเทศ 
   ความหมาย : 

- บูรณาการความร่วมมือ  หมายถึง การเชื่อมหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในและต่างประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
               สู่ความเป็นสากล 
   ความหมาย : 
 - ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร หมายถึง ในการบริหารงานขององค์กรจะประกอบด้วย 
หลักการสําคัญ คือ ระบบบริหาร คน งบประมาณ การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

- การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลกร หมายถึง การสร้างองค์ความรู้ท่ีจําเป็น เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานท้ังกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุน 

- การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สามารถเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และสามารถใช้
ระบบข้อมูลมาพัฒนาต่อยอดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
๑. แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตามทรัพย์สิน
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๒.กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๓. กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและ
ปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพ 
การป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา และยกระดับกลไกภาคี
เครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ 
การบริหารจัดการในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร 
และบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

พนัธกิจ   ๑. พัฒนากลไกการดําเนินงานด้านกฎหมายและมาตรการทางวินยัให้มีประสิทธิภาพ      ๔  พัฒนาระบบ และกลไกบริหารจัดการแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ 

             ๒. ลดโอกาสและยับยั้งการทุจริต        ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเปน็องค์กรสมรรถนะสูง 
             ๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไก และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและจัดการปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม และยั่งยืน 

ตัวชี้วดั 
๑. ระดับความสําเรจ็ในการแก้ไขเพิ่มเติมและบังคับ
ใช้กฎหมาย 
 ๒.ร้อยละจํานวนเรื่องร้องเรียนได้รับการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
๓.ร้อยละจํานวนเรื่องไต่สวนที่ดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.   
๔. ร้อยละจํานวนเรื่องในดําเนินการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัยและปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วดั 
๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ประสิทธภิาพการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานภาครฐั 
๒.จํานวนหน่วยงานภาครฐัที่ผ่านการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

กลยทุธ ์
๑.เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ 
๒. ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานดว้ย
หลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค ์
๑.ปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
๒.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงาน 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค ์
๑.ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมของทกุภาคส่วน 
ให้ปฏิเสธและตอ่ต้านการทุจริต 
๒.สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม             
ในการต่อต้านการทุจรติอย่างยั่งยืน 
๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจรติให้มีความเข้มแข็ง 

ตัวชี้วดั 
๑. ร้อยละของความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 
๒.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
๓. จํานวนเครือข่ายเฝ้าระวังที่ผ่านการประเมิน
ศักยภาพในการต่อต้านการทุจริต 

 

กลยทุธ ์
๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วน
ในการสร้างจิตสํานึกค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ
การทุจริต  
๒. พัฒนาศักยภาพ สร้างความเขม้แข็งของ
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
๓. ส่งเสรมิให้สังคมมีมาตรการควบคุมและ
มาตรการลงโทษทางสังคมที่เขม้แขง็ 
 

เป้าประสงค ์
๑. พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และ
เครื่องมือเพื่อสนับสนนุการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเชิงรุก 
๒.พัฒนาระบบ และชอ่งทางในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจรติคอร์รัปชัน 
๓.บูรณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค ์
พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร
อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสู่ความเป็น
สากล 
 

กลยทุธ ์
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นองค์ทีม่ีสมรรถนะสูง 
๒.สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
๓. พัฒนากลไก และรูปแบบการทํางานให้มี
ประสิทธภิาพและประสทิธิผลสูงสุด 
๔.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกบัภารกิจ 
๕.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อบรกิารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.สร้างองค์กรแห่งความผาสกุ 
 

กลยทุธ ์
๑. ศึกษา วจิัย ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 
๒. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและไต่สวน
ข้อเท็จจริงทางอาญาและการตรวจสอบทรพัย์สิน 
ให้มีประสิทธภิาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๓. พัฒนาระบบสนับสนนุการปฎิบัติงานตรวจสอบ
และไต่สวนข้อเทจ็จรงิให้มีคุณภาพ 
๔. พัฒนาระบบ กํากับ ติดตามการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัยและปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

