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ส"วนที่ 1
บทนำ
ความเป(นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว6างช6วงเวลากว6าทศวรรษ ส6งผลเสียต6อประเทศอย6างมหาศาลและเปAน
อุปสรรค สำคัญต6อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปAนทุจริต
ทางตรง ไม6ซับซMอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจMาง ในปOจจุบันไดMปรับเปลี่ยนเปAนการทุจริตที่ซับซMอนมาก
ขึ้น ตัวอย6างเช6น การทุจริตเชิง นโยบาย การทุจริตขMามแดนขMามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู6อาชญากรรมอื่น ๆ
มากมาย และส6งผลกระทบทางลบ ในวงกวMาง
ปOจจุบันทุกภาคส6วนในสังคมมีความตื่นตัวและเขMามามีส6วนร6วมในการปUองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ตามบทบาทและภาระหนMาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย6างไรก็ตามการรับรูMการทุจริตของประเทศไทยยัง
จำเปAนตMองไดMรับการพัฒนาอันสะทMอนไดMจากดัชนีการรับรูMการทุจริตของประเทศไทยจากขMอมูลดัชนีวัด
ภาพลักษณXคอรXรับชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปk 2563 ประเทศไทยไดM 36 คะแนน โดยมี
คะแนนเท6ากับปk 2562 โดยในปkนี้จัดอยู6ในอันดับ ที่ 104 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก
แสดงใหMเห็นว6า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรXรับชัน อยู6ในระดับสูง และสมควรไดMรับการแกMไขอย6างเร6งด6วน
ซึ่ง แผนแม6บทภายใตMยุทธศาสตรXชาติ ประเด็น การต6อตMาน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดMกำหนดเปUาหมาย
หลัก เพื่อใหMภาครัฐมีความโปร6งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ6านการพัฒนาคนและการพัฒนา
ระบบ เพื่อ ปUองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหMความสำคัญกับการปรับและ หล6อหลอมพฤติกรรม
“คน” ทุกกลุ6ม ในสังคมใหMมีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยXสุจริต และการส6งเสริม การพัฒนา
นวัตกรรมในการ ต6อตMานการทุจริตในหน6วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปOญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต6ละ หน6วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวขMองในการ
ปราบปราม การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตรXชาติว6าดMวยการปUองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(2560 – 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศนXว6า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตMานทุจริต” (Zero Tolerance &
Clean Thailand) และ กำหนดพันธกิจ“สรMางวัฒนธรรมต6อตMานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ ทุกภาคส6วนแบบบูรณา การและปฏิรูปกระบวนการปUองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหMมี
มาตรฐานสากล” พรMอมทั้งกำหนด เปUาประสงคXเชิงยุทธศาสตรXว6า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูMการทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว6ารMอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคXเพื่อสรMางสังคมที่มีพฤติกรรม
ร6วมตMานการทุจริตในวงกวMาง และมีปOจจัย ความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคX คือ ทุกภาคส6วนร6วมส6งเสริม
การ กล6อมเกลาทางสังคม และส6งเสริม การเรียนรูMในทุกช6วงวัยตั้งแต6ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร6วมมือ
ทุก ภาคส6วนในการเปลี่ยนสภาพแวดลMอมที่นำไปสู6 สังคมที่มีค6านิยมร6วมตMานทุจริต และมีวัตถุประสงคXที่สำคัญ
อีก ประการหนึ่ง คือ สรMางนวัตกรรมในการต6อตMาน การทุจริต มีกลไกปUองกันการทุจริตและระบบบริหาร

จัดการ ตาม หลักธรรมาภิบาล โดยมีปOจจัยความสำเร็จ คือ มีกระบวนการทำงานดMานปUองกันการทุจริต
เปลี่ยนแปลงสู6การ ทำงานเชิงรุก สามารถปUองกันการทุจริตไดMอย6างเท6าทัน และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณา
การการทำงานระหว6าง องคXกรที่เกี่ยวขMองกับการปUองกันการทุจริตอย6างเปAนรูปธรรม โดยมีกลุ6มเปUาหมายหลัก
คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรXที่ 1 สรMางสังคมที่ไม6ทนต6อการทุจริต โดยดำเนินการ
ผ6านกลยุทธXการปรับฐาน ความคิดทุกช6วงวัย ตั้งแต6ปฐมวัยใหMสามารถแยกแยะระหว6าง ผลประโยชนXส6วนตน
และผลประโยชนXส6วนรวม และ ส6งเสริมใหMมีระบบและกระบวนการกล6อมเกลาทางสังคม เพื่อตMานทุจริต พรMอม
ทั้งเสริมพลังการมีส6วนร6วมของ พลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส6วน เพื่อต6อตMานการ
ทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรXที่ 4 พัฒนาระบบปUองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ6านกล
ยุทธXการพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปOญหาการทุจริตอีกทั้งพัฒนา วิเคราะหXและบูรณา
การระบบการประเมินดMาน คุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของหน6วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับ คะแนนดัชนี การรับรูMเรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทย
นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรXชาติว6าดMวยการปUองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
ยังมี ความสอดคลMองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตรXที่ 6 ดMานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดMจัดทำขึ้น
บน พื้นฐาน ของยุทธศาสตรXชาติ 20 ปk (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเปAนแผนแม6บทหลักของการพัฒนาประเทศ
และ เปUาหมาย การพัฒนาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรMาง
ประเทศ ไทยไปสู6 ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนาพรMอมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ตMอง
ดำเนินการใหM เห็นผลเปAนรูปธรรม ในช6วง 5 ปkแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรXชาติ เพื่อเตรียมความพรMอม
ของคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใหMสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดM
อย6างเหมาะสม และ สอดคลMองกับยุทธศาสตรXการปลูกฝOง “คนไทยไม6โกง” และยุทธศาสตรXการปUองกันดMวย
การเสริมสรMางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรXชาติ 20 ปk อีกดMวย
สำนักงาน ป.ป.ช. ร6วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดMกำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปUองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหMส6วนราชการและหน6วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และ มาตรการตามยุทธศาสตรXชาติฯ ไปสู6การปฏิบัติโดยกำหนดไวMในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปk ใหMคำนึงถึงความ
สอดคลMอง กับยุทธศาสตรXชาติ 20 ปk (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรXชาติว6าดMวยการปUองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม6บทบูรณาการปUองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิ ชอบ ระยะ 20 ปk (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนำมาสู6การจัดทำแผนปฏิบัติการปUองกันการทุจริต
โรงเรียน โรงเรียน วัดควนธานี ประจำปkงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปk โดย
ใหMยึดกรอบยุทธศาสตรX หลักที่ใชMในการจัดทำแผนปฏิบัติการปUองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงเรียนทับ
ปุดวิทยาจึงไดMจัดทำ แผนปฏิบัติการปUองกันการทุจริตโรงเรียนทับปุดวิทยาประจำปkงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อเปAนกรอบทิศทางใน การดำเนินการปUองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลMองกับยุทธศาสตรXชาติและ

นโยบายสำคัญ อันจะส6งผลใหM การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส6วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลดนMอยลง ขMอมูลของโรงเรียนวัดควน ธานี
ข+อมูลพื้นฐานโรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนทับปุดวิทยาเปAนหน6วยจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก6อตั้งเมื่อ วันที่ 22
มกราคม 2518 โดยใชMอาคารเรียนของโรงเรียนทับปุด เปŽดรับนักเรียนเปAน 2 หMองเรียน เปŽดทำการสอนครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518 มีนักเรียนจำนวน 98 คน ครู 3 คน และไดMยMายมาตั้งอยู6พื้นที่ปOจจุบัน
หมู6ที่ 6 ตำบลบ6อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา บนเนื้อที่ 114 ไร6 20 ตารางวา เมื่อปkพุทธศักราช 2520
โดยจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 6 ในปk 2551 ไดMแบ6งเนื้อที่ของ
โรงเรียนเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา เปAนเนื้อที่รวม 20 ไร6 ดังนั้นเนื้อที่รวมของโรงเรียนทั้งหมดใน
ปOจจุบัน มี 94 ไร6 20 ตารางวา
โรงเรียนทับปุดวิทยา ตั้งอยู6ในเขตพื้นที่ ตำบลบ6อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สถานที่ตั้งอยู6ใน
เขตการปกครองของอำเภอทับปุด ซึ่งมีที่ตั้งและอาณาเขตดังนี้
อำเภอทับปุดตั้งอยู6ทางทิศตะวันออกเฉียงใตMของจังหวัด มีอาณาเขตติดต6อกับเขตการปกครอง
ขMางเคียง ดังต6อไปนี้
1. ทิศเหนือ ติดต6อกับอำเภอพนม (จังหวัดสุราษฎรXธานี)
2. ทิศตะวันออก ติดต6อกับอำเภอปลายพระยาและอำเภออ6าวลึก (จังหวัดกระบี่)
3. ทิศใตM ติดต6อกับอ6าวพังงา
4. ทิศตะวันตก ติดต6อกับอำเภอเมืองพังงา
และแบ6งเขตการปกครองออกเปAน 6 ตำบล 38 หมู6บMาน ไดMแก6
1. ตำบลทับปุด 6 หมู6บMาน
2. ตำบลมะลุ6ย 7 หมู6บMาน
3. ตำบลบ6อแสน 8 หมู6บMาน
4. ตำบลถ้ำทองหลาง 4 หมู6บMาน
5. ตำบลโคกเจริญ 8 หมู6บMาน
6. ตำบลบางเหรียง 5 หมู6บMาน
ผู+อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
นายดลวัฒนX สันติพิทักษX

