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๑. ความน า 
 หลักการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จ าเป็นที่จะต้องใช้ระบบการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและการด าเนินงานของรัฐ ทั้ง ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ ที่รัฐจะได้ยึดเอาประชาชน  
เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและ จะได้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นหลักสากล และได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ .ศ.๒๕๔๐ 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ตลอดจนถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการ
ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้อ านาจประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ร่วมกับรัฐหรือตรวจสอบการ
ด าเนินงานของรัฐอีกหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นต้น 
 ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าหลายหน่วยงานจะพยายามแสวงหาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
แต่การด าเนินการ ของหลายหน่วยงาน หลาย องค์กร  กลับด าเนินการ ในลักษณะของการเข้าไปจัดต้ัง สร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนที่ภาครัฐก ากับให้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับภาครัฐ อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าว
อาจจะสามารถสร้างภาคีเครือข่ายจ านวนมากได้  แต่ก็ขาดพลังผลักดันและความเข้มแข็งในการด าเนินการ 
และไม่สอดคล้องกั บหลักการด าเนินงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานไว้ในเรื่องของ การ
พัฒนาคน  "ต้องระเบิดจากข้างใน "  นั้นหมายความว่า ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและ
ครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคม
ภายนอก มิใช่การน าเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มี
โอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่ความล่มสลายได้ 
 ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยได้ทวีความรุนแ รงมากขึ้น แต่ประชาชน ไทยส่วนใหญ่ในสังคมยัง  
ไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนกับตนเองโดยตรง และเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว หรือในบางส่วนเห็นว่าการทุจริต
สามารถท าได้ ถ้าตัวเองได้ประโยชน์ด้วย ซึ่งทัศนคติเหล่าน้ี เป็นผลมาจากกระบวนการที่ผ่านมายังไม่ได้ท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ที่ได้ช่ือว่าเป็นฉบับปราบปรามโกง ได้ก าหนดในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๖๓ “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว
อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน  เพื่อมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ให้ความรู้ 
ต่อต้านหรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
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 ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงน ามาสู่ แนวคิดในการ จัดท ายุทธศาสตร์เสริม สร้างความเข้มแข็งภาคี
เครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ปลูกจิตส านึก ทัศนคติต่อต้าน  
การทุจริตประพฤติมิชอบ ของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  ส่งเสริม สนับสนุนการ เข้าร่วม เฝ้าระวัง และ
ตรวจสอบการทุจริตอย่างจริงจังมีประสิทธิภาพ ด้วยการน้อมน าหลักการตามแนวพระราชด ารัส มาเป็นหลักคิด 
ในการด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างแท้จริง 
 
๒.สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย 
 ที่ผ่านมาสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยเป็นปัญหาที่หยั่งราก ฝั่งลึก ในสังคมไทยมาเป็นระยะ
เวลานาน  ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)                
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนอยู่ในระดับต่ า
มาโดยตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ (รายละเอียดตามกราฟแสดงคะแนน) 
 

 
 (ที่มา : รวบรวมจาก https://www.transparency.org ) 
 

