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ค าน า 
 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน
ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็น
อย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และก ารพัฒนาคนควบคู่ไป
พร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัยตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีการดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า เพ่ือให้การดําเนินการ
ดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท .) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการในเรื่องข้างต้น ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของแต่ละส่วนราชการ สร้างความโปร่งใสในวงราชการตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความรู้ เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่และเสริมสร้างให้ข้าราชการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนสนับสนุนให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีเอกภาพ มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมอย่างเป็นธรรม 
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ส่วนท่ี 1 ความเป็นมา หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
 
1. ความเป็นมา 
 
  ปัจจุบันสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญที่สังคมไทยไม่อาจมองข้ามได้ เพราะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง  
การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากผลการจัดอันดับดรรชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption Perceptions Index – CPI) 
ของ องค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International – TI) โดยปี 2557 ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85  
จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (จากการจัดอันดับในปี 2555 และ 2556 ประเทศไทย 
อยู่ในอันดับที่ 88 และ 102 ของโลกตามล าดับ) ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ระบบราชการและหน่วยงานภาครัฐ" และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม  
ระบบการลงโทษผู้กระท าผิดไม่ศักดิ์สิทธิ์ ท าให้เกิดปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคง 
ของประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่สามารถกระท าได้โดยการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว หากแต่ควรเป็นการเสริมสร้างค่านิยม และกระตุ้นให้เกิด
จิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยภาพรวม จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีค าสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ประกอบกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกรอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
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2. หลักการและเหตุผล 
  
 การทุจริต คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง และพวกพ้อง การทุจริตจึงเป็ นปรากกการณ์ 
ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) มีความเห็นว่า จ าเป็นต้อง
ด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ ต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเครา ะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน 
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต ลักษณะความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างสถาบันของชาติที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่อาจจะถูกกระทบจากการด าเนินมาตรการดังกล่าวด้วย 
โดยในประเทศไทยนั้นการทุจริตมีอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่การเมืองในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร และต ารวจ ตลอดจนการทุจริตใน
ภาคเอกชน ซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ จากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555) จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า การทุจริตสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ 2) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
3) การทุจริตในการสัมปทาน 4) การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบอ านาจรัฐ และ 5) การทุจริตเชิงนโยบาย 
 โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยพยายามที่จะพัฒนา ปรับปรุงและเสริมสร้างกลไก/มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น 
การให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 การจัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-
2555) การจัดท ามาตรการทั้งในระดับชาติ และระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต การขยายเครือข่าย เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตและการด าเนินงาน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจากภาคส่วนที่หลากหลาย  และพ้ืนที่ด าเนินการกระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยกลับมีแนวโน้มที่ รุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันในช่วง 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ที่ค่า
คะแนนของประเทศไทยทรงตัวอยู่ในระดับต่ ากว่าครึ่งมาโดยตลอด รวมถึงสถิติเรื่องร้องเรียนที่มีมายังส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่า การทุจริตมีความเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบในหลายกลุ่ม เป็นเครือข่ายที่มีความสลับซับซ้อน มีการกระจายตัวไปสู่ภูมิภาค รวมทั้งยังมีความเชื่อมโยงกันในระดับเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส าหรับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริต พบว่า ปัจจัยภายใน ได้แก่การขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะใน
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หน่วยงานภาครัฐและภาคการเมือง ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตเป็นอย่างมาก พบว่า ภาคการเมืองถือเป็นผู้ผูกขาดอ านาจในการบังคับ
ใช้นโยบาย ขาดความจริงใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท าให้ที่ผ่านมานโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ไม่ได้ถูกด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญพบว่า ยังประสบปัญหาการท างานที่ ขาดการบูรณาการ เนื่องจากปัจจัยในด้านกรอบของกฎหมายและ
ข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการขาดกลไกการติดตามและตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยภายนอกเห็นว่า การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา ยังคงมีประชาชนจ านวนมากไม่มีโอกาสรับรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แม้ ว่าในปัจจุบันประชาชนส่วน
ใหญ่จะมีความตื่นตัวในเรื่องของการทุจริต แต่โอกาสที่ประชาชนจะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐยังคงถูกจ ากัด ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขาดความต่อเนื่องและล่าช้าด้วยเหตุผลข้างต้น ทุกภาคส่วนใน
สังคมต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ได้มีการทบทวนงานวิจัยและงานวิชาการที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะ
ผลการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  1 (พ.ศ. 2551-2555) ส าหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2 (พ.ศ. 2556-25560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อีกทั้งค านึงถึงหลักการพ้ืนฐานส าคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2) สอดคล้องกับแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและต้องสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่น ามาสู่การทุจริตในประเทศไทย  
3) เน้นการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 7 องค์กร ส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคม และ 
4) การสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักต่อวัฒนธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ปกิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง
อุตสาหกรรม จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) ทั้งนี้เพ่ือให้ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใช้เป็นแนวทางในการใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของแต่ละส่วนราชการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการปกิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตร่วมกัน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกบันโยบายรัฐบาล  
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3.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)  
ส านักงาน ป.ป.ช.ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2556 – 2560) ขึ้น โดยค านึงถึงหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 

ประกอบด้วย  

ประการที่หนึ่ง  ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
ประการที่สอง  ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและต้องสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่น ามาสู่การทุจริต ใน

ประเทศไทย     
ประการที่สาม  เน้นการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้ง 7 องค์กร ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน 
ประการที่สี่     ยุทธศาสตร์ต้องมีส่วนในการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักต่อวัฒนธรรม

ซื่อสัตย์ สุจริต      
 โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ :   “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล" 
  พันธกิจ  :     1) สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐานความคิดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
    ของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
          2) พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการท างานระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน 
    และปรับปรุงกฎหมาย เพื่อลดอุปสรรคในการบูรณาการและการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและระหว่าง 
    ประเทศ 
          3) พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 
          4) สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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  ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนไทยในทุกภาคส่วนในการรักษา 
          ประโยชน์สาธารณะ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 

 โดยรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ ได้มีสาระส าคัญ ดังสรุปได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนไทยในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

 การต่อสู้กับการทุจริตหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง ควรมีการด าเนินการเชิงรุกให้ตรงเป้าหมายและด าเนินการอย่างรวดเร็ว เพราะพัฒนาการของการทุจริต  
ได้เปลี่ยนแปลงจากการเรียกค่าอ านวยความสะดวกเล็กน้อย มาเป็นปัญหาการทุจริตมีความรุนแรงมากขึ้น และอาจรุนแรงที่สุดจนถึงขั้นทุจริ ตทุกระบบในประเทศไทย  
ความยากของการขจัดปัญหาการทุจริตอยู่ที่บริการสินค้าสาธารณะ ซึ่งไม่มีความเป็นเจ้าของที่ชัดเจน และไม่มีกลไกการตอบสนองต่อการตรวจสอบของประชาชน ล าพังองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Agency: ACA) ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ 
อาจไม่มีก าลังพอ อย่างไรก็ตามในการต่อต้านการทุจริต ประเด็นที่ควรท าอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไป คือ การปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เนื่องจากสังคมไทยยัง
มีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เอ้ือต่อการทุจริต รวมถึงการขาดการปลูกจิตส านึก และส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีการด าเนินการของภาค
การศึกษาและศาสนาในการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แต่ยังไม่เพียงพอที่จะปรับรากฐานความคิด จิตส านึกและค่านิยมได้ ดังนั้นควรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรมต่อไป รวมถึงเพ่ิมองค์ความรู้ที่ครบถ้วน (Knowledge Body) เกี่ยวกับการทุจริต ระบบอุปถัมภ์ และความรับผิดชอบต่อประโยชน์ของสาธารณะ และให้
ตระหนักถึงผลกระทบการทุจริตและไม่ยอมรับการทุจริต เพ่ือให้เกิดการปกิรูปการเมืองและสังคมให้เอ้ือต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนส าคัญคือการปรับ
ความคิดของคนไทย ซึ่งมาจากการปรับปรุงระบบการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้เพ่ิมขึ้นและเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ และนักการเมืองให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
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ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน ามาสู่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้รักษา
ประโยชน์สาธารณะ  

 วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. ปรับฐานความคิดของคนไทย โดยเฉพาะนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยแก่ทุกภาคส่วนทุกเพศทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ 
2. ใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง เพ่ือน าไปสู่การปกิรูปการเมืองและสังคมให้เอ้ือต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  
เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการด าเนินงานชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูก -ปลุก จิตส านึก 
และค่านิยมของสังคมไทยมิให้ยึดติดกับระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมการทุจริตในการด าเนินงาน  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมีแนวทางในการด าเนินการ อันประกอบด้วย การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมการใช้และก าหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วนและก ากับดูแลการประพฤติให้เป็นตามหลักจริยธรรม  ซึ่งวัตถุประสงค์ของ 
การด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางดังกล่าวคือ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้การส่งเสริมการใช้ประมวลจริยธรรมจะเริ่มผลักดันจากลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในองค์กรหลักในการต่อต้านการทุจริตและขยาย
ไปสู่ข้าราชการในหน่วยงานทั้งหมดและนักการเมือง จนท้ายที่สุดขยายไปยังส่วนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร องค์กรเอกชน ภาคประชา
สังคมและสถาบันการศึกษา 

3. การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปลุกและปรับเปลี่ยนฐานความคิด ให้สังคมไทยมีจิตส านึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริต ทั้งอาจจัดให้
มีโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดให้มีการฝึกอบรม การเรียน การสอน โดยจัดท าเป็นหลักสูตรทางการศึกษาแล ะ
ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงจัดให้มีโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
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เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการและนักการเมืองหรือการฝึกอบรมนักการเมืองก่อนเข้าด ารงต าแหน่ง  เพ่ือให้มีการปกิบัติหน้าที่ตามกติกาทางการเมืองและหลักนิติ
ธรรม 

4. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ โดยมีระบบการให้รางวัลและระบบการลงโทษ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้าน  
การรับสินบน จากการทบทวนงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าสถานะทางเศรษฐกิจมีความเกี่ยวข้องกับการกร ะท าการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนั้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนความคิดในการกระท าการทุจริต จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมมาตรการที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของ
เจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการดีขึ้น ซึ่งหมายความรวมถึงการเพ่ิมรายได้และค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในต่างประเทศ อาทิ ในประเทศสิงคโปร์   ได้ชี้ให้เห็นว่า
ค่าตอบแทนที่มีอัตราสูง ช่วยลดการกระท าการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและราชการได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 

 การต่อต้านการทุจริตถือเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานด้านต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องประสานความร่วมมือ 
ของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 

1. การประสานการท างานและการบริหารการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ระหว่างองค์กรหลักที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบนของภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือขจัดการผูกขาดและแทรกแซงจากธุรกิจการเมือง 
3. เสริมสร้างให้เครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนมีความเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากรและการสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือเพ่ิมจ านวนและ

คุณภาพของเครือข่ายส าหรับเป็นแนวร่วมในการแจ้งเบาะแสและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ 
 เป้าหมายการด าเนินงานส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 

1. ระดับความส าเร็จ (ประสิทธิภาพ) ในการบูรณาการฐานข้อมูลการทุจริตร่วมกัน 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
4. ระดับความส าเร็จการติดตามผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ โดยคณะอนุกรรมการอ านวยการ ประสานการขับเคลื่อนและติดตามผล  

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการและแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 