ผู+รับผิดชอบงานของโรงเรียนทับปุดวิทยา
1. นางศศิมา ทิพยXสวัสดิ์
กลุ6มงานบริหารงานวิชาการ
2. นายเจษฎา ศรีวิเศษ
กลุ6มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
3. นายอุบล เจริญฤทธิ์
กลุ6มบริหารงานอำนวยการ
4. นางสาวณิชา ประกอบทรัพยX กลุ6มบริหารงานทั่วไป
โครงสร+างการปฏิบัติงานของโรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนทับปุดวิทยาไดMกำหนดใหMมีการแบ6งส6วนราชการภายในสถานศึกษาเปAน 4 ฝ‘ายตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื ่ อ งการแบ6 ง ส6 ว นราชการภายในสถานศึ ก ษา พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วั น ที ่ 22
พฤศจิกายน 2560 และแกMไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดังนี้
1 บริหารงานวิชาการ
2 บริหารงานกิจการนักเรียน
3 บริหารงานอำนวยการ
4 บริหารงานทั่วไป
เกณฑGการประเมินคุณธรรมและความโปรKงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลนG (Integrity and
Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑXการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปkงบประมาณ
พ.ศ. 2564 นั้น ไดMใหM ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑX การประเมินใหMเกิดการสนับสนุนต6อการยกระดับ ค6า
คะแนนดั ช นี การรั บ รู M ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดM อ ย6 า งเปA น
รูปธรรม โดยไดMศึกษาขMอมูล จากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร6งใสใน การดำเนินงานของหน6วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู6การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรูMการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหM สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล6าวไดMสังเคราะหXประเด็นการสำรวจ
ของแต6 ละแหล6 งขM อมู ลที ่ องคX กรความโปร6 งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใชM ในการ
ประเมินดัชนีการรับรูMการทุจริต ประกอบกับ การศึกษาขMอมูลทาง วิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงใหMเกิดความ
ต6อเนื่องกับเกณฑXการประเมินเดิม และการเชื่อม โยงกับ เครื่องมืออื่นที่ เกี่ยวขMอง ทำใหMเกณฑXการประเมินมี
เนื้อหาครอบคลุมหลายดMาน ซึ่งเกี่ยวขMองกับคุณธรรม ความโปร6งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต
ทางตรงและการทุจริตทางอMอมรวมไปถึงบริบทแวดลMอมที่เกี่ยวขMองกับ การทุจริต ซึ่งจะเปAน ประโยชนXต6อ
หน6วยงานในการนำไปสู6การปรับปรุงแกMไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด การทุจริตในหน6วยงาน ภาครัฐ
และส6งผลต6อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวไดM โดยจำแนก ออกเปAน 10 ตัวชี้วัด ไดMแก6
1) การปฏิบัติหนMาที่
2) การใชMงบประมาณ
3) การใชMอำนาจ

4) การใชMทรัพยXสินของราชการ
5) การแกMไขปOญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน
9) การเปŽดเผยขMอมูล
10) การปUองกันการทุจริต
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรKงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลนG (Integrity
and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใชMในการประเมิน จำแนกออกเปAน 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวั ด การรั บ รู M ข องผู M ม ี ส 6 ว นไดM ส 6 ว นเสี ย ภายใน (InternalIntegrityandTransparency
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงคXเพื่อเปAนการประเมินระดับการรับรูMของผูMมีส6วนไดMส6วนเสียภายในที่มีต6อ
หน6วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด การปฏิบัติหนMาที่ การใชMงบประมาณ การใชMอำนาจ การใชMทรัพยXสินของราชการ
และการแกMไขปOญหาการทุจริต
2) แบบวั ด การรั บ รู M ข องผู M ม ี ส 6 ว นไดM ส 6 ว นเสี ย ภายนอก (ExternalIntegrityandTransparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงคXเพื่อเปAนการประเมินระดับการรับรูMของผูMมีส6วนไดMส6วนเสียภายนอกที่มีต6อ
หน6วยงาน ที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน
3) แบบตรวจการเปŽดเผยขMอมูลสาธารณะ (OpenDataIntegrityandTransparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงคXเพื่อเปAนการประเมินระดับการเปŽดเผยขMอมูลต6อสาธารณะของหน6วยงาน เพื่อใหMประชาชน
ทั่วไปสามารถ เขMาถึงไดMในตัวชี้วัดการเปŽดเผยขMอมูลและการปUองกันการทุจริต

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรKงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปk
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง จาก
การประเมิน สถานศึกษาไดMคะแนนเฉลี่ยรMอยละ 50 ซึ่งถือว6ามีคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานอยู6
ใน ระดับ E ของปkงบประมาณ 2563
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทับปุดวิทยาประจำปk
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดMคะแนน 50 ซึ่งถือว6ามีคุณธรรมและความโปร6งใส ในการดำเนินงานอยู6ใน ระดับ E
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทับปุดวิทยา
ประจำปkงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปไดMดังนี้