 โดยเหตุผลส าคัญของระดับผลคะแนนดังกล่าว เนื่องจากมาจาก สังคมไทยยังยึดติดกับสังคมในระบบ
อุปถัมภ์  หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า The patron-client system เป็นระบบที่อยู่ในสังคมจารีตนิยม  
เกิดจากความเหลื่อมล้ าของมนุษย์ในแง่ทรัพย์ศฤงคาร สถานะ และอ านาจ (wealth, status and power)  
แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งได้แก่ จิตใจ ศีลธรรมและจริยธรรม ผู้อุปถัมภ์ (patron) จะเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเอื้ออ านวย
ประโยชน์ได้ทั้งในอ านาจทางการเมือง ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ผ ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม 
และส าหรับบางกรณีผู้อุปถัมภ์ คือ บุคคลเป็นที่เคารพนับถือในคุณความดีสามารถให้ความรู้สึกที่ดีกับผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ 
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ลักษณะคล้ายเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ ส่วนผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องอาศัยผู้อุปถัมภ์เพื่อ
ผลประโยชน์ดังกล่าว รวมทั้งส่วนที่เป็นบวกในทางจิตใจ เป็นทั้งที่พึ่งในทางวัตถุและในทางจิตใจ1 
 ซึ่ง ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ยังได้กล่าวถึงระบบอุปถัมภ์ที่อยู่ในระบบราชการไทยว่า “ระบบอุปถัมภ์ที่ส่งผล
โดยตรงในสังคมไทยในอดีตคือ ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากสังคมในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองนั้นเป็นสังคมเกษตร ทั้งหมดข้ึนอยู่กับผู้มีอ านาจที่สามารถให้คุณให้โทษได้ ระบบที่จะให้ความ
สมบูรณ์พูนสุขดีที่สุดคือ ระบบราชการ ผู้ที่รับราชการเป็นขุนนางย่อมจะมีทั้งอ านาจ ทรัพย์ศฤงคาร สถานะ
ทางสังคม และบ่อยครั้งก็จะเป็นกลุ่มชนช้ันน าทางสังคม (social elite) ซึ่งจะเป็นแบบอย่างของการพูดจา   
การแต่งเนื้อแต่งตัว หรือกล่าวง่ายๆ คือ เป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตให้กับผู้อื่นในทางสังคม ” ซึ่งจากระบบ
อุปถัมภ์นี้ เอง กลายเป็นรากเหง้าทางความคิด จิตส านึก และพฤติกรรมของคนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับ  
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา ใครจะโกงก็ได้ขอให้มีผลประโยชน์ตกมาถึงตัวเองบ้างก็พอ  
 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวเหมือนจะดีข้ึนในสังคมไทยปัจจุบัน เพราะ จากผลการส ารวจ
สถานการณ์การทุจริตของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปี พ.ศ.๒๕๕๘2 ปรากฏว่า ทัศนคติและจิตส านึกของ
ประชาชนต่อการทุจริตคอร์รัปชันดีข้ึน ค่าเฉลี่ยความรู้สึกของประชาชนที่จะไม่ทานทนกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ดีข้ึน (ร้อยละ ๒.๔๑) ประชาชนเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น (ร้อยละ ๙๔ ไม่เห็นด้วย  
กับการที่การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองโดยตรง ) ไม่ยอมรับรัฐบาลที่เก่งแต่โกง  
มากขึ้น (ร้อยละ ๙๓ ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน  แต่มีผล งานและท าประโยชน์ให้สังคม  
เป็นเรื่องที่รับได้) ไม่เห็นด้วยกับการให้สินน้ าใจ เล็กๆน้อยๆแก่เจ้าหน้าที่มากข้ึน (ร้อยละ ๙๓ ไม่เห็นด้วยกับ
การให้สินน้ าใจ (เงินพิเศษ) เล็กๆน้อยๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องไม่เสียหาย) ซึ่งจากผลการส ารวจดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่าในปั จจุบันประชาชน ส่วนใหญ่ได้ เกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวและพร้อมที่จะเข้าร่วม ต่อสู้การ
ด าเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบแล้ว 
 นอกจากนี ้ผลการส ารวจความเสียหายของการทุจริตที่ประเมินจากงบประมาณประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยราชการ พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ถึง 46% ระบุไม่จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ข้าราชการ/นักการเมืองที่ทุจริต
เพื่อให้ได้สัญญา อีก 45% ตอบไม่ทราบ ส่วนอีก 9 % ตอบจ่าย โดยจ านวนเงินที่จ่ายลดลงเหลือเพียง  1-15% 
ของรายรับ จากการส ารวจครั้งแรกปี 2553-2556 ที่จ่ายมากถึง 25-35% เดือนมิถุนายน 2557 จ่ายที่ 
15-25% และเดือนธันวาคม 2557 จ่ายที่ 5-15% ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงด้านงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงงบลงทุนรัฐวิสาหกิจปี 2558 ที่ 1.074 ล้านล้านบาท ถ้าจ่ายเงินพิเศษ 1-5% 
จะมีมูลค่าความเสียหายจากคอร์รัปชันที่ 53,715-161,145 ล้านบาท คิดเป็น 0.39-1.18% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จากปี 2557 ที่จ่ายเงินใต้โต๊ะ 15-25% หรือราว 150,763-251,272 ล้าน
บาท หรือ 1.15-1.91% ของจีดีพี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินสินบน เงินใต้โต๊ะลดลงทุก 1% จะท าให้เงินจาก
การคอร์รัปช่ันลดลง 10,000 ล้านบาท 

                                                             
1 ลิขิต ธีรเวคิน ,ระบบอุปถัมภ์กับการเมืองการบริหารในสังคมไทย ,http://www.manager.co.th/,วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
2

 ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
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พื้นที่  

๓. กรอบคิดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม  

 

ศูนย์ประสานส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
(ประชารัฐ ต่อต้านการทุจริต) 

ด าเนินคด ี

ตรวจสอบ 

ประเด็นเฝ้าระวังป้องปราม 

องค์ความรู ้

คู่มือ 

ผู้น า 
อาสาสมัคร 

สร้างระบบบริการภาครัฐ 
โดยระบบธรรมาภิบาล 

และการมีส่วนร่วม 

ความรู้คู่มือ เรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล 

ร่วมผลักดัน/ส่งเสริมให้เกิด 
ธรรมาภิบาลทุกหน่วยงาน 
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๔. การศึกษาปัจจัยแวดล้อมและบริบทการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต 
๔.๑ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