1. ประสานการท างานและการบริหาร และบูรณาการระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดให้มีการประสานงานและอ านวยการ การติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ อ านวยการและประมวลผล รวมถึงต้องมีการประสานงานด้านการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรปรับปรุงการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร ตามรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
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2. สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีทุกภาคส่วน ทั้งภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนในการป้องกันการทุจริต น าไปสู่ระบบสัญญาณเตือนภัยการทุจริตโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการบูรณาการเครือข่ายควรเริ่มต้นจาก  
การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็งโดยสนับสนุนระบบการจัดการและทรัพยากรในการปกิบัติงานของเครือข่าย การสร้างขวัญและก าลังใจ   
และการสร้างความรู้ เพ่ือเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบภาครัฐและพัฒนาไปสู่ระบบสัญญาณเตือนภัยการทุจริต 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ส าหรับวัตถุประสงค์การด าเนินงานตามแนวทางและมาตรการดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง  
และมีความเป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
และอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง (Unit Link) ซึ่งท าหน้าที่เก็บรวบรวม เชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ และ
เป็นแกนหลักในการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 

4. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับในแต่ละหน่วยงานหลักในการต่อต้านการทุจริต  
ให้สอดคล้องกัน เพ่ือเกิดผลบังคับใช้ในทางปกิบัติ ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ บทบาทขององค์กร กฎหมายที่เสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
กฎหมายคุ้มครองพยาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการบริหารงานบุคคลกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 

 ในการด าเนินงานเพ่ือต่อต้านการทุจริตในปัจจุบัน นอกจากอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตภายในประเทศแล้ว การแสวงหา
ความร่วมมือจากองค์กรต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศนับว่ามีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการทุจริตที่มีแนวโน้มเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง 
การเปิดเสรีกลุ่มอาเซียน ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมการรองรับปัญหาจากการเปิดเสรีกลุ่มอาเซียนดังกล่าว ดังนั้นการประสานกลุ่มต่อต้านนานนาชาติ โดยมีความร่วมมือของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) รวมถึงองค์กรต่อต้านการทุจริตต่างประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือในระดับชาติ  เพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นยิ่งซึ่งความร่วมมือที่ส าคัญ ประกอบด้วย การะประสานการท างาน การปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและ
เป็นสากล รวมถึงการเข้าร่วมปกิญญาและการท าบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ  
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 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย 
1. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการท างานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล 
2. เพ่ือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่าง ๆ 

 แนวทางและมาตรการที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน /องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรต่อต้านการทุจริตของ

ไทยให้มีมาตรฐานในการปกิบัติงาน และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎข้อบังคับสากลโดยประสานงานกับองค์กรต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ อาทิ 
ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) สหประชาชาติ (UN) องค์กรเอกชน เช่นองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International : TI) และองค์กรที่ เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่นหน่วยงานต่อต้านการทุจริตสากล (The Interpol Group of Experts on 
Corruption) โดยด าเนินการเข้าร่วมพันธกรณี (MOU) การประสานความร่วมมือในการน าทรัพย์สินกลับคืนประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน การสนับสนุนข้อมูลตลอดจนการมีระบบตรวจสอบ รวมตลอดถึงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งการหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ภายในประเทศ และน าองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ  ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องปรับปรุงและพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยด าเนินการประสานงานของ
หนว่ยงานต่อต้านการทุจริต เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3. สร้างความร่วมมือโดยการเข้าร่วมปกิญญาและการท าบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ เช่น ปกิญญากรุงเทพฯ ปี ค.ศ. 2010 ปกิญญาบราซิล ปี ค.ศ. 
2012 และบันทึกความเข้าใจในภูมิภาคอาเซียน (SEA-PAC) ส าหรับเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาระบบการบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 1 ซึ่งพบว่าการให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯโดยผ่านการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ  
ในระดับกระทรวง ยังให้ความส าคัญกับประเด็นด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต และการสร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้องกันและปราบปราม 
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การทุจริตค่อนข้างน้อย ท าให้ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักท่ี 3 ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 1กล่าวคือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งโดยมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และอัตราก าลัง การยกร่าง การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  จากปัจจุบันที่รูปแบบการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังมีความรวดเร็วและขยายขอบเขตข้ามพรมแดน โดยเฉพาะมีการทุจริตเชิงนโยบายที่น าไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อน ท าให้การติดตาม 
ตรวจสอบ และการหาหลักฐานยากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการสมประโยชน์ของทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งเป็นปัญหาการทุจริตของภาคการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ  
ผู้มีอิทธิพลทางการเมืองมักใช้อ านาจของตนเองในการแทรกแซงทุกด้าน เช่น การทุจริตในการแต่งตั้งโยกย้าย การแทรกแซงระบบการยุติธรรม และการตรวจสอบการทุจริต 
ซึ่งเป็นปัญหาการขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กฎหมายหลายฉบับไม่ทันสมัย มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการท าทุจริตระยะยาว และกฎหมายที่เกี่ยวกับ  
การคุ้มครองพยานยังไม่เข้มแข็ง ท าให้การด าเนินคดีขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมีด าเนินการล่าช้าท าให้ผู้กระท าผิดไม่เกรงกลัว กับการถูกลงโทษ ประกอบกับไม่มีการ
น าผลคดีทุจริตมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต แสดงให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่ รอการแก้ไข ทั้งนี้ ในระยะสั้น
สามารถด าเนินการแก้ไขโดยพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามด้วยการเร่งด าเนินการตัดสินคดีให้รวดเร็ว และเป็นธรรม คดีที่มีผลการตัดสินแล้วต้องน ามาเผยแพร่เพื่อสร้าง
ความตระหนักแก่คนในสังคมไทย โดยสื่อจะต้องมีความเป็นกลาง ซึ่งถือเป็นสองประเด็นหลักของการต่อต้านการทุจริต โดยผ่านการน าผลการศึกษามาใช้ทั้งความรู้เชิงวิชาการ
และการวิจัยเพ่ือน ามาก าหนดเป็นมาตรการหรือเครื่องมือใหม่ๆ ในการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งต้องมีการประสานการสนับสนุนจากเครือข่าย  
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลกลางการทุจริต ร่วมกับการพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
การทุจริต อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย ระบบติดตามรายงานทางการเงินและการปิดบัญชีโครงการด้านการเกษตรและการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk 
Assessment) ในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เป็นต้น การสร้างเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมแก่เครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนก็ถือเป็นส่วนส นับสนุนส าคัญ 
ในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกับองค์กรต่อต้านการทุจริต เนื่องจากเป็นปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาส าคัญของประเทศชาติ ซึ่งสามารถท าให้โด ยการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรต่อต้านการทุจริต เพ่ือลดภาระการรับเรื่องร้องเรียนซ้ าซ้อน (จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) รวมถึงพัฒนาระบบการแจ้งเบาะแส
และช่องทางการตรวจสอบอ านาจรัฐและคุ้มครองสิทธิ โดยด าเนินการจัดศูนย์รับแจ้งเบาะแสในชุมชน สายด่วน ตู้ไปรษณีย์ การสร้างเครือข่ายสั งคมออนไลน์ (Social 
Network) รวมถึงการก าหนดมาตรการจูงใจและการคุ้มครอง น ามาสู่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี
เป้าหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี และมีเครื่องมือใหม่ๆในการปราบปรามการทุจริต  