 

ตัวชี้วดั 
๑. จํานวนพยานที่ได้รับการคุ้มครอง 
๒. ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนากลไกและสร้าง
ระบบการข่าวให้มีประสิทธิภาพ 
๓.ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาชอ่งทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชนั 
๔. ระดับความสําเรจ็ในการบูรณาการความร่วมมอื
กับทกุภาคส่วนในการตอ่ต้านการทุจริต 
 
กลยทุธ ์
๑. พัฒนา รูปแบบ กระบวนการ และเครือ่งมือ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพ 
๒.สร้างมาตรฐานการคุ้มครองพยานให้มีความ
รวดเร็วและปลอดภัย 
๓.สร้างสายลับการข่าวที่มีประสทิธิภาพ 
๔. เสริมสร้างชอ่งทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชนั 
๕.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยตรวจสอบในการ
ดําเนนิการกับผูก้ระทําผิด 
 

ตัวชี้วดั 
๑.องค์กรผ่านการประเมินและตรวจรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด  
๒.ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบื้องต้น
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีความเห็นสอดคล้องกับผล
การตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
๓.ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนากลไก ระบบและ
กระบวนการในการทํางานภายในสํานกังาน ป.ป.ท. 
๔. ผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
สํานักงาน ป.ป.ท. 



๕๙ 
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บูรณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วน 
ในการต่อต้านการทุจรติทั้งในและต่างประเทศ 

 

ปิดโอกาสการทจุร ิ
ตในหน่วยงานภาครัฐ 

 

พัฒนาระบบ และชอ่งทางในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจรติคอร์รัปชัน 

พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และเครื่องมอื
เพื่อสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

เชิงรกุ 

 

  ผังการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล/นโยบายความมัน่คง/นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กบั ยุทธศาสตร์สํานักงาน ป.ป.ท. 

แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตาม
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

และเป็นธรรม 

ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงาน 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปราม 
การทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 

 

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน                              
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

พัฒนา และยกระดับกลไกภาคีเครือข่าย 
ภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ 
การบริหารจัดการในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 

 

เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร 
เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 

กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

 

กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัย 
และปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

 

พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลสู่ความเป็นสากล 

 

สร้างเครอืข่ายเฝา้ระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจรติให้มีความเข้มแข็ง 

 

สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม             
ในการต่อต้านการทุจรติอย่างยั่งยืน 

ปลูกฝังทัศนคต ิค่านิยมของทกุภาคส่วน 
ให้ปฏิเสธและตอ่ต้านการทุจริต 

 

ยุท
ธศ
าส
ตร
์  

ป.
ป.
ท.
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นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 

นโยบายรัฐบาลข้อ ๑๐ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย                            
การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 

ข้อ ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม                
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ  

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

นโ
ยบ

าย
รัฐ
มน

ตร
 ี
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นโยบายรัฐบาลข้อ ๑๐ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ผังการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๒ กับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน ป.ป.ท. 

นโ
ยบ

าย
รัฐ
บา
ล 

บูรณาการการทํางานของทุกหน่วยงาน 
ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย

ในประเทศ 

ปลกูและปลกุจติสํานกึการต่อต้าน 
การทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน 
ในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

พัฒนาความร่วมมือกบัองคก์รต่อตา้นการ
ทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 

 

เสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นการตอ่ตา้น 
การทจุริตใหก้บับคุลากรทกุภาคสว่น 
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ยุท
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าส
ตร
์ชา
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ที่ 
๒ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือ 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ยุท
ธศ
าส
ตร
์  

ป.
ป.
ท.
 

พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปราม 
การทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 

 

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน                              
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

พัฒนา และยกระดับกลไกภาคีเครือข่าย 
ภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ 
การบริหารจัดการในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 

 

เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร
เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 

บูรณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วน 
ในการต่อต้านการทุจรติทั้งในและต่างประเทศ 

 

ปิดโอกาสการทจุริตในหน่วยงานภาครัฐ 

 

พัฒนาระบบ และชอ่งทางในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจรติคอร์รัปชัน 

พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และ
เครื่องมือเพื่อสนับสนนุการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตเชิงรกุ 

แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตาม
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

และเป็นธรรม 

ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงาน 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

 

กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัย 
และปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

 

พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลสู่ความเป็นสากล 

 

สร้างเครอืข่ายเฝา้ระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

 

สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม
ในการต่อต้านการทุจรติอย่างยั่งยืน 

ปลูกฝังทัศนคต ิค่านิยมของทกุภาคส่วน 
ให้ปฏิเสธและตอ่ต้านการทุจริต 

 

นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 

 

• เป้าประสงค ์
๑. แก้ไขเพ่ิมเติมและบังคับใช้กฎหมาย 
ติดตามทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๒.กระบวนการตรวจสอบและไต่สวน
ข้อเท็จจริงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เป็นธรรม 
๓. กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัยและปกครองในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

• ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑. ระดับความสําเร็จในการแก้ไขเพ่ิมเติม
และบังคับใช้กฎหมาย 
๒.ร้อยละจํานวนเรื่องร้องเรียนได้รับการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
๓.ร้อยละจํานวนเรื่องไต่สวนท่ีดําเนินการ
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.   
๔. ร้อยละจํานวนเรื่องในดําเนินการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครอง
ในหน่วยงานภาครัฐ 

 

• กลยุทธ ์

๑. ศึกษา วิจัย ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท้ังระบบ 
๒. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงทางอาญาและการตรวจสอบ 
    ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๓. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงให้มีคุณภาพ 
๔. พัฒนาระบบ กํากับ ติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครองในหน่วยงาน 
    ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

 

• เป้าประสงค ์
๑.ปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ 
๒.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

 

• ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ 
๒.จํานวนหน่วยงานภาครัฐท่ีผา่นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

• กลยุทธ ์

๑.เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนา และยกระดับกลไกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

• เป้าประสงค ์
๑.ปลูกฝังทัศนคต ิค่านิยมของทุกภาค
ส่วนให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต 
๒.สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
ยั่งยืน 
๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 

• ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑. ร้อยละของความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ปลูก
จิตสํานึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริตใน
ภาครัฐ 
๒.ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมใน
การต่อต้านการทุจริต 
๓. จํานวนเครือข่ายเฝ้าระวังท่ีผ่านการ
ประเมินศักยภาพในการต่อต้านการ
ทุจริต 

 

• กลยุทธ ์
๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยมต่อต้าน  
    และปฏิเสธการทุจริต  
๒. พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้าน 
     การทุจริต 
๓. ส่งเสริมให้สังคมมีมาตรการควบคุมและมาตรการลงโทษทางสังคมท่ีเข้มแข็ง 

 
 



๖๔ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

• เป้าประสงค ์
๑. พัฒนากลไก มาตรการ 
กระบวนการ และเครื่องมือเพ่ือ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเชิงรุก 
๒.พัฒนาระบบ และช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 
๓.บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริตท้ังในและ
ต่างประเทศ 
 
 

• ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑. จํานวนพยานท่ีได้รับการคุ้มครอง 
๒. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
กลไกและสร้างระบบการข่าวให้มี
ประสิทธิภาพ 
๓.ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชัน 
๔. ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริต 

 

• กลยุทธ ์
๑. พัฒนา รูปแบบ กระบวนการ และเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
๓.สร้างมาตรฐานการคุ้มครองพยานให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย 
๔.สร้างสายลับการข่าวท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕. เสริมสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 
๖.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยตรวจสอบในการดําเนินการกับผู้กระทําผิด 

 



๖๕ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 

• เป้าประสงค ์
พัฒนาระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสู่ความเป็นสากล 

 

• ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑.องค์กรผ่านการประเมินและตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด  
๒.ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.มีความเห็นสอดคล้องกับผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๓.ระดับความสําเร็จในการพัฒนากลไก 
ระบบและกระบวนการในการทํางาน
ภายในสํานักงาน ป.ป.ท. 
๔. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในสํานักงาน ป.ป.ท. 
 