ได้ถูกก าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ส าคัญของประเทศ ดังนี ้
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดอยู่ในหมวดที่ ๔ หน้าที่ของ

ปวงชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ให้ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ” และ
หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน  เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์  ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริตหรือช้ีเบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง  
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ในเรื่องการต่ อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจน เครือข่ายต่างๆ  ช่วยกัน
สอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ  

๓) ร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓              
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” ซึ่งมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  ความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม รวมทั้งเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้  อันจะน ามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน  
กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใส  

๔) ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ )
ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล              
ในสังคมไทย  ซึ่งมี แนวทางการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง  เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย  ให้ครอบคลุม
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ ภาคประชาชน  พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริ ต              
โดยมี ๒ แนวทางหลักที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการผ่านภาคประชาสังคม คือ  

(๑) การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยส่งเสริม สนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึก
และทัศนคติเชิงบวก  และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  ภาคเอกชน  และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการ  
เฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ รวมทั้งพัฒนา และสร้างเครือข่าย คุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ  

(๒) ป้องกันการทุจริต โดยมีแนวทางการสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการป้องกันการ
ทุจริตของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
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๕) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ก าหนดในนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติทั่วไป  นโยบายที่  ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยขจัดการทุจริต  
คอร์รัปชัน และเงื่อนไขต่างๆที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมมืออย่างจริงจัง
และสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับระบบ  การ
ขับเคลื่อน คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน การติดตาม
ประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาสังคมในการต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชัน 

๖) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ก าหนดในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม  โดยให้ 
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ  กับภาค
ส่วนอื่น การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานเองให้ภาคส่วนอื่น  รวมทั้งการสร้าง
ความร่วมมือ หรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น และยุทธศาสตร์ที่ ๖          
การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  ส่งเสริมและวางกลไก  
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสร้าง  ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
รวมทั้ง ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การท างานของทางราช การ ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ันให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 

๗) นโยบายและข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ที่ผ่านมา             
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในฐานะประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต คตช . ได้มีข้อสั่งการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น  

(๑) ให้วางระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่จัดต้ังข้ึนให้มีองค์ประกอบในการบริหาร
ทั้ง 3 กลไก คือ การจัดต้ัง - การควบคุม – การใช้งาน  

(๒) ให้เร่งรัดจัดท าหลักสูตรปลูกจิตส านึกและสร้าง Content  
(๓) เร่งรัดผลักดันการ ใช้มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

และการใช้ พ .ร.บ.การอ านวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ชัดเจน
เพื่อให้สั่งการส่วนราชการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

(๔) ให้สื่อท าความเข้าใจ หน่วยงานตรวจสอบการทุจริต  ควรเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาสังคมสามารถเข้าร่วมตรวจสอบ โดยต้องมีความเข้าใจในข้ันตอน วิธีการ ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงานประจ า  

(๕) ให้จัดต้ังกองทุน “กองทุนส่งเสริมธรรมาภิบาลและขจัดการทุจริต” 
(๖) สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายกับประชาชน /สังคม เพื่อสร้างความเท่าเทียมและ  

ลดความเหลื่อมล้ า ขับเคลื่อนมาตรการ สร้างองค์ความรู้การป้องกันการทุ จริต และปลูกจิตส านึกข้าราชการ  
ให้รู้คุณค่าและศักดิ์ศรีของข้าราชการ  
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(๗) ให้สร้างเครือข่ายและวิทยากรกระบวนการ เผยแพร่วิธีการท างาน การบริหาร
ราชการ เครื่องมือการสร้างความโปร่งใส การกระจายอ านาจ  

(๘) ให้แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง /
ที่ตั้งโครงการ /สถานที่ด าเนินงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
ติดตามได้ เป็นต้น  

 

 ๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  ๑) การจัดท ายุทธศาสตร์ ผนึกพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต  
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการใช้ เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส อุปสรรค (Strength,Weakness, 
Opportunity, andThreat : SWOT Analysis) เพื่อกรองและพิจารณาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และความส าเร็จในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ  และได้น าหลักการ McKinsey’s ๗s Model มาใช้เป็น
กรอบในการก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน ) และ 
น าหลักการ PEST+ model ๗ มิติ เป็นกรอบในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ดังนี ้
 

  ๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ได้มีการรวบรวมจากการทบทวนเอกสารรายงาน
ต่างๆ การสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ร่วมระดมความคิดเห็น เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคส่วนต่างๆ
สามารถสรุปผลในภาพรวมตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้  
   (๑) สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็น “จุดแข็ง ” ของการ ผนึกพลังประชารัฐ 
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต มีดังนี้  
        ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มียุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นกรอบช้ีน าในการจัดท าแผนงาน/โครงการรองรับให้ทุกภาคส่วน
มเีป้าหมายการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
        ด้านโครงสร้าง (Structure) เครือข่ายภาคประชาสังคม ต่อต้านการทุจริต  
มหีลายกลุ่ม หลายภาคส่วน ซึ่งกระจายการด าเนินการอยู่ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยงานทุกระดับ 
        ด้านรูปแบบ (Style) หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ การด าเนินการของภาครัฐหลายส่วน เช่น การด าเนินโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติ CoST  
        ด้านระบบ (System) หน่วยงานภาครัฐมีระบบในการตรวจสอบการด าเนินการ
จากภาคประชาชนหลายส่วน  ทั้งการเปิดเผยข้อมูลตาม พ .ร.บ.อ านวยความสะดวก การเผยแพร่คู่มือการ
ปฏิบัติงานตามพ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘  
        ด้านบุคลากร (Staff) ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจ านวนมากพร้อมที่จะเข้าร่วม
การด าเนินการต่อต้านการทุจริตกับภาครัฐอย่างเต็มที่ 



๙ 
 

 

        ด้านทักษะ (Skill) ปัจจุบันอยู่ในยุคข้อมูล ข่าวสาร สังคมออนไลน์ ท าให้ภาคี
ครือข่ายภาคประชาชนจ านวนมาก มีความรู้ มีเครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็น  
ส่วนช่วยให้สามารถปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินการต่อต้านการทุจริตได้มากข้ึน 
 

         ด้านค่านิยม (Shared value) ภาคีเครือข่ายภาคประ ชาชน ตลอดจนบุคคล
ทั่วไปมีจิตส านึก ค่านิยมที่ดีข้ึนในการรังเกียจการทุจริต ประพฤติมิชอบ  

 

   (๒) สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็น “จุดอ่อน” ของการเสริม สร้างความเข้มแข็ง
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต มีดังนี้  
        ด้านยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาค
ประชาชนการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
  

        ด้านโครงสร้าง (Structure) เครือข่ายภาคประชาสังคม ต่อต้านการทุจริต   
ที่มีหลายกลุ่ม หลายภาคส่วน ซึ่งกระจายการด าเนินการอยู่ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยงานทุกระดับ ยังไม่มี
ศูนย์กลางในการประสานงานขับเคลื่อนให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 

        ด้านรูปแบบ (Style) หลายหน่วยงานไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการด าเนินโครงการของหน่วยงานที่ชัดเจน   และยัง
ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินภารกิจหลักของหน่วยงานที่เสี่ยงต่อการทุจริต ท าให้ไม่ทราบปัญหา 
อุปสรรค ในการด าเนินการที่เสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

        ด้านระบบ (System) การด าเนินการตามระบบราชการหลายส่วนเป็นอุปสรรค  
ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เนื่องจากมีระเบียบขั้นตอนมาก และภาคประชาชนไม่มั่นใจในการ
คุ้มครองพยานในกรณีการช้ีเบาะแส การเข้าร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต 
 

        ด้านบุคลากร (Staff) บุคลากรที่จะเป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชน
ยังไม่มีอัตราก าลังเพียงพอ 
 

        ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรที่จะเป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชน
จ าเป็นต้องได้รับการเพิ่มเติมทักษะการประสานงาน องค์ความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบการทุจริต 
        ด้านค่านิยม (Shared value) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใ ห้ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมายติดตามผู้กระท าผิดมาลงโทษ  มากกว่าการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ท าให้การด าเนินการที่ผ่านมาไม่ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 

   (๓) สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น “โอกาส” ของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีดังนี ้
        P - Political มิติทางการเมือง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และรัฐบาล            
มเีจตนารมณ์ในการส่งเสริม  สนับสนุน ให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต          
ทั้งจากการก าหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ นโยบาย และข้อสั่งการต่างๆ  
 

        E - Economic มิติทางเศรษฐกิจ  ภาคธุรกิจเอกชนทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ  ต่างให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน เน้นเรื่องความโปร่งใสและการแก้ไข 
 

        S - Social มิติทางสังคม  เกิดกระแสสังคมที่แสดงถึงความต้ องการที่จะเห็น
ภาพของการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน และคาดหวังการด าเนินการจากรัฐบาล คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้บรรลุผล 
 

        T - Technology มิติทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริต 
 

        L - Legal มิติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญได้ก าหนดทั้งหน้าที่ของประชาชนและ
หน้าที่ของรัฐ ในการต่อต้านการทุจริต ไว้อย่างชัดเจน และ มีการก าหนดกฎหมายที่ให้อ านาจภาคประชาชน            
ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบเฝ้าระวังการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับรัฐหลายฉบับ 
 