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 



- 14 - 
 

1. การพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต พัฒนาระบบคุ้มครองพยาน (Whistle blower Protection) ให้เข้มแข็ง 
2. สร้างกลไกในการตรวจสอบการใช้อ านาจ 
3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือให้มีการน าองค์ความรู้ (Knowledge body) ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมส าหรับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
เป้าหมายของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. การด าเนินคดีมีประสิทธิภาพ 
2. มีเครื่องมือใหม่ในการปราบปรามการทุจริต 

แนวทางและมาตรการที่ส าคัญในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
1. บรรจุยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
2. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต เพ่ือเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างองค์กรต่างๆ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลกลาง

การทุจริต วัตถุประสงค์การด าเนินงานตามแนวทางนี้ ได้แก่ การน าผลการศึกษามาใช้ทั้งความรู้ทางวิชาการและการวิจัย โดยที่ผลการศึกษาที่ได้จะน ามา
ก าหนดมาตรการหรือเป็นเครื่องมือใหม่ๆ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่ างประเทศ 
ในส่วนของการพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย ระบบติดตามรายงานทางการ
เงินและการปิดบัญชีโครงสร้างการเกษตร และ Corruption Risk Assessment  ในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เป็นต้น 

4. สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตให้กับภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม
และประชาชนเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น โดยการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและช่องทางการตรวจสอบอ านาจรัฐและคุ้มครองสิทธิ ในส่วนของระบบการ
แจ้งเบาะแส จะมีการด าเนินการจัดศูนย์รับเบาะแสชุมชน สายด่วน ตู้ไปรษณีย์ การสร้างเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networks) รวมถึงการก าหนด
มาตรการจูงใจและคุ้มครอง 
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5. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต เพ่ือลดภาระการรับเรื่องร้องเรียนซ้ าซ้อนระหว่างทุกองค์กร โดยจะมีการ
จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย ในปัจจุบันมีความหลากหลาย และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงกลายเป็นอาชญากรรมข้ามขาติมากขึ้น ด้วยสถานการณ์ ดังกล่าว 
รวมถึงการเข้าสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งหนึ่งในแนวทางส าคัญ ได้แก่ การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะสาขา อีกท้ังบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขานั้น
ทบทวนงานวิจัยและงานวิชาการ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าบุคลากรขององค์กรต่อต้านการทุจริตส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะสาขา อีกทั้ง
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขานั้นไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือท างานร่วมกัน ซึ่ งผลกระทบที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว ท าให้การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าความผิดในคดีที่ต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะสาขา ล่าช้า ในท้ายที่สุดส่งผลกระทบ ต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทย  
จากสถานการณ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรขององค์กรต่อต้านการทุจริตจึงมีความจ าเป็นยิ่งที่จะต้องน ามาขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 2  

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 
1. จัดให้มีการเก็บรวบรวม สังเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางของแต่ละหน่วยงาน 
2. สร้างเสริมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กร 
3. เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะและทัศนคติ) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 
1. ร้อยละบุคลากรมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน 
2. บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ 

แนวทางและมาตรการที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 



- 16 - 
 

1. สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและการพัฒนา เพ่ือให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้ได้องค์ความรู้ด้านการต่อต้าน 
การทุจริตทั้งความรู้ทางวิชาการและการวิจัย 

2. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่และเสริมองค์ความรู้ที่ขาดให้ครบถ้วน และน าองค์ความรู้
ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชน 

3. สร้างบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาส าหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา เนื่องจากรูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อนมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพจะท าให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส าหรับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ และทัศนคติ ทั้งนี้อาจก าหนดมาตรฐานวิชาชี พ
เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร ประกอบกับการก าหนดมาตรฐานเส้นทางวิชาชีพ (Career Path) และก าหนดมาตรฐานค่าตอบแทนพิเศษ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 

4. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

        
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปภาพรวมความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2556-2560) ได้ดังแผนภาพ ต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
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วิสัยทัศน์ : สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

พันธกิจ 1 
สร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรม และจิตส านึกการต่อต้าน 

การทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐานความคิด เพื่อเห็น 
แก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศใหแ้ก่ทุกภาคส่วน 

ในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุม่ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองและเจา้หน้าทีข่องรัฐ 

พันธกิจ 2 
พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการ 

การท างานระหว่างเครือขา่ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
กับทุกภาคส่วน และปรับปรุงกฎหมาย เพื่อลดอุปสรรคใน 
การบูรณาการ และการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตทัง้ภายในและระหว่างประเทศ 

พันธกิจ 3 
พัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมือที่มี

ประสิทธภิาพครอบคลุมพื้นที่เปา้หมาย
โดยเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 

