
แนวขอ้สอบยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 

1. ข้อใดไม่ใช่หลักพ้ืนฐานที่ใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 1. การยึดมั่นในหลักความพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนเป็นสุข 
 2. การยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย 
 3. การแก้ไขบรรเทาและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต 
 4. การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ตอบ ข้อที่ 1 ถูก เพราะไม่ใช่หลักพ้ืนฐานในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ฯ ตัวเลือกข้ออ่ืน ๆ นั้นกล่าว
ถูกต้อง 
2.  “ สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ” ข้อความดังกล่าวถูกก าหนดขึ้น ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต หมายถึงอะไร 
 1. ค่านิยม 
 2. พันธกิจ 
 3. อุดมการณ์ 
 4. วิสัยทัศน์ 
ตอบ ข้อที่ 4 ถูก  เป็นวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ 
3. ข้อใดต่อไปนี้คือพันธกิจของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันแลปราบปรามการทุจริต 
 1. การส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบบบูรณาการ 
 3. พัฒนากลไกลการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ 
 4. พัฒนาควบคุมการกระจายอ านาจการตัดสินใจไว้ที่ ปปช. 
ตอบ ข้อที่ 4 ถูก ไม่ใช่พันธกิจของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ตัวเลือกอ่ืนเป็นพันธกิจ และยังรวมถึงการ
ส่งเสริมและจัดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย 
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นยุทธศาสตร์ชาตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชาติ 
 1. การปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
 2. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4. ถกทุกข้อ 
ตอบ ข้อที่ 4 ถูก ทุกข้อเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฯ  รวมถึงการสร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีท้ังหมด 4 ยุทธศาสตร์ 
 
5.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แนวทาง/มาตรการการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ว่าด้วย รวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 1.  ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต 
 3. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการปราบปราบการทุจริต 
ตอบ ข้อที่ 1 ถูก ซึ่งไม่ใช่แนวทางหรือมาตรการของยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตัวเลือกอ่ืนที่กล่าวมาถูกทุกข้อ 
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กลไกลการขับเคลื่อน 4 ประการ ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 1. การประสานความร่วมมือ 
 2. กระจายอ านาจการตัดสินใจ 
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 4. ติดตามการประเมินผล 
ตอบ ข้อที่ 2 ถูก ไม่ใช่กลไกลการขับเคลื่อน 4 ประการ ของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ และประการที่ 4 คือ 
เรื่องของการสร้ามาตรฐาน 
7. การทุจริตคอร์รัปชั่นที่มากที่สุดในปัจจุบันของประเทศไทยมีลักษณะอย่างไร 
 1. การฟอกเงินของนักธุรกิจต่างชาติ 
 2. การฮ้ัวการประมูลของข้าราชการระดับสูง 
 3. ทุจริตเชิงนโยบายของข้าราชการการเมือง 
 4. การรับของขวัญและสินบนของข้าราชการ 
ตอบ ข้อที่ 3 ถูก ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทุจริตเชิงนโยบายของนักการเมือง
ซึ่งร่วมกับข้าราชการพลเรือน 
8. การจัดอันดับโลกขององค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International )                                        
ได้จัดอันดับความโปร่งใสของประเทศไทย ปี 2554 อยู่ในล าดับที่เท่าไรจาก  180 ประเทศท่ัวโลก 

1. 71 
2. 75 
3. 78 
4. 84 

ตอบ ข้อที่ 3 ถูก  ในปี 2554 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 78 
9. ข้อใดเป็นแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1. การกระจายอ านาจ 
 2. การปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับ 
 3. การพัฒนากลไกลบริหารจัดการ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ขัอที่ 4 ถูก ทุกข้อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์
ชาติ ฯ 
10.  “ การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส ารับตนเองหรือผู้อื่น ”ข้อความนี้
หมายถึงอะไร 
 1. การทุจริตต่อหน้าที่ 
 2. ทุจริต 
 3. คอร์รัปชั่น 



