คำนำ
การทุจ ริต เป็น ปัญหาใหญ่ที่ย ังคงขยายวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่ว น ในหลาย ๆ ด้าน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ จากสถานการณ์การทุจริตที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในสังคมไทย จึง
ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่ วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิ ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจํ าปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอ สภาพการณทุจริตคอรรัปชันใน
ประเทศไทย ขอมูลของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) การดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) รวมถึงการ
วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุ
สาสน์) (ITA Online) สวนที่ 2 นําเสนอ บริบทที่เกี่ยวของ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายที่เกี่ยวของ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม
สําคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสําเร็จเปนกรอบทิศทางในการ
ดําเนินการปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ส่วนที่ 1 บทนำ
สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย
ปจจุบัน ปญหาการคอรรัปชันถือไดวาเปนปญหาใหญทีเ่ กิดขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
ซึง่ ปญหานี้ยังไมมีทีทาวาจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ แมวาประเทศไทยจะกาว
เขาสู ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม มีการรณรงคจากองคกรของรัฐ หรือองคกรอิสระตางๆ
เห็นพองกันวา การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่นําไปสูความยากจน และเปนอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ
อยางแทจริง สําหรับประเทศไทยนั้นเปนที่ทราบกันทั่วไปวา ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญ
ลําดับตนๆที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นมาชานานจนฝงรากลึกและพบ
เกือบทุกกลุมอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพัน กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอยางยาวนานหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยไปแลว
สาเหตุของปญหาที่พบ คือ การทุจริตคอรรัปชันเปนประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแตดั้งเดิมและมีอิทธิพล
ตอความคิดของคนในปจจุบันอยู ค อนขางมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของขาราชการจึงไมสอดคลองกับ
แนวความคิดของการเปนขาราชการสมัยใหม การทุจริตคอรัปชันของขาราชการดวยความไมรูหรือดวยความบริสุทธิ์
ใจจึงยังคงปรากฎอยูคอนขางมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอรรัปชันของขาราชการอยูที่ตัวขราชการ ปญหาที่เกิดจาก
ความคิด ความไมมีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปญหาของตัวขาราชการ ไมวาจะเปนเรื่องของรายได สวัสดิการ
จริยธรรมในการทํางานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวขาราชการ การบริหารราชการแผนดินเปนสาเหตุที่
สําคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอรรัปชันในวงราชการ อันนําไปสู การสูญเสียเงินรายไดของรัฐบาลความไม
เสมอภาคในการใหบริการของขาราชการแกผูตดิ ตอ ประชาชนผูเสียภาษีไมไดรับบริการที่มีคุณภาพ
จากการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ป 2557 และป 2558
ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในป 2559 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 35 คะแนน ในป
2560 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในป 2561 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมินลดลง
เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูงซึ่งสมควรไดรับการแกไข
อยางเรงดวน
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560
- 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศนวา“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean
Thailand) และกําหนดพันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”
พรอมทั ้ ง กํ า หนดเปาประสงคเชิ ง ยุ ท ธศาสตรวา “ระดั บ คะแนนของดั ช นี ก ารรั บ รู การทุ จ ริ ต (Corruption

PerceptionsIndex: CPI) สูงกวารอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสังคมที่มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตใน
วงกวาง และมีปจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคม
และสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยนสภาพ
แวดลอมที่นําไปสูสังคมที่มีคานิยมรวมตานทุจริต และมีวัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สรางนวัตกรรมใน
การตอตานการทุจ ริต มีกลไกปองกันการทุ จริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีป จจัย
ความสําเร็จ คือ มีกระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู การทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการ
ทุจริตไดอยางเทาทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการ
ทุจริตอยางเปนรูปธรรมโดยมีกลุ มเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยดําเนินการผานกลยุทธการปรับฐานความคิดทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยให
สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกล
อมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต พรอมทั้งเสริมพลังการมีส วนรวมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณา
การทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิง
รุก โดยดําเนินการผานกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา
วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อ
เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี
ความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร
ที่ 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู ประเทศ
ไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง แผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรม
ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตร
การปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ
20 ปอีกดวย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ
“สรางความตระหนักรู ”เพื่อปองกันการทุจริต ที่กลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรู ที่เทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยู อยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเปนคุณ
ลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหกับเยาวชนสวนใหญของประเทศ ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความสําคัญของการ
เตรีย มการดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริ ตในสถานศึก ษา ไดรวมเปนสวนหนึ่ง ในการขับเคลื ่ อ น
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอยางตอเนื่องโดยดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเปนกลไก
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุงเนนการพัฒนานักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาใหเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต สรางกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมี
ความเขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต สอดคลองแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ดาน คือ
ดานการปองกัน ดานการปลูกฝง และดานการสรางเครือขายเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรวมกับ
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา
ภิบาลในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการ
ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต เพื่อขับเคลื่ อนการดําเนินงานใหเกิด
ผลสําเร็จตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
พันธกิจ (Mission)
1. การจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และ
ทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าหมาย (Goal)
1. ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รูปแบบ (Model) /แนวคิด /หลักการ /กระบวนการ ที่ใช้ในการบริหารการศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้มีการออกแบบนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน นั่นคือ MAECHAN MODEL ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาโดยใช้กระบวน
PDCA ในการดําเนินงานและอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย เป็นแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมายและประสบความสําเร็จ การใช้รูปแบบ MAECHAN MODEL มาเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงเรียน โดย
M: Management
A: Activities
E: Electronic