พันธกิจ 4 
สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วน  

สร้างองค์ความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันและ 
ร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

วัตถุประสงค์หลัก 1 
เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์
ของสาธารณะของเจา้หน้าทีข่องรัฐ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
บุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์หลัก 2 
เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริต ทีม่ี

ประสิทธภิาพมีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติด้านแผนยุทธศาสตร์

ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อตา้นการทุจริตรวมทัง้มีแนวทาง
ขับเคลื่อนและตดิตามประเมินผลชดัเจน เป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์หลัก 3 
เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่

สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตเกิดความ

ไว้วางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์หลัก 4 
เพื่อยกระดับสมรรถนะการด าเนินงานของ

หน่วยงานต่อตา้นการทุจรติในด้าน 
การต่อต้านการทุจริตให้เท่ากันกับ
สถานการณ์และได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต
เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคดิของคนใน 
ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บูรณาการการท างานของหน่วยงานใน

การต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาความร่วมมือกับองค์กร
ต่อต้านการทุจรติและเครือข่าย

ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างองค์ความรู้ ดา้นการต่อต้าน
การทุจริตให้กบับุคลากรทุกภาคส่วน 

มาตรการ 
1. ประสานการท างานและการบริหารระหว่างองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญ 
2. สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคมและประชาชนในการป้องกันการทุจริต 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
4. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และการบังคับใช้กฎหมาย
รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับในแต่ละ
หน่วยงานหลัก ในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน 

 

มาตรการ 
1. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริต
และองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ 
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ 
3. สร้างความร่วมมือโดยการเข้าร่วม
ปฏิญญาและการท าบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างประเทศ 

มาตรการ 
1. บรรจุยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
2. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา มาตรการและ
เคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4 .สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน 
การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ทุจริตให้กับภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมและประชาชน  
เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น 
5. สร้างเสริมระบบรับเร่ืองร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ท่ีต่อต้านการทุจริต 

 

มาตรการ 
1. สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัย
และพัฒนา 
2. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ 
3. สร้างบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะสาขา
ส าหรับตรวจสอบและปราบปรามการ
ทุจริตรายสาขา 
4. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2 .ส่งเสริมการใช้และก าหนดบทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน 
3. การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเคร่ืองมือ
ในการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด
เด็กและเยาวชนเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
4. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
 

1. วิสัยทัศน ์พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
 วิสัยทัศน์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
        "กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรน าการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน" 
 
 พันธกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้น าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก 
2. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ 
3. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งรองรับภัยพิบัติต่างๆ และสามารถ

แข่งขันได้ในตลาดโลก 
4. ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคม 
5. บูรณาการและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันให้เกิด

ประสิทธิผล 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม  (แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2555 - 2558 (ฉบับปรับปรุงส าหรับจัดท าค าของบประมาณ  
พ.ศ. 2558)) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิต สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการ และประชาชน 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  กระทรวงอุตสาหกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560  

 
 วิสัยทัศน์  
        “ปราศจากการทุจริต ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน”  

 

 
 พันธกิจ  

1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

2. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 เป้าประสงค์หลัก 

1.   เพ่ือยกระดับจิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในผลประโยชน์สาธารณะของบุคลากรทุกระดับ  
2.   เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารและการปกิบัติงาน และมีระบบ/กลไก  

ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต 
3.   เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

มาตรการที่ 1  พัฒนา ส่งเสริมระบบการเชิดชูคนดีที่เป็นต้นแบบข้าราชการที่ดี และเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการด้านต่อต้านการทุจริต 
ที่เป็นต้นแบบ (Best Practice) 

มาตรการที่ 2  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ให้ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับ 
มาตรการที่ 3  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการที่ 1  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปกิบัติราชการ  
มาตรการที่ 2  เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการทุจริต ให้แก่เครือข่ายภาคประชาสังคม  
มาตรการที่ 3  พัฒนาให้มศีูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบเพื่อน าไปปกิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและบูรณาการการท างาน 
มาตรการที่ 1  ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ  
มาตรการที่ 2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
มาตรการที่ 3  จัดท า/ปรับปรุงพัฒนาคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการที่ 4  การจัดท าโครงการ 1 กระทรวง 1 ป้องกันโกง (ถ่ายทอดแนวทางโครงการไปยังกรมในสังกัด) 
มาตรการที่ 5  การน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ( ITA) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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วิสัยทัศน์ : ปราศจากการทุจริต ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 

พันธกิจ 1 
ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม  

แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

พันธกิจ 2 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์หลักที่ 1 
เพื่อยกระดับจิตส านึก ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
ในผลประโยชน์สาธารณะของบุคลากรทกุระดับ 

เป้าประสงค์หลักที่ 2 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารและ
การปกิบัติงาน และมีระบบ/กลไก  

ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต 
 

เป้าประสงค์หลักที่ 3 
เพื่อพัฒนาระบบบรหิารการต่อต้านการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปลูกสร้างจติส านึกต่อตา้นการทุจรติ เน้นการ

ปรับเปลี่ยนฐานความคดิของคนในทุกภาคส่วน
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบริหารและเครื่องมือในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจรติและบูรณาการการท างาน 

มาตรการ 
1. พัฒนา ส่งเสริมระบบการเชดิชูคนดีทีเ่ป็น

ต้นแบบขา้ราชการทีด่ี และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการดา้นต่อต้าน
การทุจริตทีเ่ป็นต้นแบบ (Best Practice) 

2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภบิาล ให้ผู้บริหารระดับสูง 
และบุคลากรทุกระดับ 

3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวติ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการปฏบิัติราชการ  
2. เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการทุจริต  

ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน  
3. พัฒนาให้มีศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกบัระเบยีบเพื่อน าไป

ปฏิบตัิได้อยา่งถูกต้อง 

มาตรการ 
1. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ เพื่อลดการใช้ดลุพินิจ  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการเรื่องร้องเรยีนเพื่อให้มี

ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  
3. จัดท า/ปรบัปรุงพัฒนาคู่มือเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 
4. การจัดท าโครงการ 1 กระทรวง 1 ป้องกันโกง (ถ่ายทอดแนวทาง

โครงการไปยังกรมในสังกดั)  
5. การน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการในด้านความโปร่งใส ร้อยละ 80 
กลยุทธ์หลัก    พัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
มาตรการที่ 1  พัฒนา ส่งเสริมระบบการเชิดชูคนดีที่เป็นต้นแบบข้าราชการที่ดี และเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการด้านต่อต้านการทุจริตที่เป็นต้นแบบ 

(Best Practice) 
 

 (1) วัตถุประสงค์ (2) ตัวช้ีวัด 
(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) โครงการ/กิจกรรม (5) แนวทางปฏิบัติ  
2558 2559 2560 

เพ่ือเชิดชูคนดีและเผยแพร่ผล
การด าเนินงานของกิจกรรม/
โครงการด้านต่อต้านการทุจริต
ที่เป็นต้นแบบ (Best 
Practice) ให้ประชาสังคม
ได้รับทราบ 

จ านวนบุคคลที่ได้รับการ
เชิดชูเป็นคนดีต้นแบบใน
โครงการ “คนดีศรี
อุตสาหกรรม” 
 
 
 

มีการเชิด
ชูคนดี

ต้นแบบ
ไม่น้อย
กว่า 

กรมละ 1 
คน 
 

มีการเชิด
ชูคนดี

ต้นแบบ
ไม่น้อย
กว่า 

กรมละ 1 
คน 
 

มีการเชิด
ชูคนดี

ต้นแบบ
ไม่น้อย
กว่า 

กรมละ 2 
คน 
 

จัดท าโครงการ “คนดีศรี
อุตสาหกรรม” เพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนข้าราชการ
ที่ดี ไม่มีประวัติการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ
ประพฤติตัวเป็นคนดี  
มีจรรยา จริยธรรม  
เป็นต้นแบบให้ข้าราชการ

1. จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
“คนดีศรีอุตสาหกรรม” 

2. คัดเลือก และประเมิน “คนดีศรี
อุตสาหกรรม” 

3. มอบรางวัลเพื่อเชิดชู “คนดีศรี
อุตสาหกรรม” 

4. เผยแพร่ผลการด าเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการด้านต่อต้านการ

เป้าประสงคห์ลักที่ 1 เพ่ือยกระดับจิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในผลประโยชน์สาธารณะของบุคลากรทุกระดับ 
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 ได้ ทุจริตที่เป็นต้นแบบ (Best Practice) 
ให้ประชาสังคมได้รับทราบ 

 
มาตรการที่ 2  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ให้ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับ 
 

 (1) วัตถุประสงค์ (2) ตัวช้ีวัด 
(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) โครงการ/กิจกรรม (5) แนวทางปฏิบัติ  
2558 2559 2560 

เพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาล ให้ผู้บริหาร
ระดับสูง และบุคลากร 
ทุกระดับ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

จัดท าโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล ให้
ผู้บริหารระดับสูง และ
บุคลากรทุกระดับ 

1. ศึกษาหลักสูตรและเนื้อหา เพ่ือ
ประกอบการจัดท าหลักสูตร
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล ให้ผู้บริหาร
ระดับสูง และบุคลากรทุกระดับ 

2. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนฯ 
3. ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ 

จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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มาตรการที่ 3  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 (1) วัตถุประสงค์ (2) ตัวช้ีวัด 
(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) โครงการ/กิจกรรม (5) แนวทางปฏิบัติ  
2558 2559 2560 

เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของจ านวนบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่เข้าร่วมโครงการ  
การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริม
การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น การประกวดผู้ที่น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประกอบการ
ด ารงชีวิต และการ
ปกิบัติงาน หรือการ
รณรงค์ส่งเสริมให้
บุคคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรมมีความ
พอเพียง 

1. ศึกษารูปแบบของโครงการที่
เหมาะสมส าหรับการส่งเสริม
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ด าเนินโครงการตามแผนฯ 
3. ประเมินผลโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ร้อยละของความพึงพอใจของภาคประชาชนที่ร่วมกับภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร้อยละ 80 
กลยุทธ์หลัก    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับความร่วมมือ และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต 
มาตรการที ่1  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปกิบัติราชการ 

 

 (1) วัตถุประสงค์ (2) ตัวช้ีวัด 
(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) โครงการ/กิจกรรม (5) แนวทางปฏิบัติ  
2558 2559 2560 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การปกิบัติราชการ 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการที่มีกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการปกิบัติราชการ 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

รอ้ยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการปกิบัติ
ราชการ 

1. รวบรวมเครือข่ายภาคประชาชน
ในแต่ละด้าน เพ่ือจัดท าทะเบียน
เครือข่ายภาคประชาชน 

2. แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนใน
แต่ละด้าน เพ่ือเข้าร่วมในการ
ตรวจสอบการปกิบัติราชการ
ของโครงการในกระทรวง
อุตสาหกรรม 

3. ด าเนินโครงการฯตามแผน 

เป้าประสงคห์ลักที่ 2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารและการปฏิบัติงาน  
และมีระบบ/กลไก ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต 
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4. ประเมินผลการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบ
การปกิบัติราชการ 

มาตรการที่ 2 เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการทุจริต ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 
 

 (1) วัตถุประสงค์ (2) ตัวช้ีวัด 
(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) โครงการ/กิจกรรม (5) แนวทางปฏิบัติ  
2558 2559 2560 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่
เครือข่ายภาคประชาชนใน
การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละของจ านวน
เครือข่ายภาคประชาชน
เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
การเสริมสร้างความรู้  
ในการป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