        I – Inter มิติทางด้านต่างประเทศ  พันธะสัญญาระหว่างประเทศ และ
กรณีศึกษาจากประเทศที่ประสบความส าเร็จในการต่อต้านการทุจริต ระบุอย่างชัดเจนว่า การด าเนินการ
ต่อต้านการทุจริตที่ประสบความส าเร็จ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชนใน
การเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต 
  

        G – Government มิติทางด้านนโยบาย /ระบบราชการ ประเทศไทยอยู่
ในช่วงของการปฏิรูปประเทศตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งการด าเนินนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตเป็นนโยบายส าคัญหลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่มีเป้าหมายจะสร้างสังคมที่ปลอดจากการ
ทุจริตดังนั้น การปฏิรูประบบราชการในทุกองคาพยพต่างๆ จึงมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่มีธรรมาภิ
บาลเกิดการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง 
 

   (๔) สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น “อุปสรรค” ของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  
        P - Political มิติทางการเมือง  ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้เข้าใจ
สิทธิ หน้าที่ของตนเองในการต่อต้านการทุจริต และกลัวที่จะแสดงออกถึงการด าเนินการต่างๆ เพื่อต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 



๑๑ 
 

 

        E - Economic มิติทางเศรษฐกิจ  ภาคธุรกิจเอกชน ส่วนใหญ่ยังมีค่านิยม  
ในการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อผลประโยชน์ในการผูกขาดการด าเนินธุรกิจ และเห็นว่าการการเปิดให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐจะท าให้เกิดข้ันตอนกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
เป็นผลให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจของตน 
 

        S - Social มิติทางสังคม  สังคมไทยยังมีวัฒนธรรมยอมรับ ระบบอุปถัมภ์ 
รอมชอม และประชาชนขาดค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม ท าให้มีข้อจ ากัดในการร่วมตัวกันเพื่อเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง 
 

        T - Technology มิติทางเทคโนโลยี  การด าเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โดยระบบเทค โนโลยีสารสนเทศ ในหลายหน่วยงาน มีล าดับ ข้ันตอนยุ่งยาก  และไม่สามารถแสดงผลข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นสภาพจริงได้ 
        L - Legal  มิติทางกฎหมาย ข้ันตอนทางกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับภาครัฐ มีระเบียบ ข้ันตอน แนวทาง วิธีการปฏิบัติในการ
ด าเนินงานหลายข้ันตอน 
        I – International  มิติทางด้านต่างประเทศ  จากสถานการณ์การเมือง  
ในปัจจุบันท าให้การด าเนินการต่างๆ  ของประเทศไทยยังไม่เป็นที่ ยอมรับจากนานา ประเทศ จากประเด็น  
ข้อกังวล ในเรื่องป ระชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชน  หลักนิติรัฐ นิติธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีช้ีวัด  
ความโปร่งใสนานาชาติ (CPI Index)  
 

        G – Government  มิติทางด้านนโยบาย/ระบบราชการ ที่ผ่านมาการทุจริต  
ในภาครัฐเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และฝั่งรากลึกในสังคม และระบบราชการของไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนา น ดังนั้น  การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของระบบราชการให้เกิดธรรมาภิบาล สร้างการมี  
ส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างจริงจัง จึงท าได้ยากอีกทั้งประชาชนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายภาคประชาชน  
ที่ถูกจัดต้ังข้ึนในหลายภาคส่วนก็กลับกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในระบบราชการแบบเดิม จึงท าให้ที่ผ่านมาไม่เกิด  
การมีส่วนร่วมที่เป็นการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการด าเนินการของรัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริง  
 

 ๔.๓ กรอบทิศทางอนาคต 
  กรอบทิศทางการ ผนึกพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ในอนาคต   
จะเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ผนึกพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้  
  ๑) ภาพอนาคตจิตส านึกและทัศนคติของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  ประชาชน
และสังคมมีการตื่นตัวต่อการทุจริตมากข้ึน ให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต  
ต่อประเทศมากข้ึน จนเกิดกระแสสังคมต่อต้านการกระท าการทุจริตที่เป็นวงกว้าง 



๑๒ 
 

 

  ๒) ภาพอนาคต กระบวนการภาคประชาสังคมท่ีมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เกิด กลไก  
ที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง  เพื่อด าเนินการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ
สามารถเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย  
  ๓) ภาพอนาคตกระบวนการปฏิบัติงานร่วมระหว่างรัฐกับประชาชน  การปฏิบัติราชการให้
ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในทุ กขั้นตอนการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดกลไกความ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนที่เข้มแข็ง ขณะเดียวกันประชาชนก็มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของรัฐเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่มีธรรมาภิบาล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การขับเคลื่อนประเทศ 