C: Child
H: Happiness
A: Achievement
N: Nation
ซึ่งในการดําเนินงานรูปแบบการบริหารแบบ MAECHAN MODEL อาศัยแนวคิด ๓ ประการ คือ การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) หลักการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (learner
Development) และหลั ก การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา(Education Quality Assurance) มาประยุ ก ต์ ใ ห้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
อัตลักษณ์
ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้ํานาฏลีลา
การดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียง
แสนประชานุสาสน์)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ไดดําเนินโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปลูกฝงให
นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแก ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตทั้ง
ในระดับสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติว าดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบดวยยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต ผานการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ไดแก กิจกรรมบริษัท สรางการดี กิจกรรมสรางสํานึก
พลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผูบริหาร เปนตน
กิจกรรมการศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไป
ปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา การดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
สำหรับ ประเทศไทยได้ กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาค
ส่วน ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. มี
ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สาระสำคัญทั้ง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทย
ว่า“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่
รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยัง
กำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่
เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริห ารราชการแผ่นดินรัฐ ต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่ส ะดวก มี
ประสิทธิภาพที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความ

ดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการ
กำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำ กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่
รัฐธรรมนูญได้ให้ ความสำคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบ
เนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม
บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการ
มุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรั ฐต้องยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการผนึ ก กำลั ง ป้ อ งกั น ประเทศการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม19
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้า งพื ้น ฐาน ด้ า นการขนส่ ง ความมั ่ น คงและพลัง งาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ20
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่ม มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่
สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิต สำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการ
ทุจริตทีจ่ ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะ
ในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการ
สูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนด
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึดแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัด ทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนาหลัก
ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดใน
กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่า
ทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การ
ปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนา
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิ ทธิภาพ
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผน
แม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน
20 ของโลก
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง21
2.4 ประเทศไทยมีบ ทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ
มั่นคงทีส่ ำคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศไทย
ดัชนีการรับรู้
ปลอดการทุจริต การทุจริตของ
และประพฤติ
ประเทศไทย
มิชอบ
(อันดับ/คะแนน)

ปี 2561-2565
อยู่ในอันดับ
1 ใน 54
และ/หรือได้
คะแนนไม่ตำ่
กว่า 50
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566–2570 ปี 2571-2575
อยู่ในอันดับ
อยู่ในอันดับ
1 ใน 43
1 ใน 32
และ/หรือได้
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า 57
กว่า 62
คะแนน
คะแนน

ปี 2576-2580
อยู่ในอันดับ
1 ใน 20
และ/หรือได้
คะแนนไม่ตำ่
กว่า 73
คะแนน

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคค ลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิต สำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อ
การทุจริตประพฤติมิช อบทุกรูป แบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภ าคีองค์ กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่ วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้ง
เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั ้ งใน
ชีวิตประจำวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ว่าการทุจริตถือเป็น พฤติกรรมที่น อกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื่องจากมี
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสัง คม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่ อำนาจของตัว แทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการ
ตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้อง
บริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของ
การทุจริตที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่น ตัว
ต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกัน
การทุจริตยิ่งทวีความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้น
การพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุ กหน่วยของสังคมทั้ง
ระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิต สำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความ
เหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริต
และสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุ คลากรภาครัฐและกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่าง
โปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจ ริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้อง
กำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกัน การทุจริต
เชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
1.1 แนวทางการพัฒนา