• กลยุทธ ์
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์ท่ีมีสมรรถนะสูง 
๒.สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
๓. พัฒนากลไก และรูปแบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
๔.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ 
๕.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริการจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๖.สร้างองค์กรแห่งความผาสุก 
 



๖๖ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 
 
เป้าประสงค ์:  

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตามทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม  
๒. กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๓. กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

 
กลยุทธ์ :  

๑. ศึกษา วิจัย ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท้ังระบบ 
๒. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงทางอาญาและการตรวจสอบทรัพย์สิน 

         ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๓. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงให้มีคุณภาพ 
๔. พัฒนาระบบ กํากับ ติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

 
ตัวช้ีวัด : 

๑. ระดับความสําเร็จในการแก้ไขเพ่ิมเติมและบังคับใช้กฎหมาย 
๒.ร้อยละจํานวนเรื่องร้องเรียนได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
๓.ร้อยละจํานวนเรื่องไต่สวนท่ีดําเนินการเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.   
๔. ร้อยละจํานวนเรื่องในดําเนินการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ : 
๑.ปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
๒.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 กลยุทธ์ : 

๑.เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

ตัวช้ีวัด : 
๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
๒.จํานวนหน่วยงานภาครัฐท่ีผา่นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 



๖๗ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนา ยกระดับกลไกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์ : 

๑.ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมของทุกภาคส่วนให้ปฏเิสธและต่อต้านการทุจริต    
๒.สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน 
๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

    
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ :  
๑. พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการป้องกัน 
    และปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 
๒. พัฒนาระบบ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน  
๓. บูรณาการความรว่มมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตท้ังในและต่างประเทศ 
 

 กลยุทธ์ :  
๑. พัฒนา รูปแบบ กระบวนการ และเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
๒.สร้างมาตรฐานการคุ้มครองพยานให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย 
๓.สร้างสายลับการข่าวท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔. เสริมสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 
๕.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยตรวจสอบในการดําเนินการกับผู้กระทําผิด 

 
 ตัวช้ีวัด :  

๑. จํานวนพยานท่ีได้รับการคุ้มครอง 
๒. ระดับความสําเร็จในการพัฒนากลไกและสร้างระบบการข่าวให้มีประสิทธิภาพ 
๓.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาชอ่งทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 
๔. ระดับความสําเร็จในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สู่ความเป็นสากล 

 
กลยุทธ์ : 

๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์ท่ีมีสมรรถนะสูง 
๒.สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
๓. พัฒนากลไก และรูปแบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
๔.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ 
๕.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริการจัดการองค์กร 
   อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.สร้างองค์กรแห่งความผาสุก 

 
ตัวช้ีวัด : 

๑.องค์กรผ่านการประเมินและตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด  
๒.ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท.มีความเห็น 
   สอดคล้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๓.ระดับความสําเร็จในการพัฒนากลไก ระบบและกระบวนการในการทํางานภายใน 
   สํานักงาน ป.ป.ท. 
๔. ผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในสํานักงาน ป.ป.ท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต 
และการบังคับใช้
กฎหมาย 
 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมและบังคับ
ใช้กฎหมายติดตาม
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 

๑. ระดับความสําเร็จในการ
แก้ไขเพ่ิมเติมและบังคับใช้
กฎหมาย 

๑. ศึกษา วิจัย ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมเพ่ือติดตามทรัพยส์ินท่ี
ได้มาจากการทุจริตคืน 
 

๒.กระบวนการตรวจสอบ
และไต่สวนข้อเท็จจริง 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
และเป็นธรรม 

๒.ร้อยละจํานวนเรื่อง
ร้องเรียนได้รับการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
๓.ร้อยละจํานวนเรื่องไต่สวน
ท่ีดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.   
 