๔) ภาพอนาคตการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและอาสาสมัครในการเฝ้าระวังตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกหน่วยงานราชการมีการกระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต 
และหาแนวทางการแก้ไข โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม มีระยะเวลา มีแนวทางการปฏิบัติงาน  
ที่ชัดเจน มี กลไกการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังเพื่อแจ้งเตือนปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนของหน่วยงาน และมี
อาสาสมัครที่เข้มแข็งในการเป็นสายลับช้ีช่องทางเบาะแสการทุจริตในทุกหน่วยงานราชการที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็งและปลอดภัย  

 
กรอบทิศทางอนาคตการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตส านึกและทัศนคติของประชาชน
ตื่นตัวต่อต้านการทุจริต 

กระบวนการ 
ภาคประชาสังคมเข้มแข็ง 

มีกระบวนการปฏิบัติงาน
ร่วมระหว่างรัฐกับ

ประชาชนอย่างจริงจัง 

มีระบบการเฝ้าระวังและอาสาสมัครในการเฝ้า
ระวังและตรวจสอบที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 

ผนึกพลังประชารัฐ 
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล 

ต่อต้านการทุจริต 



๑๓ 
 

 

๕. ยุทธศาสตรผ์นึกพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2560-2564 
 

๕.๑ วิสัยทัศน์:  
ผนึกพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

 

 ๕.๒ เป้าประสงค์ 
  ประเทศไทยมีเครือข่ายพลังประชารัฐที่เข้มแข็ง สนับสนุน ตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐ  
ให้มีธรรมาภิบาล และลดโอกาสการทุจริต 
 

๕.๓. กลุ่มเป้าหมาย  
มุ่งเน้นขับเคลื่อนการด าเนินการ ใน ๓ ส่วน  โดยพิจารณาจากปริมาณสถิติจ านวนเรื่อง

ร้องเรียนของส านักงาน ป.ป.ท. ในการก าหนดเป้าหมาย คือ  
 

  ๑) พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จากสถิติปริมาณเรื่องร้องเรียน ของส านักงาน ป .ป.ท. 
สามารถจ าแนกพื้นที่ที่มีปัญหาความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องเฝ้าระวัง3 ดังนี ้
   พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ คือ  

(๑) พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตพื้นที่ ๔ และ เขตพื้นที่ ๓)  
(๒) พื้นที่จังหวัดภาคกลาง (เขตพื้นที่ ๑)  
(๓) พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (เขตพื้นที่ ๖)  
(๔) พื้นที่จังหวัดภาคใต้ (เขตพื้นที่ ๘) 

   พื้นที่เฝ้าระวัง คือ  
(๑) พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก (เขตพื้นที่ ๒)  
(๒) พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เขตพื้นที่ ๕)  
(๓) พื้นที่ภาคตะวันตก (เขตพื้นที่ ๗)  
(๔) พื้นที่ภาคใต ้(เขตพื้นที่ ๙)  
 

  ๒) องค์กรท่ีมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จากสถิติปริมาณเรื่องร้องเรียนของส านักงาน ป .ป.ท. 
สามารถจ าแนกหน่วยงานที่มีปัญหาความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องเฝ้าระวัง4 ดังนี ้

หน่วยงานที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ  
(๑) กระทรวงมหาดไทย 
(๒) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๓) กระทรวงการคลัง 
(๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                                             
3

 สถิติปริมาณเรื่องร้องเรียนของส านักงาน ป.ป.ท. ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  
4

 สถิติปริมาณเรื่องร้องเรียนของส านักงาน ป.ป.ท. ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



๑๔ 
 

 

หน่วยงานที่ต้องเฝ้าระวัง คือ  
(๑) กระทรวงศึกษาธิการ 
(๒) กระทรวงกลาโหม 
(๓) กระทรวงสาธารณสุข 
(๔) กระทรวงยุติธรรม 
(๕) กระทรวงคมนาคม 

 

  ๓) กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริต การทุจริตในประเทศไทยสามารถจ าแนกออกได้
เป็น ๒ ระดับ คือ  
   (๑) การทุจริตในระดับชาติ เป็นการทุจริตในระดับนโยบาย (Policy Corruption) 
เป็นรูปแบบการทุจริตที่นักการเมืองใช้อ านาจทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงอ านาจนิติบัญญัติ  
ที่ได้มาจากความไว้วางใจของประชาชน เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย การแก้ไขกฎหมาย การแก้ไข
ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย กฎระเบียบ และตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ให้เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง เช่น  

- การก าหนดนโยบายด้านต่างๆ อาทิ นโยบายที่ดิน การวางระบบโครงสร้าง 
พื้นฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติอย่างแท้จริง และเอื้อประโยชน์ 
แก่ตนเองและพวกพ้อง เช่น กรณี การด าเนินโครงการจัดการน  าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ
หรือโครงการบ่ อบ าบัด คลองด่าน  กรณี โครงการจ าน าข้าว กรณี โครงการพัฒนาระบบบริหารและ  
เพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร  กรณี ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้  
กฤษดามหานคร เป็นต้น  