1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ
“ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่
เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป
“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอด จนการสร้าง
จิตสำนึกและค่านิย มในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง สอดส่องติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมี
คุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนา
เครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มี
มาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการบูณา
การติดตาม2ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐาน
ที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มี อำนาจในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส
และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้า
ระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัป ชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561-2565
ร้อยละ50

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึด
มั่นความซื่อสัตย์
สุจริต
ร้อยละของ
ร้อยละ50
ประชาชน
ที่มีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ร้อยละของ
ร้อยละ 80
หน่วยงานที่
(85 คะแนนขึ้นไป)
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

ปี 2566–2570
ร้อยละ60

ปี 2571-2575
ร้อยละ70

ปี 2576-2580
ร้อยละ80

ร้อยละ60

ร้อยละ70

ร้อยละ80

ร้อยละ 100
(85 คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ 90
(90 คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ 100
(90 คะแนนขึ้นไป)

เป้าหมาย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด

ปี 2561-2565
จำนวนคดีทุจริตใน ลดลงร้อยละ 10
ภาพรวม
จำนวนคดีทุจริต
ลดลงร้อยละ 10
รายหน่วยงาน
- จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)
- จำนวนข้อ
ลดลงร้อยละ 10
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทำการทุจริต
จำนวนคดีทุจริตที่ ลดลงร้อยละ 25
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทาง
การเมือง

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566–2570
ลดลงร้อยละ 50

ปี 2571-2575
ลดลงร้อยละ 70

ปี 2576-2580
ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 50

ลดลงร้อยละ 70

ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 50

ลดลงร้อยละ 70

ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 50

ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 90

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อ
สนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่ง ทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดีและ
ลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไป
กับการปรับปรุงระบบข้ อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการปรับ
กระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานด้านการปราบปราม
การทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้ง
บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุงขั้นตอน
การดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้น
เพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิดเมื่อคดีถึงที่สุด
เป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการประสานงานคดีที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้อง
กับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่ง
หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้ น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์
ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัด ทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษา และมีสมรรถนะและ
ความรู้ที่เป็น มาตรฐาน การพัฒ นาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
การดำเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็วเป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
กระบวนการ
ดำเนินคดี ทุจริต
ที่จำเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมาย
กำหนด
จำนวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561-2565
ไม่เกินร้อยละ 25

ปี 2566–2570
ไม่เกินร้อยละ 20

ปี 2571-2575
ไม่เกินร้อยละ 15

ปี 2576-2580
ไม่เกินร้อยละ 10

ไม่เกินร้อยละ 4
ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ 3
ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ 2
ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ 1
ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

คดีทุจริตถูกฟ้อง
กลับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ ได้
กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มี ความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อ
โอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
สนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่ อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ
ออกจากกัน ทั้งนี้การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ
มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น
“มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะ ความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวิ นัย มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำ
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้ งแต่ 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกัน
ปฐมวั ย ให้ ส ามารถแยกระหว่ า ง การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุก
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ระดับ
ส่วนรวม
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ 2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ 3.1 นำปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ใ นการกล่ อ มเกลาทางสั งคมและการ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้ การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
(Community) และบูรณาการทุกภาค 4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทาง
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
สังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และ
ทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐการ
แสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุก
กลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและ
รัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกำหนดให้
1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง
สาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่งทางการเมือง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัด ทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพรรค
ต่อสาธารณชน
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐาน 2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ทางจริ ย ธรรมของนั ก การเมื อ งและ นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดย
ประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกล 3.1 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ นวทางการกำหนดกลยุ ท ธ์ แ ละมาตรการในการปฏิ บ ั ติ
ยุทธ์และมาตรการสำหรับเจตจำนงใน เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การต่อต้านการทุจริต
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ร ิ ห า ร ง บ 4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ป ร ะ ม า ณ ด ้ า นกา ร ป ้ องกั นแ ล ะ และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ 4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม

ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้าน 5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
การทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาค 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
ประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุ นทุน
ตั้งต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกั ด กั้ น 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมา 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับ
การทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทาง
บริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้น - บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle
Feedback)
3. การพั ฒ นานวั ต กรรมสำหรั บ การ - การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลใน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การนำนโยบายไปปฏิบัติ