ปhงบประมาณ พ.ศ. 2563
50

ผลคะแนน ITA
-

ผลตKางของคะแนน ITA
-

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทับปุดวิทยาเปAนรายตัวชี้วัด
ซึ่งไดM จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจMาหนMาที่ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ผูMรับบริการหรือผูMมี
ส6วนไดMส6วนเสียของสถานศึกษา
การนำผลการประเมิน ITA ไปสูKการปรับปรุงแก+ไขการดำเนินงาน
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทับปุดวิทยาเปAนราย
ตัวชี้วัด พบว6าตัวชี้วัดที่หน6วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหMดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว6ารMอยละ 95 ) มีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ประเมินการรับรูMของผูMรับบริการ ผูMมาติตต6อ หรือผูMมีส6วนไดMเสียของหน6วยงานต6อการคุณภาพการ
ดำเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวขMองกับการปฏิบัติหนMาที่ของเจMาหนMาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนด ไวMอย6างเคร6งครัด และจะตMองเปAนไปอย6างเท6าเทียมกันไม6เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตMองใหM
ขMอมูลเกี่ยวกับการดำเนืนงาน/ ใหMบริการของหน6วยงานแก6ผูMรับบริการ ผูMมาติดต6อ หรือผูMมีส6วนไดMเสียอย6าง
ตรงไปตรงมาไม6ปŽดบังหรือบิดเบือนขMอมูล ซึ่งสะทMอนถึงการการปฏิบัติหนMาที่อย6างมีคุณธรรม และยังประเมิน
การรับรูMเกี่ยวกับประสบการณXตรงในการถูก เจMาหนMาที่เรียกรับเงิน ทรัพยXสิน หรือประโยชนXอื่น ๆ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติหนMาที่ดMวย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูM เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน6วยงานที่จะตMองคำนึงถึงประโยชนXของประชาชนและ ส6วนรวมเปAนหลัก ไม6มีการเอื้อประโยชนXใหMกับ
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ6มใดกลุ6มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ประเมินการรับรูMของผูMรับบริการ ผูMมาติตต6อ หรือผูMมีส6วนไดMเสียของหน6วยงานต6อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวขMองกับการเผยแพร6ขMอมูลของหน6วยงานในเรื่องต6าง ๆ ต6อสาธารณชน ผ6านช6องทางที่
หลากหลาย สามารถเขMาถึงไดMง6ายและไม6ซับซMอน โดยขMอมูลที่เผยแพร6จะตMองครบถMวนและเปAนปOจจุบัน
โดยเฉพาะอย6างยิ่ง ผลการ ดำเนินของหน6วยงานและขMอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหMมี
ช6องทางใหMผูMรับบริการ ผูMมาติดต6อ หรือผูM มีส6วนไดMเสียสามารถส6งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การใหMบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขMอ กังวลสงสัยอย6างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรูMเกี่ยวกับการจัดใหMมีช6องทางใหMผูMมาติดต6อสามารถรMองเรียนการ ทุจริตของเจMาหนMาที่ในหน6วยงานดMวย ซึ่ง
สะทMอนถึงการสื่อสารกับผูMรับบริการ ผูMมาติดต6อ หรือผูMมีส6วนไดMส6วนเสียอย6างมี ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
ประเมินการรับรูMของผูMรับบริการ ผูMมาติตต6อ หรือผูMมีส6วนไดMเสียของหน6วยงานต6อการปรับปรุงระบบ
การ ทำงาน ในประเด็ นที ่ เกี ่ ยวขM องกั บการปรั บปรุ งพั ฒนาหน6 วยงาน ทั ้ งการปฏิ บั ติ ของเจM าหนM าที ่ และ
กระบวนการทำงาน ของหน6วยงานใหMดียิ่งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใขMในการดำเนินงานเพื่อใหMเกิดความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี กระบวนการเปŽดโอกาสใหMผูMมารับบริการหรือผูMมาติดต6อ เขMามามีส6วนร6วมในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานเพื่อใหM สอดคลMองกับความตMองการดMวย ทั้งนี้ นอกจากหน6วยงานจะตMอง
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานใหMดีขึ้นแลMว ยังควรใหM ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานใหMมีความ
โปร6งใสมากขึ้นอีกดMวย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปrดเผยข+อมูล
สถานศึกษาจะตMองเปŽดเผยขMอมูลต6าง ๆ ของหน6วยงานใหMสาธารณชนไดMรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ขMอมูลพื้นฐาน ไดMแก6 ขMอมูลพื้นฐาน ข6าวประชาสัมพันธX และการปฏิสัมพันธXขMอมูล
(2) การบริหารงาน ไดMแก6 แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหMบริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดMแก6 แผนการใชMจ6ายงบประมาณประจำปk และการจัดซื้อจัดจMางหรือ
การ จัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดMแก6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ
ตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑXการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
(5) การส6งเสริมความโปร6งใสในหน6วยงาน ไดMแก6 การจัดการเรื่องรMองเรียนการทุจริต และการเปŽด
โอกาสใหM เกิดการมีส6วนร6วม ซึ่งการเผยแพร6ขMอมูลในประเด็นขMางตMนแสดงถึงความโปร6งใสในการบริหารงาน
และการดำเนินงาน ของหน6วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 แนวทางการปuองกันการทุจริต
1) สถานศึกษาตMองจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปkงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทางสอดคลMองหรือ
สนับสนุน ใหMเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร6งใสของสถานศึกษา
2) สถานศึกษาตMองดำเนินการเพื่อปUองกันการทุจริต ไดMแก6 เจตจำนงสุจริตของผูMบริหาร การประเมิน
ความ เสี่ยงเพื่อการปUองกันการทุจริต การเสริมสรMางวัฒนธรรมองคXกร และแผนปฏิบัติการปUองกันการทุจริต
3) สถานศึ ก ษาตM อ งวิ เ คราะหX ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร6 ง ใสในการดำเนิ น งานของ
สถานศึกษา ออนไลนX ประจำปkงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะหXแต6ละตัวชี้วัด ยกตัวอย6างเช6น ประเด็นที่
เปAนขMอบกพร6องหรือ จุดอ6อนตัวชี้วัดที่จะตMองแกMไขโดยเร6งด6วน ประเด็นที่จะตMองพัฒนาใหMดีขึ้น แนวทางการนำ
ผลการวิเคราะหXไปสู6การ ปฏิบัติของหน6วยงานใหMสอดคลMองกับตัวชี้วัด เปAนตMน
4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อปUองกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ เพื่อ
ขับเคลื่อนการส6งเสริมคุณธรรมและความโปร6งใสภายในหน6วยงานใหMดีขึ้นซึ่งสอดคลMองตามผลการวิเคราะหXผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต6าง ๆ ยกตัวอย6างเช6น การกำหนดผูMรับผิดชอบหรือผูMที่เกี่ยวขMอง การกำหนด
ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ใหMนำไปสู6การปฏิบัติและการรายงานผล เปAน
ตMน

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปuองกันการทุจริต โรงเรียนทับปุดวิทยาประจำปhงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดทำแผนปฏิบัติการปUองกันการทุจริต โรงเรียนทับปุดวิทยาประจำปkงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
แนวทาง และขั้นตอนดังต6อไปนี้
1. ทบทวนขMอมูลและบริบทที่เกี่ยวขMอง
2. จัดทำแผนปฏิบัติการปUองกันการทุจริตโรงเรียนทับปุดวิทยาประจำปkงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ใชM กรอบแนวทางตามยุทธศาสตรXชาติว6าดMวยการปUองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงาน
บูรณาการ ต6อตMานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบัติการปUองกันการทุจริตโรงเรียนทับปุดวิทยาประจำปkงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต6อ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทับปุดวิทยาเพือ่ พิจารณาใหMความเห็นชอบและถือปฏิบัติ

สKวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข+อง
สำหรับประเทศไทยไดMกำหนดทิศทางการปUองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคลMองกับ
สถานการณXทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรMางความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนดMวยความซื่อสัตยXสุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคXกรหลักดMานการ
ดำเนินงานปUองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานดMานการต6อตMานการทุจริตเขMากับทุก
ภาคส6วน ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปUองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน
ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตรXชาติระยะ 20 ปk (พ.ศ. 2561 – 2580)
3. แผนแม6บทภายใตMยุทธศาสตรXชาติ
ประเด็น การต6อตMานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู6ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตรXชาติว6าดMวยการปUองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธX จันทรXโอชา ที่แถลงต6อสภานิติบัญญัติแห6งชาติ
8. นโยบายรัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)
สาระสำคัญทั้ง 8 ดMานจะเปAนเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดMานต6อตMานการ
ทุจริต ของประเทศเพื่อใหMเปAนไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หนMาที่ของประชาชนชาวไทยว6า “...
บุคคลมีหนMาที่ ไม6ร6วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดMว6าเปAนครั้งแรก ที่
รั ฐธรรมนู ญไดM กำหนดใหMการปUองกันและปราบปรามการทุจริตเปAนหนMาที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน
นอกจากนี้ ยัง กำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนMาที่ของรัฐว6า “รัฐตMองส6งเสริม สนับสนุน และใหMความรูMแก6
ประชาชนถึงอันตราย ที่เกิด จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหMมีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ ปUองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล6าวอย6างเขMมงวด รวมทั้ง
กลไกในการส6งเสริมใหMประชาชน รวมตัว กัน เพื่อมีส6วนร6วมในการรณรงคXใหMความรูMต6อตMานการทุจริต หรือชี้
เบาะแส โดยไดMรับความคุMมครองจากรัฐตามที่ กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ6นดินรัฐตMองเสริมสรMาง
ใหMประชาชนไดMรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่
สำคัญ คือ ไม6เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบMานเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน6วยงานของ
รัฐตMองเปAนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย6างนMอยตMองมีมาตรการปUองกันมิใหMผูMใดใชM
อำนาจหรือกระทำ การโดย มิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนMาที่ หรือกระบวนการแต6งตั้ง หรือการพิจารณาความ
ดีความชอบของเจMาหนMาที่ ของรัฐ และ รัฐตMองจัดใหMมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหMหน6วยงานใชMเปAนหลักใน