- การแก้ไขกฎหมาย การให้สัมปทานต่างๆ เพื่อเอื อประโยชน์แก่พวกพ้อง 
เช่น กรณีการตราพระราชก าหนดเพื่อแปลงค่าสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเปน็ภาษีสรรพสามิต กรณีการออก
สลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) เป็นต้น 

 

   (๒) การทุจริตในระดับท้องถิ่น เป็นลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ที่พบว่ามีลักษณะ สภาพปัญหา ลักษณะพฤติการณ์การกระท าความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่มี
เจตนากระท าทุจริต5 เช่น 
    -  การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง การฮั้วประมูลในโครงการต่างๆ  
    -  การจัดท าแผนงาน/โครงการ การด าเนินการไม่ตรงกับรูปแบบของโครงการ 
    -  การเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างๆ การใช้
จ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเบิกเป็นผลประโยชน์ตอบแทนอื่น  
    -  การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมและภาษีที่จัดเก็บได้ การประเมิน ภาษี             
ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่น าส่งเป็นรายได้ของท้องถ่ิน ปลอมเอกสารหลักฐานการรับเงิน 
    -  การเรียกรับเงินในการสอบบรรจุข้าราชการพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
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 รวบรวมจากเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโดย สปท .๔ ส านักงาน ป.ป.ท. 



๑๕ 
 

 

    -  การเรียกรับเงินตอบแทนพิเศษรายปีหรือเงินโบนัสประจ าปีจากพนักงาน
และลูกจ้าง 
    -  การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนโดยมิชอบ 
    -  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านหรือเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเป็นเท็จ 
    -  การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๕.๔ วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ผลกระทบของการทุจริตประพฤติมิชอบ ปลุกและปลูก

จิตส านึกของประชาชนให้ร่วมกันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
๒) เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชารัฐทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็งมีศักยภาพในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
๓) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีการพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายประชารัฐ  

ให้เกิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) ส่งเสริม พัฒนา การมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างรัฐกับเครือข่ายภาคประชาสังคม

อย่างจริงจัง 
 

๕.๕ กลยุทธ์ด าเนินการ ก าหนดกลยุทธ์ด าเนินการดังนี้  
 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สร้างการรับรู้ ปลุกและปลูกจิตส านึกค่านิยมประชาชน 
 แนวทาง 

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู ้เพื่อปลุกและ
ปลูกจิตส านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริตไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ตระหนักถึงโทษของการทุจริต 

๒. พัฒนารูปแบบแนวทางการสร้างทัศนคติ ค่านิยมการต่อต้านการทุจริตเผยแพร่
การต่อต้านการทุจริตให้กลุ่มเป้าหมาย  

๓. สร้างกลไก ประสานงาน และบูรณาการการด าเนินงานของทุกภาคส่วน  เพื่อให้
เกิดพลังกระแสสังคมต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมใหม่ของการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
 

กลยุทธ์ท่ี ๒ ผนึกพลังและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายประชารัฐทุกภาคส่วน 
 แนวทาง 

๑. สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชารัฐส่งเสริมธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับกลไกกลางและกลไกระดับพื้นที ่

๒. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชารัฐ  
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต 

๓. ศึกษา ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานของรัฐ 



๑๖ 
 

 

๔. ส่งเสริมให้เกิดกลไก เวทีประชารัฐ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่เสริมสร้างองค์
ความรู้ ความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชารัฐ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐ 
 แนวทาง  

๑. ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถ่ิน 
๒. พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อให้

รองรับการปฏิบัติการร่วมในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่างๆ 
๓. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการที่ประสบความส าเร็จในการ

ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
๔. พัฒนากลไกการประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานกับ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และอาสาสมัครในการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 แนวทาง 
๑.วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดการทุจริต จัดท าแผนการเฝ้าระวัง

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตด าเนินการตามแผน และติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
๒.ก าหนดกลไกในการเฝ้าระวังการทุจริต 
๓.ก าหนดกลไกในการตรวจสอบการทุจริต 
๔.ให้มีอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
๕.พัฒนาคู่มือ เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต 
๖.พัฒนามาตรการจูงใจและการคุ้มครองพยานแก่ผู้ให้เบาะแสการทุจริต 
 

๖.ผลการด าเนินการท่ีคาดหวัง 
 ๖.๑ เกิดการรับรู้และเท่าทันปัญหาการทุจรติ ประชาชนมีจิตส านึกต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต 
ในทุกภาคส่วน 
 ๖.๒ เครือข่ายพลังประชารัฐมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการด าเนินการ 
 ๖.๓ หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติงานร่วมกับพลังประชารัฐอย่างจริงจัง 