๒. พัฒนากระบวนการตรวจสอบ
และไต่สวนข้อเท็จจริงทางอาญา 
และการตรวจสอบทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็น
ธรรม 
๓. พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ปฎิบัติงานตรวจสอบและไต่สวน
ข้อเท็จจริงให้มีคุณภาพ 

๓. กํากับติดตามการบังคับ
ใช้มาตรการทางวินัยและ
ปกครองในหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

๔. ร้อยละจํานวนเรื่องใน
ดําเนินการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัยและปกครองใน
หน่วยงานภาครัฐ 
 

๔. พัฒนาระบบ กํากับ ติดตามการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัยและ
ปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันและเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 
 

๑. ปิดโอกาสการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ 
 

๑. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาประสิทธิภาพ 
การป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ 
 
 

๑.เสนอมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 
 

๒.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐ
ให้บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล 
 
 

๒.จํานวนหน่วยงานภาครัฐท่ี
ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 



๗๐ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
พัฒนา และยกระดับ
กลไกภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

๑.ปลูกฝังทัศนคต ิค่านิยม
ของทุกภาคส่วนให้ปฏเิสธ
และต่อต้านการทุจริต 

๑. ร้อยละของความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ปลูก
จิตสํานึก ค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริตในภาครัฐ 

๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้
ความรู้แก่ทุกภาคส่วนในการ
สร้างจิตสํานึก ค่านิยมต่อต้าน 
และปฏิเสธการทุจริต  

๒.สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคประชาสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน 

๒.ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
ภาคประชาสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

๒. พัฒนาศักยภาพ สร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
ให้มีความเข้มแข็ง 
 

๓. จํานวนเครือข่ายเฝ้าระวัง
ท่ีผ่านการประเมินศักยภาพ
ในการต่อต้านการทุจริต 

๓. ส่งเสริมให้สังคมมีมาตรการ
ควบคุมและมาตรการลงโทษ
ทางสังคมท่ีเข้มแข็ง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
พัฒนาระบบ กลไกการ
บริหารจัดการในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

๑. พัฒนากลไก มาตรการ 
กระบวนการ และเครื่องมือ
เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
เชิงรุก 
 

๑. จํานวนพยานท่ีได้รับการ
คุ้มครอง 
๒. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนากลไกและสร้างระบบ
การข่าวให้มีประสิทธิภาพ 
 

๑. พัฒนา รูปแบบ 
กระบวนการ และเครื่องมือ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ 
๓.สร้างมาตรฐานการคุ้มครอง
พยานให้มีความรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
๔.สร้างสายลับการข่าวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๒.พัฒนาระบบ และช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
 

๓.ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

๕. เสริมสร้างช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัป
ชัน 

๓.บูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตท้ังในและ
ต่างประเทศ 
 

๔. ระดับความสําเร็จใน
การบูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

๖.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วย
ตรวจสอบในการดําเนินการกับ
ผู้กระทําผิด 
 

 

 

 



๗๑ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กร
และบุคลากร เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 
 

พัฒนาระบบการบริหารเพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสู่ความเป็น
สากล 
 

๑.องค์กรผ่านการประเมิน
และตรวจรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด  
 

๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือมุ่ง
สู่การเป็นองค์ท่ีมีสมรรถนะสูง 
 

๒.ร้อยละของเรื่องการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีความเห็น
สอดคล้องกับผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

๒.สร้างองค์ความรู้ และพัฒนา
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

๓.ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนากลไก ระบบและ
กระบวนการในการทํางาน
ภายในสํานักงาน ป.ป.ท. 

๓. พัฒนากลไก และรูปแบบ
การทํางานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
๔.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับภารกิจ 
๕.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
บริการจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรภายใน
สํานักงาน ป.ป.ท. 
 

๖.สร้างองค์กรแห่งความผาสุก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 

 