 4. ฉ้อราษฏร์บังหลวง 
ตอบ ข้อที่ 2 ถูก เป็นความหมายของการทุจริต 
11. “ การเบียดเบียนยักยอกทรัพย์สินของรัฐและของสาธารณะ หรือการแสวงหาอ านาจโดยผิด
ท านองครองธรรมและกฎหมาย ” ประโยคดังกล่าวหมายถึงอะไร 
 1. การคอร์รัปชั่น 
 2. การทุจริตต่อหน้าที่ 
 3. คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย 
 4. ฉ้อราษฎร์บังหลวง 
ตอบ ข้อที่ 4 ถูก เป็นความหมายของการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
12. ปัจจัยที่ท าให้ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่เอ้ือต่อการ
ป้องกันและปราบปราม 
 1. การบริหารแบบประชาธิปไตยที่เสรี 
 2. ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 
 3. ระบบกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ดี 
 4.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
ตอบ ข้อที่ 4 ถูก ทุกข้อที่กล่าวมา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับการเมืองที่มีส่วนร่วมมาจากภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
13. ข้อใดต่อไปนคือมาตรการของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ที่เป็น
มาตรการในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทุจริตในระดับชาติ 
 1. มาตรการการป้องกัน 
 2. มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 
 3. มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 4. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
ตอบ ข้อที่ 4 ถูก นอกจากนั้นยังมีอีก 2 มาตรการคือ 

1. มาตรการติดตามสินทรัพย์คืน 
2. มาตรการความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนข้อมูล 

14. องค์กรใดท่ีก่อตั้งขึ้นเพ่ือรณรงค์ในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นของประเทศต่าง ๆทั่วโลก พร้อม
ทั้งยังได้จัดท าดัชนัวัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นประจ าทุกปี  
 1. องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
 2. องค์กรตรวจสอบนานาชาติ 
 3. องค์กรปราบปรามการทุจริตโลก 
 4. องค์กรสหประชาชาติ 
ตอบ ข้อที่ 1 ถูก คือ องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของนานาชาติ 
15.  โครงสร้างของสังคมไทยแบบไหนที่เอ้ือต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกยุคทุกสมัย 
 1. เป็นสังคมเอ่ือเฟ่ือ 
 2. เป็นสังคมศักดินา 
 3. เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน 
 4. เป็นสังคมแบบกระชับ 



ตอบ ข้อที่ 2 ถูก เพราะสังคมไทยเป็นสังคมแบบศักดินามาก่อนท าให้ในปัจจุบันนี้ ลักษณะของ
สังคมไทยเป็นแบบอุปถัมภ์จึงมักเกิดการทุจริตในสังคม 
16. กรอบการด าเนินงานควบคุมการทุจริตที่เรียกว่า วิหารแห่งการควบคุมการทุจริต เป็นกรอบใน
การแกไขปัญหาการทุจริตของประเทศใด 
 1. ฟินแลนด์ 
 2. สิงค์โปร 
 3. นิวซีแลนด์ 
 4. ฮ่องกง 
ตอบ ข้อที่ 2 ถูก เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศสิงค์โปรที่ใช้ได้ผล 
17. ข้อใดต่อไปนี้เป็นกลไกลของการขับเคลื่อน ที่ 3 ว่าด้วยการสร้างมาตรฐาน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 1. การก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 2. การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับ 
 3. การประเมินผลก่อนการด าเนินงาน 
 4. การพัฒนากลไกลการบริหารจัดการ 
ตอบ ข้อที่ 1 ถูก การก าหนดมาตรฐานของระบบงานและการก าหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ 
 
18. ข้อใดป็นแนวทางในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
หน่วยงานการต่อต้านการทุจริต 
 1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 2. จัดท าดัชนีตัวชี้วัดความโปร่งใส 
 3. เสริมสร้างการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อที่ 4 ถูกทุกข้อที่กล่าวมา เป็นแนวทางการด าเนินตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
19. ข้อใดต่อไปนี้คือภาคีของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ภาครัฐ 
 2. ภาคการเมือง 
 3. ภาคเอกชน 
 4. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อที่ 4 ถูก ถูกทุกข้อที่กล่าวมา ยังรวมไปถึงภาคประชาชนและภาคสื่อมวลชน 
20. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แนวทางความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย 
 1. ส่งเสริมความร่วมมือการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 2. การร่วมือในการน าทรัพย์สินกลับต่างประเทศ 
 3. การส่งเสริมให้หน่วยงานของประเทศต่าง ๆเข้าเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านการทุจริต 
 4. การจัดตั้งองค์การกลางท าหน้าที่ควบคุมดูแลมาตรฐานกลาง 



ตอบ ข้อที่ 4 ถูก ทุกข้อกล่าวถูกต้องยกเว้นตัวเลือกที่ 4 ไม่ใช่แนวทางความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
  