๖.๔ เกิดระบบอาสาสมัครเฝ้าระวัง และระบบการตรวจสอบการทุจริตโดยภาคประชาสังคม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๑๗ 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : ผนึกพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
 

เป้าประสงค์: ประเทศไทยมีเครือข่ายพลังประชารัฐที่เข้มแข็ง สนับสนุน ตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐให้มีธรรมาภิบาล และลดโอกาสการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ผลกระทบของ 

การทุจริตประพฤติมิชอบ ปลุกและปลูกจิตส านึกของ
ประชาชนให้ร่วมกันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชารัฐทุกภาคส่วน  

ให้เกิดความเข้มแข็งมีศักยภาพในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
ส่งเสริม พัฒนา การมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างรัฐ 

กับเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีการพัฒนา 
การปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายประชารัฐ  

ให้เกิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ที่ ๑  
สร้างการรับรู้ ปลุกและปลูกจิตส านึกค่านิยม
ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ผนึกพลังและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย 
ประชารัฐทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและอาสาสมัคร 
ในการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ 

แนวทาง 
๑.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ช่องทางการสื่อสาร 
สร้างการรับรู้ เพื่อปลุกและปลูกจิตส านึกค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ตระหนักถึงโทษของ
การทุจริต 
 ๒.พัฒนารูปแบบแนวทางการสร้างทัศนคติ ค่านิยม
การต่อต้านการทุจริตเผยแพร่การต่อต้านการทุจริต  
ให้กลุ่มเป้าหมาย  
๓.สร้างกลไก ประสานงานและบูรณาการการด าเนินงาน
ของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดพลังกระแสสังคมต่อต้าน
การทุจริตในทุกภาคส่วน 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมใหม่ของ
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

แนวทาง 
๑.สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชารัฐส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต 
ท้ังในระดับกลไกกลางและกลไกระดับพื้นท่ี 
๒.ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายประชารัฐ  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริต 
๓.ศึกษา ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของรัฐ 
๔.ส่งเสริมให้เกิดกลไก เวทีประชารัฐ ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้  
ความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชารัฐ  

แนวทาง  
๑. ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถ่ิน 
๒. พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์
ส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อให้รองรับการปฏิบัติการร่วม
ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่างๆ 
๓. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการ 
ท่ีประสบความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
๔. พัฒนากลไกการประสานงานและบูรณาการการ
ด าเนินงานกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. 

แนวทาง 
๑.วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
จัดท าแผนการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
ด าเนินการตามแผน และติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน  
๒.ก าหนดกลไกในการเฝ้าระวังการทุจริต 
๓.ก าหนดกลไกในการตรวจสอบการทุจริต 
๔.ให้มีอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.พัฒนาคู่มือ เคร่ืองมือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต 
๖.พัฒนามาตรการจูงใจและการคุ้มครองพยานแก่ผู้ให้เบาะแส
การทุจริต 

ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ผนึกพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย: มุ่งเน้นขับเคลื่อนการด าเนินการ ๓ ส่วน คือ ๑) พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ๒) องค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ๓) กิจกรรมที่มีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริต 

 

 

 

 

ผลด าเนินการที่คาดหวัง 
เกิดการรับรู้และเท่าทันปัญหาการทุจริต ประชาชนมี
จิตส านึกต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วน 

ผลการด าเนินการที่คาดหวัง 
เครือข่ายก าลังประชารัฐมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ 
ในการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการที่คาดหวัง 
หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติงานร่วมกับพลังประชารัฐ
อย่างจริงจัง 

ผลการด าเนินการที่คาดหวัง 
เกิดระบบอาสาสมัครเฝ้าระวัง และระบบการตรวจสอบ  
การทุจริตโดยภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๘ 
 

 

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตรผ์นึกพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ภายใต้กลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๑                                             
สร้างการรับรู้ ปลุกและปลูกจิตส านึกค่านิยม

ประชาชน 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ผนึกพลัง และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย 

ประชารัฐทุกภาคส่วน 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐ  

 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และอาสาสมัคร 

ในการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
………………………….. 

 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
………………………….. 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
………………………….. 

      
        
 
 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
………………………….. 

 

 



๑๙ 
 

 

      กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ ในการด าเนินการของแต่ละกลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ ๑  
………………………….. 

 โครงการ 
 
 
  
(กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ)  

กลยุทธ์ที่ ๒ 
………………………….. 

 โครงการ 
 
 
  
(กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ)  

กลยุทธ์ที่ ๓ 
………………………….. 

 โครงการ 
 
 
  
(กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ)  
 

กลยุทธ์ที่ ๔  
………………………….. 

 โครงการ 
 
 
  
(กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ)  
 