การกำหนดประมวลจริยธรรม สำหรับเจMาหนMาที่ ในหน6วยงาน ซึ่งตMองไม6ต่ำกว6ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล6าว
การที่รัฐธรรมนูญไดMใหMความสำคัญต6อ การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรม
นั้นสืบเนื่องมาจากช6วงระยะเวลาที่ผ6านมา ไดM เกิดปOญหาที่เกี่ยวขMองกับการบริหารบุคคล มีการโยกยMายแต6งตั้ง
ที่ไม6เปAนธรรม บังคับหรือชี้นำใหMขMาราชการหรือ เจMาหนMาที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม6ยึดมั่นในหลักผลประโยชนX
แห6 ง รั ฐ รวมถึ ง การมุ 6 ง เนM น การแสวงหาผลประโยชนX ใ หM ก ั บ ตนเองรวมถึ ง พวกพM อ งรั ฐ ธรรมนู ญ แห6 ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดMมีความพยายามที่จะแสดงใหMเห็น อย6างชัดเจนว6าตMองการสรMาง
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ6นดินและเจMาหนMาที่ของรัฐตMองยึดมั่น ใน หลักธรรมาภิบาล
และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไวM
ยุทธศาสตรGชาติ ระยะ 20 ปh เปAนยุทธศาสตรXที่ยึดวัตถุประสงคXหลักแห6งชาติเปAนแม6บทหลัก เพื่อเปAน
กรอบ การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปUาหมายของยุทธศาสตรX
ชาติ การ บริหารราชการแผ6นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดMานการปUองกันและปราบปราม
การทุจริต กา ร สรMางความโปร6งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ6นดินของหน6วยงานภาครัฐ ทุก
หน6วยงานจะถูกกำหนด จากยุทธศาสตรXชาติ (วิสัยทัศนXประเทศระยะ 20 ปk) และยุทธศาสตรXการพัฒนาระยะ
5 ปk เพื่อใหMบรรลุวิสัยทัศนX “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปAนประเทศพัฒนาแลMว ดMวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู6 การพัฒนาใหMคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต6อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชนXแห6งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ ชีวิต สรMางรายไดMระดับสูงเปAนประเทศพัฒนาแลMว และสรMาง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เปA นธรรม ประเทศสามารถแข6งขันไดMในระบบ
เศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรXชาติ ระยะ 20 ปk (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด+านความมั่นคง
(1) เสริมสรMางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยX ทรง เปAนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรXรัปชั่น สรMาง
ความเชื่อมั่น ใน กระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรMอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคง ชายแดนและชายฝO™งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร6วมมือระหว6างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพ ความสัมพันธXกับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปUองกันและแกMไขปOญหาความมั่นคงรูปแบบใหม6
(5) การพั ฒ นาเสริ ม สรM า งศั ก ยภาพการผนึ ก กำลั ง ปU อ งกั น ประเทศการรั ก ษาความสงบ
เรียบรMอยภายในประเทศ สรMางความร6วมมือกับประเทศเพื่อนบMานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรMอมแห6งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของ ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลMอม
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวขMองจากแนวดิ่งสู6แนวระนาบมากขึ้น

2. ด+านการสร+างความสามารถในการแขKงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส6งเสริมการคMา การลงทุน พัฒนาสู6ชาติการคMา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรMางฐานการผลิตเขMมแข็ง ยั่งยืน และส6งเสริม
เกษตรกรรายย6อย สู6เกษตรยั่งยืนเปAนมิตรกับ สิ่งแวดลMอม
(3) การพัฒนาผูMประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูMประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู6สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมือง ศูนยXกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรMางพื้นฐาน ดMานการขนส6ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรMางความเปAนหุMนส6วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส6งเสริม ใหMไทยเปAนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด+านการพัฒนาและเสริมสร+างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช6วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูMใหMมีคุณภาพเท6าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝOงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค6านิยมที่พึงประสงคX
(4) การสรMางเสริมใหMคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรMางความอยู6ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด+านการสร+างโอกาสความเสมอภาค และเทKาเทียมกันทางสังคม
(1) สรMางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลMอมและนวัตกรรมที่เอื้อต6อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรMางความเขMมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขMมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหMเปAนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด+านการสร+างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดล+อม
(1) จัดระบบอนุรักษX ฟœ•นฟูและปUองกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหMมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ6มน้ำ เนMนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อย6างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชMพลังงานที่เปAนมิตรกับสิ่งแวดลMอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปAน มิตรกับสิ่งแวดลMอม
(5) การร6วมลดปOญหาโลกรMอนและปรับตัวใหMพรMอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชMเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรXและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลMอม

6. ด+านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสรMาง บทบาท ภารกิจของหน6วยงาน ภาครัฐ ใหMมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต6อตMานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต6าง ๆ
(6) ใหMทันสมัย เปAนธรรมและเปAนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหMบริการประชาชนของหน6วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดMและรายจ6ายของภาครัฐ
แผนแมKบทภายใต+ยุทธศาสตรGชาติ ประเด็น การตKอต+านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้น
ภายใตM ความจำเปAนในการแกMไขสถานการณXปOญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ6านมาหน6วยงานที่เกี่ยวขMองกับ
การปUองกัน และปราบปรามการทุจริตไดMมีความพยายามในการแกMไขปOญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดM
ร6วมกันสรMางเครื่องมือ กลไก และกำหนดเปUาหมายสำหรับการปฏิบัติงานดMานการปUองกันและปราบปรามการ
ทุจริตใหMเปAนไปในทิศทาง เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล6าว ไดMสรMางใหMทุกภาคส6วนในสังคมเกิดความตื่นตัว
และเขMามามีส6วนร6วมในการปUองกัน และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนMาที่ของตนเองเพิ่มมาก
ขึ ้ น อย6 างไรก็ ตาม ปO จจุ บั นประเทศไทย ยั งคงประสบปO ญหาความรุ นแรงในการทุ จริ ต สื บเนื ่ องมาจาก
วิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซMอน ปOญหา การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชนXส6วน
ตนและส6วนรวม โดยสถานการณXปOญหาการทุจริตที่ จำเปAนตMองไดMรับ การแกMไขอย6างเร6งด6วนคือการรวมตัวกัน
เพื่อร6วมกระทำทุจริต ร6วมกันฉMอโกงรัฐ โดยเฉพาะใน
โครงการขนาดใหญ6ที่ตMองใชMงบประมาณมาก ทำใหMรัฐและประเทศชาติไดMรับความเสียหายอย6าง
รMายแรง จากการ สูญเสียงบประมาณแผ6นดินไปกับ การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซMอนต6อการตรวจสอบ
ของหน6วยงานที่ทำหนMาที่ ในการปUองกันและปราบปราม การทุจริต การแกMไขปOญหาการทุจริตจึงมีความจำเปAน
อย6างยิ่งที่จะตMองมีการกำหนด แนวทางในการปUองกันแกMไขปOญหา ดังกล6าว
การจัดทำแผนแม6บทภายใตMยุทธศาสตรXชาติ ประเด็น การต6อตMานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดMยึดแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรXชาติ 20 ปk เปAนกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม6บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การปUองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ6งเนMนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝOงวิธี
คิด ใน กลุ6มเปUาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ6นใหม6” ใหMมีจิตสำนึกในความซื่อสัตยXสุจริตเพื่อสรMาง
พลังร6วมในการ แกMไขปOญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต6อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรMาง
นวัตกรรมการต6อตMาน การทุจริต เพื่อใหMการดำเนินงานของหน6วยงานภาครัฐมีความโปร6งใส ตรวจสอบไดMในทุก
ขั้นตอนการดำเนิน งาน เท6า ทัน พลวัตของการทุจริต ผ6านกระบวนการมีส6วนร6วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจMงขMอมูล และชี้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู6การลดจำนวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน6วยงานภาครัฐ (2) การ ปราบปรามการทุจริต มุ6งเนMนการเสริมสรMางประสิทธิภาพของ
กระบวนการและกลไกการปUองกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในดMานของการดำเนินคดี

ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปAนธรรม และ การพัฒนา ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส6งเสริมและ
สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหMไดMผลและ มีประสิทธิภาพ กำหนดเปUาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปk
โดยใชMดัชนีการรับรูMการทุจริต เปAนเปUาหมายในการ ดำเนินการของแผน แม6บทฯ ซึ่งไดMกำหนดใหMประเทศไทยมี
อันดับค6าคะแนนดัชนีการรับรูMการทุจริตในปk พ.ศ. 2580 อยู6ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เปuาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรGชาติ
ยุทธศาสตรGชาติด+านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หน6วยงานดMานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรMอม
ในการปUองกันและแกMไขปOญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดMานความมั่นคงเปAนที่ชื่นชมและไดMรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว6างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เปAนรูปธรรมอย6างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรGชาติด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร6งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต+ยุทธศาสตรGชาติ ยุทธศาสตรGชาติด+านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรMางกลไกที่สามารถปUองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปOญหา
ความมั่นคงที่สำคัญ
ยุทธศาสตรGชาติด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร6งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคีต6าง ๆ ในสังคมร6วมมือกันในการปUองกันการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยXสุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปAนธรรม
และตรวจสอบไดM
4.6.4 การบริหารจัดการการปUองกันและปราบปรามการทุจริตอย6างเปAนระบบแบบบูรณาการ

เปuาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมKบทภายใต+ยุทธศาสตรGชาติ ประเด็น การตKอต+านการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ
แผนยKอยของแผนแมKบทภายใต+ยุทธศาสตรGชาติประเด็น การตKอต+านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปUาหมายสำคัญของยุทธศาสตรXชาติในประเด็นที่เกี่ยวขMองกับการต6อตMานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบคือ ภาครัฐมีความโปร6งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี การบ ริ หารจัดการตามหลักธรรมา
ภิบาล และหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรMางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนX
ส6วนบุคคลและ ประโยชนXส6วนรวมของบุคลากรภาครัฐใหMเกิดขึ้น รวมทั้งสรMางจิตสำนึกและค6านิยมใหMทุกภาค
ส6วนตื่นตัว ละอายต6อ การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส6วนร6วมต6อตMานการทุจริต พรMอมทั้งส6งเสริม
สนับสนุนใหMภาคีองคXกร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต6าง ๆ มีส6วนร6วมในการ
สอดส6องเฝUาระวังใหMขMอมูล แจMง เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน6วยงานภาครัฐ และ
ภาคส6วนอื่น ๆ โดยไดMรับความคุMมครอง จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม6บทภายใตMยุทธศาสตรXชาติ
ประเด็นนี้ไดMกำหนดแผนย6อยไวM 2 แผน คือ
1. แผนย6อยการปUองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเปA น ไปไดM ข องสถานการณX ใ นอนาคตของประเทศไทยที ่ เ กี ่ ย วขM อ งกั บ การปU อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตใหMเห็นภาพในมิติดMานต6าง ๆ เพื่อเปAนแนวทางในการปUองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในระยะ 20 ปkขMางหนMานั้นตั้งอยู6บนแนวคิดพื้นฐานว6าประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต6อการทุจริตใหMความ
สนใจ ข6าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต6อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต6อตMานการทุจริต
ทั้งใน ชีวิตประจำวันและการแสดงออกผ6านสื่อต6าง ๆ ประชาชนในแต6ละช6วงวัยจะไดMรับกระบวนการกล6อม
เกลาทาง สังคมว6า การทุจริตถือเปAนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำใหMเกิดความเสียหายต6อ
ประเทศแลMว ยัง เปAนพฤติกรรมที่ ไม6ไดMรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทำใหMสามารถแยกแยะ
ระหว6างผลประโยชนX ส6วนตน กับผลประโยชนXส6วนรวมไดM วัฒนธรรมทางสังคมจะหล6อหลอมใหMประชาชนจะไม6
กระทำการทุจริต
ความละอายต6อตนเองและสังคม และไม6ยอมใหMผูMอื่นกระทำการทุจริตอันส6งผลใหMเกิดความเสียหายต6อ
สังคม ส6วนรวมดMวย และจะเกิดการรวมกลุ6มกันทางสังคมเพื่อก6อใหMเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต6อการ
กระทำ รวมทั้ง ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต6อตMานการทุจริตอย6างเขMมขMน ผ6านกระบวนการ
เลือกตั้งและกระบวนการ เขMาสู6อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับทMองถิ่น ประชาชน
จะใหMความสนใจในการตรวจสอบ รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น
เปAนแรงกดดันใหMรัฐบาลตMองบริหาร ประเทศอย6างสุจริตและโปร6งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม6
สามารถเปAนช6องทางในการแสวงหา ผลประโยชนX โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่
เขMมขMนมากขึ้น
อย6างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปkขMางหนMา การทุจริตน6าจะทวีความรุนแรง ซับซMอน และยากแก6การ
ตรวจสอบ มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกMาวหนMาอย6างรวดเร็วของสังคม
โลกและพลวัตของการ ทุจริต ที่ผูMกระทำการทุจริตหาช6องทางการทุจริตที่ยากแก6การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น

แต6สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต6อตMาน และ ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำใหMแนวโนMมการทุจริต
ลดลง ส6งผลใหMกระบวนการปUองกันการทุจริตยิ่ง ทวี ความสำคัญ โดยตMองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของ
การปUองกันการทุจริตใหMเท6าทันต6อพลวัตของการทุจริต เพื่อใหMสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดMอย6างเท6าทันไม6
ก6อใหMเกิดความเสียหายต6อประเทศ ควรมุ6งเนMนการพัฒนากลไก และกระบวนการปUองกันการทุจริตใหMมีความ
เขMมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน6วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและ ระดับ องคXกร โดยสรMางจิตสำนึกและ
ค6านิยมใหMทุกภาคส6วนตื่นตัวและละอายต6อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก รูปแบบ ส6งเสริมสนับสนุนใหMภาคี
องคXกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข6ายต6าง ๆ สอดส6อง เฝUาระวัง ใหMขMอมูล
และร6วมตรวจสอบการดำเนินการของหน6วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวาง มาตรการ คุMมครอง
พยานและผูMที่เกี่ยวขMองเพื่อเปAนการสรMางภูมิคุMมกันต6อปOญหาการทุจริตและสรMางพลังร6วมในการ แกMไขปOญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบพรMอมทั้งสรMางวัฒนธรรมต6อตMานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ และกำหนดมาตรการใหMหน6วยงานภาครัฐและทุกภาคส6วนดำเนินงานอย6างโปร6งใส เพื่อเสริมสรMาง
คุณธรรม ความสุจริตและความซื่อสัตยX ความโปร6งใส และเปAนธรรม นอกจากนี้ ตMองกำหนดใหMมีการลงโทษ
ผูMกระทำผิด กรณี ทุจริตและประพฤติมิชอบอย6างจริงจังและรวดเร็วเปAนการปUองกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อใหMเท6า
ทันต6อพลวัตของ การ ทุจริต
1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป(นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝ}ง และหลKอ หลอม
วัฒนธรรมในกลุKมเด็กและเยาวชนทุกชKวงวัย ทุกระดับ มุ6งเนMนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก”
และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปAนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดMว6าสิ่งใด เปAนประโยชนXส6วน
ตน สิ่ง ใดเปAนประโยชนXส6วนรวม มีความละอายต6อการกระทำความผิด ไม6เพิกเฉยอดทน ต6อการทุจริต และ
เขMามามีส6วนร6วม ในการต6อตMานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส6งเสริมการสรMางวัฒนธรรม และค6านิยมสุจริต
ในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู6 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค6านิยมที่ยึดประโยชนXสาธารณะมากกว6า ประโยชนXส6วน
ตน และต6อตMานการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส6งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ผ6าน
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุก คนตMองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต6ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยใน อนาคต” ใหMมีความเปAนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนMาที่ความ
เปAน พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยX สุจริต มีความรับผิดชอบต6อส6วนรวมมีระเบียบวินัย และ
เคารพกฎหมาย
2) สKงเสริมการปฏิบัติหน+าที่ของข+าราชการและเจ+าหน+าที่ของรัฐให+มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่สKอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนMาที่ราชการอย6างเปŽดเผย โปร6งใส ถูกตMองเปAนธรรม ไม6คด
โกง รูMจักแยกแยะเรื่องส6วนตัวออกจากหนMาที่การงาน การสรMางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
สรMาง จิตสำนึกและค6านิยมในการต6อตMานการทุจริตใหMแก6บุคลากรขององคXกร โดยการสนับสนุนใหMขMาราชการ
และเจMาหนMาที่ รัฐเขMามา มีส6วนร6วมเปAนเครือข6ายต6อตMานการทุจริตในหน6วยงานภาครัฐ เพื่อส6งเสริมการมีส6วน
ร6วมในการเฝUาระวัง