เสริมสร้างความรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต ให้แก่
เครือข่ายภาคประชาชน 
รวมถึงสื่อมวลชน NGO 
และผู้มีส่วนได้เสียของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. ศึกษาหลักสูตรและเนื้อหา เพ่ือ
ประกอบการจัดท าหลักสูตรองค์
ความรู้ในการป้องกันการทุจริต 
ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 

2. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนฯ 
3. ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ 

จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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มาตรการที่ 3 พัฒนาให้มีศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ เพ่ือน าไปปกิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

 (1) วัตถุประสงค์ (2) ตัวช้ีวัด 
(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) โครงการ/กิจกรรม (5) แนวทางปฏิบัติ  
2558 2559 2560 

เพ่ือพัฒนาให้มีศูนย์ข้อมูล
เกี่ยวกับระเบียบของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
สามารถน าไปปกิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของศูนย์
ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

การพัฒนาให้มศีูนย์ข้อมูล
เกี่ยวกับระเบียบของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. รวมรวม และสร้างระบบศูนย์
ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลฯ ให้สะดวกต่อการใช้งาน 

3. พัฒนาระบบช่องทางการ
ให้บริการข้อมูลฯ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่อผู้รับบริการ 

4. ประเมินผลผู้รับบริการของ 
ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 
 



- 33 - 
 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและบูรณาการการท างาน 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์  ร้อยละที่ลดลงของจ านวนข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชั่นและมีมูล ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
กลยุทธ์หลัก  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานด้านการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปกิบัติราชการให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
มาตรการที ่1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 

 

 (1) วัตถุประสงค์ (2) ตัวช้ีวัด 
(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) โครงการ/กิจกรรม (5) แนวทางปฏิบัติ  
2558 2559 2560 

เพ่ือปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ สามารถ 
ลดการใช้ดุลพินิจ มิให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในการบริหาร 
และการปกิบัติงาน 

ร้อยละของจ านวนกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆที่ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทบทวน และปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ สามารถลดการใช้
ดุลพินิจ 

1. ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

2. จัดท าแผนเพื่อปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ 

3. ด าเนินการตามแผนฯ 
4. ประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนฯ 
 

เป้าประสงคห์ลักที่ 3  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
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มาตรการที ่2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 (1) วัตถุประสงค์ (2) ตัวช้ีวัด 
(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) โครงการ/กิจกรรม (5) แนวทางปฏิบัติ  
2558 2559 2560 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ร้อยละของการจัดการ 
ข้อร้องเรียนได้รับการ
ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
เรื่องร้องเรียนเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1. วิเคราะห์ และทบทวนระบบ
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงานที่
เหมาะสม 

2. ทบทวนคู่มือการจัดการ 
ข้อร้องเรียนให้สอดคล้องกับ
แนวทางท่ีปรับปรุงกระบวนงาน 

3. สรุปผลการด าเนินการ 
การจัดการข้อร้องเรียนได้รับ
การด าเนินการ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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มาตรการที ่3 จัดท า/ปรับปรุงพัฒนาคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 (1) วัตถุประสงค์ (2) ตัวช้ีวัด 
(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) โครงการ/กิจกรรม (5) แนวทางปฏิบัติ  
2558 2559 2560 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร 
การต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ และเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

รอ้ยละความส าเร็จในการ
จัดท า/ปรับปรุงคู่มือ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต                    

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

การจัดท า/ปรับปรุงคู่มือ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต                    

1. ทบทวน/จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

2. เผยแพร่ และน าคู่มือเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตไปใช้งาน 

3. ประเมินผลความส าเร็จของ 
การน าคู่มือเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ไปใช้งาน 
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มาตรการที ่4 การจัดท าโครงการ 1 กระทรวง 1 ป้องกันโกง (ถ่ายทอดแนวทางโครงการไปยังกรมในสังกัด) 
 

 (1) วัตถุประสงค์ (2) ตัวช้ีวัด 
(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) โครงการ/กิจกรรม (5) แนวทางปฏิบัติ  
2558 2559 2560 

เพ่ือถ่ายทอดแนวนโยบาย
และโครงการที่เก่ียวกับ 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
จากผู้บริหารระดับกระทรวง 
ถ่ายทอดไปยังส่วนราชการ
ระดับกรมในสังกัด 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ร้อยละความส าเร็จของส่วน
ราชการระดับกรม ของ
โครงการ 1 กระทรวง  
1 ป้องกันโกง (ถ่ายทอด
แนวทางโครงการไปยัง 
กรมในสังกัด) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ด าเนินโครงการ  
1 กระทรวง 1 ป้องกันโกง 
(ถ่ายทอดแนวทาง
โครงการไปยังกรมใน
สังกัด) 

1. วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบ
โครงการ 1 กระทรวง 1 ป้องกัน
โกง (ถ่ายทอดแนวทางโครงการ
ไปยังกรมในสังกัด)  

2. ชี้แจงแนวทางการด าเนิน
โครงการ 1 กระทรวง 1 ป้องกัน
โกง (ถ่ายทอดแนวทางโครงการ
ไปยังกรมในสังกัด) ไปยังส่วน
ราชการกรมในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

3. รวบรวมแผนโครงการ และ 
ค่าเป้าหมายของส่วนราชการ
ระดับกรม 

4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
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มาตรการที ่5 การน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 

  

 (1) วัตถุประสงค์ (2) ตัวช้ีวัด 
(3) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) โครงการ/กิจกรรม (5) แนวทางปฏิบัติ  
2558 2559 2560 

เพ่ือน าผลการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ของภาครัฐ มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

ระดับคะแนนเฉลี่ยของการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของภาครัฐ 
(ITA) ระดับกรมสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม 

4.00 
คะแนน 

4.25 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

ประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ของภาครัฐ ในระดับ
หน่วยงาน ระดับเจ้าหน้าที่ 
และผู้รับบริการ 

1. วิเคราะห์ผลการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ของภาครัฐ ทั้งในระดับ
หน่วยงาน ระดับเจ้าหน้าที่ และ
ผู้รับบริการ ตามแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยง 