4. ส่ งเสริ ม ให้ ม ี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของ
พรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy
Formation) ขั้น การกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการ
นำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัย ทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริห าร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
การทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบ
การป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
2. สร้ า งกลไกการป้ อ งกั น เพื ่ อ ยับยั้ง 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
การทุจริต
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
3. พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลด
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
ขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้
ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ 4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เชิ ง สร้ า งสรรค์ เ พื ่ อ ปรั บ เปลี ่ ย น 4.2 กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
พฤติกรรม
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ 5.1 พั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ ดำเนินงานของหน่วยงาน
ความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของ 5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
หน่ ว ยงานเพื ่ อ เชื ่ อ มโยงกั บ แนว ของหน่วยงาน
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนิน การ 6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ตามหลักบรรษัทภิบาล
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดและ
รุนแรง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
7. พั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ 7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ป้องกันการทุจริต
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการ 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
ดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
2003 (UnitedNations Convention 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
against Corruption : UNCAC)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้ น การ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้ กระทำ
ผิด(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่ง
ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะ
ถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก

และเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการ 1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรือ่ งร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มี
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
2. ปรั บ ปรุ ง การตรวจสอบความ 2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้อง
เคลื ่ อ นไหวและความถู ก ต้ อ งของ ของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
ทรัพย์สินและหนี้สิน
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึง
โอกาสในการทุจริต
3. ปรั บ ปรุ งกระบวนการและพัฒนา 3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
กลไกพิ เ ศษในการปราบปรามการ 3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต
ทุ จ ร ิ ต ที ่ ม ี ค วาม รวด เร ็ ว และมี 3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ประสิทธิภาพ
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบั ง คั บ ใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการ
ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ ปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญา
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ส น ธ ิ ส ั ญ ญ า แ ล ะ และมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายใน
การเสนอแก้ ไ ขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหายความเร่งด่วน และ
สถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษ
ทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองใน 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุ จริตระหว่า งหน่ว ยงาน
การปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่ ว ยงานประชาสั งคมและหน่ วยงานธุ รกิจ เอกชน เกี ่ ย วกับ ข้ อ มู ลและข่ าวกรอง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ ้ ม ครองพยานและผู ้ แ จ้ ง เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้ า หน้ า ที ่ ใ น 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปราม
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
7. พั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ 7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสห
เชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที ่ ใ น วิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะและขีดความสามารถ
ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปราม
การทุจริต
8. การเปิ ด โปงผู้ ก ระทำความผิ ด ให้ - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการ
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึง ทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
โทษของการกระทำการทุจริตเมื่อคดี
ถึงที่สุด
9. การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่าง
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการบูรณา
การการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์
การดำเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึ ก ษา และกำกั บ ติ ด ตามการ 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้
ยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
( Corruption Perceptions Index เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)
:CPI) ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนิน การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบ
การทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 -ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
ปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการ 2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
รับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
1. เหตุผลความจำเป็น
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจใน
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยก ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิร ูป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต ทั ้ง ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธ ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คน
ไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ใน
ภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันกา รทุจริต ที่กล่าวถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิต สำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต
3. เป้าหมายโครงการ
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการ
ทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและ
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จำนวน 1,500 คน
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จำนวน 110 คน
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2563
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมี
ร้อยละ 50
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต
2. ร้อยละของประชาชนที่มี
ร้อยละ 50
วัฒน ธรรม ค่านิยม สุจริต มีทัศน
คติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
ร้อยละ 80
เกณฑ์การประเมิน ITA
(85 คะแนนขึ้นไป)

6. การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรม “เด็กดีศรีแม่จัน”

2

กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
พลเมือง (Project Citizen)

3

กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

4

5

กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
เพื่อรองรับการประเมิน ITA

ตัวชี้วัด
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึก
สาธารณะ มีทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
และจิตสาธารณะ
จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรม
สร้างจิตสำนึกพลเมือง (Project
Citizen)
โรงเรียนมีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 85 ของบุคลากรในสถานศึกษา
เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิต
สำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชา
นุสาสน์) มีเว็บไซต์ของโรงเรียนที่
สมบูรณ์เพื่อรองรับการประเมิน ITA

ระยะเวลา
กรกฎาคม 2563
- มีนาคม 2564

กรกฎาคม 2563
- มีนาคม 2564
กรกฎาคม 2563
- มีนาคม 2564
กรกฎาคม 2563
- มีนาคม 2564

กรกฎาคม 2563
- มีนาคม 2564

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
2. ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้บริหาร นักการและคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA
4. การนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ค่าเป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 ร้อยละของ
ร้อยละ 90
นักเรียน ครู และบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน ITA
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 85
2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม
ที่ถูกต้อง สามารถนำ
ความ รู้ไปปลูกฝังไม่

เกณฑ์

เครื่องมือ

จำนวนบุคลากร

แบบสอบถาม
แบบประเมิน ITA
แบบนิเทศติดตาม

ค่าคะแนนประเมิน
ค่าคะแนนประเมิน