สอดส6อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจMงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหMเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบไดM โดยมี
มาตรการ สนับสนุน และคุMมครองผูMแจMงเบาะแส
3) พัฒนาคKานิยมของนักการเมืองให+มีเจตนารมณGที่แนKวแนKในการทำตนเป(นแบบอยKางที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยGสุจริต เห็นแกKประโยชนGสKวนรวม เนื่องจากผูMบริหารประเทศ/ทMองถิ่น/
ชุมชน ตMองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว6ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเปAนตMนแบบแก6ประชาชน
เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแลMว ผูMบริหารประเทศ
ตMองมีคุณสมบัติ ทางจริยธรรมดMวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูMดำรงตำแหน6งทางการเมืองเพื่อ
สรMางนักการเมือง ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนKวยงานภาครัฐ มุKงเน+น การ
สร+างนวัตกรรมการตKอต+านการทุจริตอยKางตKอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหMการดำเนินงานของหน6วยงานภาครัฐมี
ความ โปร6งใส ตรวจสอบไดMในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท6าทันต6อพลวัตของการทุจริต โดยการ
พัฒนาเครื่องมือ เพื่อสรMางความโปร6งใส มุ6งเนMนการสรMางนวัตกรรมและมาตรการในการต6อตMานการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเท6าทัน ต6อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดMานการทุจริต เพื่อใหM
หน6วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก6อใหM
เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม ประเมินผลการปUองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ6ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต6 ขั้น วางแผนก6อนดำเนินงาน ขั้นระหว6างการดำเนินงาน และขั้น
สรุปผลหลังการดำเนินโครงการ
5) ปรับระบบงานและโครงสร+างองคGกรที่เอื้อตKอการลดการใช+ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของ
เจMาหนMาที่ เช6น การนำระบบเทคโนโลยีเขMามาใชMแทนการใชMดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสรMาง
มาตรฐานที่โปร6งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ดMวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบไดM ปรับปรุงแกMไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขMองเพื่อลดการใชMดุลพินิจของ ผูM
มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรMางความโปร6งใสในการบริการขMอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การ พัฒนาระบบขMอมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑX กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเขMาถึง
ขMอมูล รวมถึง ขMอมูลการจัดซื้อจัดจMางและการใชMงบประมาณของหน6วยงานภาครัฐ เพื่อส6งเสริมการเขMาถึงขMอมูล
สาธารณะ สรMางความ โปร6งใส และส6งเสริมใหMมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึงการมีกลไกที่เปŽดโอกาส ใหMประชาชนเขMามามีส6วนร6วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจMางและการ
ดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน ของรัฐและประชาชน รวมถึงส6งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่ม
ขีดความสามารถของประชาชนในการร6วมเฝUาระวัง และปUองกันการทุจริตคอรXรัปชั่นที่มีอยู6ใกลMตัว โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุMมครองผูMชี้เบาะแสที่สามารถสรMางความ เชื่อมั่นและมั่นใจใหMกับผูMใหMเบาะแส

2. แผนยKอยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเปUาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปราม การทุจริตจะตMองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตMองมีความทันสมัย การบังคับใชMกฎหมาย
และการดำเนิ น คดี จะตM อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว ทำใหM ค ดี ค วามมี ป ริ ม าณลดลง แนวทางในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ ชอบ จึงควรมุ6งเนMนการส6งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่
เกี่ยวขMองในการปราบปรามการทุจริต อย6าง ต6อเนื่อง ใหMมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม6 เพื่อ สนับสนุนใหMการบังคับใชMกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และมุ6งทำใหMผูMกระทำความผิดไดMรับการดำเนินคดี และ ลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย6างรวดเร็วและเปAน
รูปธรรมเพื่อใหMสังคมเกิดความเกรงกลัวต6อการทุจริต ควบคู6ไปกับ การปรับปรุงระบบขMอมูลเรื่องรMองเรียนที่
เชื่อมโยงระหว6างหน6วยงานต6อตMานการทุจริตที่เกี่ยวขMองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการปรับ
กระบวนการทำงานดMานการปราบปรามการทุจริตเขMาสู6ระบบดิจิทัลมาใชMในกระบวนการทำงาน ดMานการ
ปราบปราม การทุจริตใหMไดMมาตรฐานสากลและเปAนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ ฐานขMอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยXสินและหนี้สินที่ทันสมัย เท6าทันต6อการบิดเบือน
ทรัพยXสิน และหนี้สิน รวมทั้ง บูรณาการขMอมูลกับหน6วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต6าง ๆ ในการตรวจสอบความ
ถูกตMอง ของทรัพยXสินและหนี้สิน
2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุง
ขั้นตอนการ ดำเนินการที่ล6าชMาของหน6วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหMมีความรวดเร็ว และ
กระชับมากขึ้นเพื่อใหMการ ดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูMกระทำ
ความผิด เมื่อคดีถึงที่สุดเปAนไปอย6าง รวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปAนที่ประจักษXของประชาชน อาทิ
การบูรณาการ ประสานงานคดีที่เกี่ยวขMองกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้น ตอนการ
ดำเนินการ ที่ล6าชMาและซ้ำซMอนกันของหน6วยงานใน กระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหMมีความ
รวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา ระบบฐานขMอมูลระหว6างหน6วยงาน ปราบปรามการทุจริตใหMเขMาถึงง6ายและมี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา ระบบและกลไกที่เกี่ยวขMองกับการ สืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพยXสินหรือผูMกระทำ ความผิดต6อตำแหน6งหนMาที่หรือ ทุจริตต6อหนMาที่ตาม
กฎหมายฟอกเงินเพื่อใหMการติดตามยึดคืนทรัพยXสินเปAนไปอย6างมี ประสิทธิภาพเพื่อปUองกันการยัก ยMาย ถ6ายเท
ทรัพยXสินที่ไดMมาโดยมิชอบ ไม6ใหMเกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา เครือข6ายความร6วมมือกับ หน6วยงาน/
องคXกรต6อตMานการทุจริตและองคXกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนขMอมูล และองคXความรูMในการ
ปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขMามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองคXความรูMดMานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานขMอมูล องคX
ความรูM ดMานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผูMเชี่ยวชาญของหน6วยงานต6าง ๆ ใน
กระบวนการ ปราบปรามการทุจริต เพื่อใหMเจMาหนMาที่ปราบปรามการทุจริตของแต6ละหน6วยงานไดMศึกษาและมี

สมรรถนะและความรูM ที่เปAนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคXความรูMเชิงสหวิทยาการของเจMาหนMาที่ ใน
กระบวนการปราบปรามการ ทุจริตเพื่อใหMมีความรูM/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปAนมาตรฐานและเท6าทันต6อ
พลวัต ของการทุจริต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหKงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) กำหนดในยุทธศาสตรXที่
6 การ บริหารจัดการภาครัฐ การปUองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใน
ยุทธศาสตรXนี้ ไดM กำหนดกรอบ แนวทางการการปUองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรXรับชัน มุ6งเนMนการ
ส6งเสริม และพัฒนา ปลูกฝOงค6านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนXใหMคนมีความตระหนัก มีความรูMเท6าทัน
และมีภูมิตMานทาน ต6อโอกาส และ การชักจูงใหMเกิดการทุจริตคอรXรัปชันและมีพฤติกรรมไม6ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุก ภาคส6วน ในสังคมไดMเขMามามีส6วนร6วมในการปUองกันและปราบรามการ
ทุจริต และมุ6งเนMนใหMเกิดการส6ง เสริมธรรมาภิบาลใน ภาคเอกชน เพื่อเปAนการตัดวงจรการทุจริตระหว6าง
นักการเมือง ขMาราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส6วนราชการตMองมีความโปร6งใส
และตรวจสอบไดM
โมเดลประเทศไทยสู6ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand4.0) เปAนโมเดลที่นMอมนำหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงมาเปAนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปAน 2 ยุทธศาสตรXสำคัญ คือ
(1) การ สรMางความเขMมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตรX การ สรMางความเขMมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนMนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนMนการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติ ที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค6าของมนุษยX (HumanWisdom)
ดMวยการพัฒนาคนไทยใหMเปAน “มนุษยX ที่สมบูรณX” ผ6านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศนX การเรียนรูMเพื่อเสริมสรMาง
แรงบันดาลใจบ6มเพาะความคิดสรMางสรรคX ปลูกฝOงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนXส6วนรวมเปAนที่ตั้งมีความซื่อสัตยX
สุจริต มีวินั ย มีคุณ ธรรมจริยธรรม มีความ รับผิดชอบ เนMนการสรMางคุณค6าร6วม และค6านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมที่เปk™ยมสุข (Happiness) และสงคมที่มีความสมานฉันทX (Harmony)

ยุทธศาสตรGชาติวKาด+วยการปuองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศนG
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตMานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สรMางวัฒนธรรมต6อตMานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส6วนแบบบูรณา
การ และปฏิรูปกระบวนการปUองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหMมีมาตรฐานสากล
เปuาประสงคGเชิงยุทธศาสตรG
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูMการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว6ารMอยละ 50
วัตถุประสงคGหลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร6วมตMานการทุจริตในวงกวMาง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ6งตMานการทุจริตในทุกภาคส6วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย6างเท6าทันดMวยนวัตกรรมกลไกปUองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชMกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปAนธรรม และไดMรับความ
ร6วมมือ จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรูMการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค6าคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตรGหลัก
ยุทธศาสตรXมีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานดMานการปUองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตรXการดำเนินงานหลักออกเปAน 6 ยุทธศาสตรX ดังนี้
ยุทธศาสตรGที่ 1 “สร+างสังคมที่ไมKทนตKอการทุจริต”
เปAนยุทธศาสตรXที่มุ6งเนMนใหMความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหMเกิดภาวะที่ “ไม6ทนต6อ การ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต6กระบวนการกล6อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช6วงวัยตั้งแต6ปฐมวัย เพื่อสรMางวัฒนธรรม
ต6อตMาน การทุจริต และปลูกฝOงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยX สุจริต เปAนการดำเนินการผ6านสถาบันหรือกลุ6ม
ตัวแทน ที่ทำ หนMาที่ในการกล6อมเกลาทางสังคมใหMมีความเปAนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละ เพื่อ ส6วนรวม และเสริมสรMางใหMทุกภาคส6วนมีพฤติกรรมที่ไม6ยอมรับและต6อตMานการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ยุทธศาสตรGที่ 1 กำหนดกลยุทธGและแนวทางตามกลยุทธGดังนี้
ยุทธศาสตรGที่ 1 สร+างสังคมที่ไมKทนตKอการทุจริต
กลยุทธX แนวทางตามกลยุทธX
1. ปรับฐานความคิดทุกช6วงวัย ตั้งแต6ปฐมวัยใหMสามารถแยก ระหว6างผลประโยชนXส6วนตัวและ
ผลประโยชนXส6วนรวม