2. จัดท าแผนงาน/โครงการ และ
กลยุทธ์เพื่อจัดการต่อความเสี่ยง
จากที่วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 
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3. ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 – 2560 

 
1. โครงการประเมินความโปร่งใส (Integrity &Transparency Assessment: ITA) 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้พัฒนาดัชนีตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน โดยร่วมกับส านักงานพัฒนา
ระบบราชการ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปกิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยเป็นการประเมินเชิงบวก เพ่ือการยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ใช่การจับผิด แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและเพ่ือปรับปรุงการท างานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นที่เข้าร่วมโครงการ และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงหรือพัฒนา ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

 การด าเนินงาน โดยการก าหนดแนวทางการปกิบัติตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมส่งแบบประเมิน  ส าหรับหน่วยงานและค าอธิบายการตอบ
แบบประเมิน พร้อมแจ้งชื่อผู้ประสานงาน จากนั้นจัดท าบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย บุคลากรภายใน  หน่วยงานจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดส่งมาตาม
จ านวนที่ก าหนด จัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์ จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มส ารวจตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากการตอบค าถามตามแบบ
ประเมิน จากนั้นรวบรวม/วิเคราะห์/ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากแบบประเมิน ทั้ง 3 แบบ (Evidence - Based, Internal, External) และ
ตรวจสอบ/พิจารณาการอุทธรณ์ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน (กรณีมีการอุทธรณ์) จากนั้นรายงานผลการประเมินต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
และจัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานให้แก่หน่วยงาน  

 

2. โครงการปลูกสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต 
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 วัตถุประสงค์โครงการเพ่ือปรับฐานความคิดของคนไทย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐของกระทรวงอุตสาหกรรมให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ทุกภาคส่วน และเพ่ือใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต เพ่ือน าไปสู่การปกิรูปการเมืองและสังคมให้เอ้ือต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 แนวทางการด าเนินงาน โดยส่งเสริมให้ความรู้กับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูก -ปลุก จิตส านึกและค่านิยมของสังคมไทยมิให้ยึดติดกับ
ระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมการทุจริต นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้และก าหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วนและก ากับการประพฤติให้เป็น
ตามหลักประมวลจริยธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขยายไปสู่ข้าราชการทุกหน่วยงานนักการเมือง และภาคส่วนอื่นๆ อาทิ ภาคเอกชน องค์กร องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ส าหรับการใช้การศึกษาและ
ศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือน าไปสู่การปกิรูปส่วนราชการให้เอ้ือต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดจิตส านึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริต โดยให้ความส าคัญกับการจัดการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรการศึกษา เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่รัฐ และการดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบน  
 

3. โครงการเสริมสร้างความรู้ต้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

 วัตถุประสงค์โครงการเพ่ือจัดให้มีการเก็บรวบรวม สังเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างการจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) และการถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กร และเพ่ือเสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะและทัศนคติ) ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 แนวทางการด าเนินงาน โดยสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและการพัฒนา เพ่ือให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต ทั้งความรู้ทางวิชาการและการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดการจัดการความรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มี อยู่และเสริมองค์ความรู้ที่ขาดให้
ครบถ้วน และน าองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรและประชาชน การสร้างบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาส าหรับการตรวจสอบและปราบป รามการทุจริตราย
สาขา ส าหรับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ทั้งนี้อาจก าหนดมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร ประกอบกับ
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การก าหนดมาตรฐานเส้นทางวิชาชีพ (Career Path) และก าหนดมาตรฐานค่าตอบแทนพิเศษ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

4. โครงการธรรมน าทางต่อต้านทุจริต 

วัตถุประสงค์โครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับในองค์กรและเพ่ือกระตุ้นปลุกจิตส านึกให้บุคลากรได้เห็นความส าคัญของการมี
คุณธรรม จริยธรรม และร่วมต่อต้านการทุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมทุกระดับ  

 แนวทางการด าเนินงานโครงการ ก าหนดหลักสูตร/ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จัดกิจกรรมในการฝึกอบรมเชิงปกิบัติการ 
ได้แก่ ให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม การประพฤติตนเป็นคนดี โดยก าหนดบุคลากรที่เข้าอบรมท า MOU สัญญาว่าจะปกิบัติดี ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ และเชิญพระนักเทศน์ มาให้
ความรู้ หลักคุณธรรม รวมทั้งมีกิจกรรมฝึกปกิบัติสมาธิ 

 

5. โครงการเชิดชูคนดีศรีอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาบุคคลต้นแบบของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้ านความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติชอบ เพ่ือส่งเสริม เชิดชูบุคคลต้นแบบด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ยอมรับของสังคม และเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร ให้ยกย่องเชิดชู ยอมรับในสิ่งที่ดีงาม โดยกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมทุกระดับ  

แนวทางการด าเนินงานโครงการ ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้
ครอบคลุมในทุกระดับ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือก จากนั้นคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในแต่ละระดับ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อเป็นการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ยอมรับของสังคม 
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6. โครงการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปกิบัติงานมีคู่มือในการใช้ปกิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการท างานตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และเพ่ือความรวดเร็ว และถูกต้องใน
การปกิบัติงาน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่เก่ียวกับด้านพัสดุ ด้านจัดซื้อ จัดจ้าง หัวหน้าพัสดุ กรรมการตรวจรับ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ จัดตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือมาตรฐาน จัดประชุมคณะท างาน และจัดท าเอกสารต้นร่าง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพ่ือน า
ความคิดเห็นจากการประชุมมาปรับปรุงร่างคู่มือในการใช้ปกิบัติงาน เพ่ือลดความเสี่ยงในการท างาน  จัดประชุมปรับปรุงร่างคู่มือครั้งที่ 2 เพ่ือขอความเห็นชอบ และน าเสนอ
ผู้บริหาร จัดท าคู่มือมาตรฐานการปกิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต และจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป 

 