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ รูปแบบการปUองกันการ
ทุจริตตามแนวคิดแยกระหว6าง ผลประโยชนXส6วนตัว และผลประโยชนXส6วนรวม ในทุกระดับ
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชMอย6างจริงจัง
2. ส6งเสริมใหMมีระบบและ กระบวนการกล6อมเกลาทาง สังคมเพื่อตMานทุจริต
2.1 กล6อมเกลาทางสังคมในทุกช6วงวัยตั้งแต6ปฐมวัย เพื่อสรMางพลเมืองที่ดี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูMสำหรับทุกช6วงวัยตั้งแต6ปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
2.4 การใชMเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล6อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคXกร วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปAนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกตXหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเปAนเครื่องมือ ตMานทุจริต
3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชMในการกล6อมเกลาทางสังคม และการปฏิบัติงาน
ต6อตMานการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ รูปแบบการปUองกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน การ เรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคXความรูMการปUองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เสริมพลังการมีส6วนร6วม ของชุมชน (Community) และ บูรณาการทุกภาคส6วน เพื่อ ต6อตMานการ
ทุจริต
4.1 สรMางชุมชนเฝUาระวัง ต6อตMานทุจริต
4.2 สรMางความตื่นตัวในการแสดงออกต6อเหตุการณXทางสังคมที่ผิดต6อ จริยธรรมทางสังคม
หรือกฎหมาย และผลักดันใหMเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ขMอเท็จจริงและ เหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส6วนเพื่อต6อตMานการทุจริต

ยุทธศาสตรGที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตKอต+านการทุจริต”
จากสถานการณXความขัดแยMงในสังคมไทยในหMวงระยะกว6าทศวรรษที่ผ6านมา จะเห็นไดMว6าประชาชนทุก
กลุ6ม ทุกฝ‘าย ต6างมีขMอเรียกรMองที่สอดคลMองร6วมกันประการหนึ่งคือการต6อตMานการทุจริตของรัฐบาลและ
เจMาหนMาที่รัฐ การแสดงออกซึ่ง เจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ6มทุกฝ‘ายที่ไม6ยอมรับและไม6อดทน
ต6อการทุจริตประพฤติ มิชอบไม6ว6าจะเปAน รัฐบาลใดก็ตาม ย6อมสะทMอนใหMเห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน6ว
แน6ของประชาชนไทยทุกกลุ6ม ทุกฝ‘ายที่ตMองการใหM การบริหารราชการแผ6นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจMาหนMาที่รัฐเปAนไปดMวยความโปร6งใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปAนการสนองตอบ
ต6อเจตจำนงทางการเมืองในการต6อตMานการทุจริต อันแน6วแน6ของ ประชาชน จึงไดMกำหนดใหMมียุทธศาสตรXการ
นำเจตจำนงทางการเมืองในการต6อตMานการทุจริตไปสู6 การปฏิบัติอย6างเปAน รูปธรรมและสอดคลMองเปAนหนึ่ง
เดียวกันโดยเปAนยุทธศาสตรXที่มุ6งเนMนใหMประชาชนและรัฐบาล มีการนำเจตจำนงทาง การเมืองในเรื่องการ
ต6อตMานการทุจริตไปสู6การปฏิบัติอย6างเปAนรูปธรรมและสอดคลMองเปAนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตรGที่ 2 กำหนดกลยุทธG และแนวทางตามกลยุทธG ดังนี้
ยุทธศาสตรGที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตKอต+านการทุจริต
กลยุทธX แนวทางตามกลยุทธX
1. พัฒนากลไกการกำหนดใหM
1.1 กำหนดใหMนักการเมืองตMองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางต6อตMาน การทุจริตต6อสาธารณชนก6อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก6อนดำรง
การเมืองในการต6อตMานการทุจริต ตำแหน6ง ทางการเมือง
ต6อสาธารณชน

1.2 กำหนดใหMพรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองใน
การต6อตMานการทุจริตและเผยแพร6ใหMแก6ประชาชน
2. เร6งรัดการกำกับติดตาม มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจMาหนMาที่รัฐ
2.1 ศึ ก ษาและกำหนดแนวทาง/ขั ้ น ตอนการกำกั บ ติ ด ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
นักการเมืองและเจMาหนMาที่รัฐ ใน
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจMาหนMาที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจMาหนMาที่รัฐ
3. สนับสนุนใหMทุกภาคส6วน
3.1 ศึกษาและวิเคราะหXแนวทางการกำหนดกลยุทธXและมาตรการ ในการกำหนดกลยุทธXและ
มาตรการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต6อตMานการทุจริต ทั้งในระดับชาติและ
สำหรับเจตจำนงในการต6อตMานทMองถิ่นการทุจริต
3.2 ประสานความร6วมมือระหว6างภาคส6วนต6าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธX
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการปUองกันและปราบปรามการทุจริต
3.3 การส6งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ ดMานงบประมาณดMานการปUองกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อใหM ไดMรับการจัดสรรงบประมาณ
4.1 ศึกษาวิเคราะหXแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรการปUองกันและปราบปรามการทุจริต
ที่เพียงพอและเหมาะสม
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดMานการปUองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสมการแกMปญ
O หา
5. ส6งเสริมการจัดตั้งกองทุนต6อตMานการทุจริตสำหรับ บุคคลภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐใหM
การสนับสนุนทุนตั้งตMน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต6อตMานการทุจริตในรูปแบบนิติบคุ คล
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต6อตMานการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ ภาคประชาชน
6. ประยุกตXนวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองที่ไดMแสดงไวMต6อสาธารณะ
6.1 กำหนดใหMพรรคการเมืองตMองแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบายและการใชMงบประมาณ
ต6อนโยบายนั้น ๆ ก6อนที่จะจัดใหMมีการเลือกตั้ง
6.2 จัดทำระบบฐานขMอมูลแนวทาง/มาตรการในการปUองกันการทุจริตในแต6ละโครงการที่
พรรคการเมืองไดMหาเสียงไวMกับประชาชน

ยุทธศาสตรGที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปAนปOญหาที่พบมากขึ้นในปOจจุบัน ก6อใหMเกิดผลเสียต6อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย6างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ6านมาพบว6าการทุจริตเชิง
นโยบาย มักเกิดจากการใชMช6องว6างทางกฎหมายเขMาแสวงหาประโยชนXส6วนตน โดยพบตั้งแต6ขั้นตอนการกำหนด
นโยบาย ของพรรคการเมือง การใชMอำนาจอย6างไม6โปร6งใส ยุทธศาสตรXชาติว6าดMวยการปUองกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงไดMกำหนดใหMมียุทธศาสตรX “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปAนยุทธศาสตรXที่มุ6ง
ปUองกันการทุจริต ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ6านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสรMางธรรมาภิบาลตั้งแต6
เริ่มขั้นก6อตัวนโยบาย ( Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย
(Policy Evaluation) และขั้น ปUอนขMอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตรGที่ 3 กำหนดกลยุทธG และแนวทางตามกลยุทธG ดังนี้
ยุทธศาสตรGที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธX แนวทางตามกลยุทธX
1. วางมาตรการส6งเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานของธรรมาภิบาล
2. การรายงานผลสะทMอนการ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ การรายงานและตรวจสอบ ธรรมาภิบาลในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
4. ส6งเสริมใหMมีการศึกษา วิเคราะหX ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคXกร
ปกครองส6วนทMองถิ่น

ยุทธศาสตรGที่ 4 “พัฒนาระบบปuองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรXนี้มุ6งเนMนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดMานการปUองกันการทุจริตของประเทศไทย ใหMมี
ความเขMมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำใหMการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม6
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกดMานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรMาง
การปฏิบัติงาน ของหน6วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหMมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรGที่ 4 กำหนดกลยุทธG และแนวทางตามกลยุทธG ดังนี้
ยุทธศาสตรGที่ 4 พัฒนาระบบปuองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธX แนวทางตามกลยุทธX
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ปUองกันการทุจริต
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกMไขปOญหาการทุจริตในแต6ละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว6างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขMามา มีส6วนร6วมกับระบบการ
ปUองกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปUองกัน การทุจริต
2. สรMางกลไกการปUองกันเพื่อ ยับยั้งการทุจริต
2.1 สรMางกลไกปUองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 นำขMอเสนอแนะจากกลไกปUองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู6การปฏิบัติ
2.3กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำขMอเสนอแนะไปสู6การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด ปOญหาการทุจริต

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร สาธารณะเชิงสรMางสรรคXเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยกระดับรูปแบบ
การสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะหXและบูรณาการระบบการประเมินดMาน คุณธรรมและความโปร6งใส ในการ
ดำเนินงานของหน6วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูM
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหMภาคเอกชน ดำเนินการตามหลัก บรรษัทภิบาล
7. พัฒนาสมรรถนะและ องคXความรูMเชิงสรMางสรรคXของ บุคลากรดMานการปUองกัน การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส6งเสริม การดำเนินการตามอนุสัญญา สหประชาชาติว6าดMวยการต6อตMาน การ
ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention againstCorruption : UNCAC)
8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปUองกันเพื่อต6อตMานการทุจริต
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจMาหนMาที่ของรัฐใหMรองรับ การปUองกันการทุจริต
8.3 สรMางแนวทางการปUองกันการจัดซื้อจัดจMางและการจัดการคลังของรัฐ
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหXขMอมูลข6าวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตรGที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตรXการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปAนยุทธศาสตรXที่มุ6งเนMน การ
ปรั บ ปรุ ง และ พั ฒ นากลไกและกระบวนการต6 า ง ๆ ของการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั ้ ง ระบบใหM ส ามารถ
ดำเนินการ ไดMอย6างรวดเร็ว ซึ่ง ในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล6าว จะมุ6งเนMน
การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตราเปAน กฎหมาย(Legislation) การบังคับใชMกฎหมาย (Enforcement) การ
ตัดสินคดีและลงโทษผูMกระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร6วมกันของหน6วยงานต6าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชM เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการ
ดำเนินงานใหMมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรXนี้จะ ทำใหMการปราบปรามการทุจริตเปAนไปอย6างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต จะถูกดำเนินการอย6าง รวดเร็ว และผูMกระทำการทุจริตจะไดMรับการ
ลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส6งผลใหMคดีการทุจริต
มีอัตราลดลงไดMในที่สุด
ยุทธศาสตรGที่ 5 กำหนดกลยุทธGและแนวทางตามกลยุทธG ดังนี้
ยุทธศาสตรGที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธX แนวทางตามกลยุทธX
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรMองเรียนการทุจริตใหMมี ประสิทธิภาพเขMาถึงไดMโดยง6าย
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรMองเรียนของหน6วยงานต6อตMาน การทุจริตต6าง ๆ ใหMมี
ความรวดเร็ว
1.2 การสรMางความเชื่อมั่นและความไวMวางใจต6อระบบการรับเรื่องรMองเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ ความเคลื่อนไหวและความ ถูกตMองของทรัพยXสินและหนี้สิน
3. ปรับปรุงกระบวนการและ พัฒนากลไกพิเศษในการ ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหMมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.2 การสรMางมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน6วยงานภาครัฐ ตMนสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใชM กฎหมายในการปราบปรามการ ทุจริตใหMเท6าทันต6อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคลMองกับ สนธิสัญญาและมาตรฐานสากลเท6าทันต6อพลวัตของการทุจริต
4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหM
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหMหน6วยงาน ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดำเนินการไดMอย6างมีประสิทธิภาพ และสอดคลMองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหMความเห็น ทางกฎหมายในการ
เสนอแกMไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม การทุจริตใหMเปAนไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชMกฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย ความเร6งด6วน และสถิติการ
ทุจริต
4.5 การบังคับใชMกฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต6ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน6วยงานภาครัฐตMนสังกัดในการบังคับใชM กฎหมายและลงโทษทาง
อาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตหรือจริยธรรมของเจMาหนMาที่รัฐ
5. บูรณาการขMอมูลและข6าว กรองในการปราบปราม การทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ คุMมครองพยานและผูMแจMงเบาะแส (Whistleblower) และเจMาหนMาที่
ในกระบวนการปราบปราม การทุจริต

ทุจริต

7. พัฒนาสมรรถนะและ องคX ความรูMเชิงสหวิทยาการของ เจMาหนMาที่ในกระบวนการ ปราบปรามการ

8. การเปŽดโปงผูMกระทำความผิด ใหMสาธารณชนรับทราบและ ตระหนักถึงโทษของการกระทำ
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินคดีทุจริตระหว6างประเทศ

ยุทธศาสตรGที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู+การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เปAนการกำหนดยุทธศาสตรXที่มุ6งเนMนการยกระดับมาตรฐานดMานความโปร6งใสและการจัดการการ
ยกระดับ ค6า ดัชนีการรับรูMการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหXประเด็นการประเมินและวิธีการ
สำรวจ ตามแต6ละ แหล6งขMอมูล และเร6งรัด กำกับ ติดตามใหMหน6วยงานที่เกี่ยวขMองปฏิบัติหรือปรับปรุงการ
ทำงาน รวมไปถึง การบูรณาการ การทำงานร6วมกันระหว6างภาครัฐ หน6วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และต6างประเทศ โดยมีกลยุทธXการ ดำเนินงาน ไดMแก6
ยุทธศาสตรGที่ 6 กำหนดกลยุทธG และแนวทางตามกลยุทธG ดังนี้
ยุทธศาสตรGที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู+การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธX แนวทางตามกลยุทธX
1. ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูMการทุจริต(Corruption Perceptions Index
:CPI)
1.1 ศึกษา วิเคราะหXประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต6ละแหล6งขMอมูลที่ใชMสำหรับ
การจัดอันดับดัชนีการรับรูMการทุจริต (CPI)

ของประเทศไทย
(CPI)

1.2 บูรณาการหน6วยงานที่เกี่ยวขMองเพื่อยกระดับดัชนีการรับรูMการทุจริตของประเทศ (CPI)
1.3 เร6งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรูMการทุจริตของประเทศ

1.4 การจัดการการรับรูM (Perceptions)
2. บูรณาการเปUาหมายยุทธศาสตรXชาติว6าดMวยการปUองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรูMการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
2.1 วิเคราะหXและเชื่อมโยงเปUาหมายยุทธศาสตรXชาติว6าดMวยการปUองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรXที่ 1 – ยุทธศาสตรXที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูMการทุจริต (CPI) ของ ประเทศ
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรX

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธG จันทรGโอชา ที่แถลงตKอสภานิติบัญญัติแหKงชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธX จันทรXโอชา ไดMแถลงนโยบายต6อสภานิติบัญญัติแห6งชาติ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดMาน
ดMานที่ 12 การปUองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม แกMไข
ปOญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดใหMมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช6วยปUองกัน
และลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย6างจริงจังและเขMมงวด รวมทั้งเปAนเครื่องมือในการติดตามการแ กMไข ปOญหา
การ ทุจริตและประพฤติมิชอบอย6างเปAนระบบ พรMอมทั้งเร6งสรMางจิตสำนึกของคนไทยใหMยึกมั่นในความซื่อสัตยX
สุจริต ถูกตMอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส6วนใหMมามีส6วนร6วมในการปUองกันและเฝUาระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

นโยบายรัฐมนตรีวKาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)
ตามแผนแม6บทภายใตMยุทธศาสตรXชาติ (พ.ศ. 2561 - 2540) และแผนปฏิรูปประเทศ ดMานการศึกษา
กําหนดใหMมีการพัฒนาเด็กตั้งแต6ระดับปฐมวัยใหMมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกดMาน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูMที่ตอบสนองต6อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปOญญา ของมนุษยXที่
หลากหลาย มีเปUาหมายใหMผูMเรียนทุกกลุ6มวัยไดMรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเปAนของ
โลกอนาคต สามารถ แกMปOญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร6วมกับผูMอื่นไดMอย6างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ‘
เรียนรูM อย6างต6อเนื่อ งตลอด ชีวิต รวมทั้งเปAนพลเมืองที่รูMสิทธิและหนMาที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด นโยบายประจำปkงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวขMองกับการต6อตMานการทุจริต
โดยกำหนดจุดเนMนที่ 6 การปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ6งเนMนกิจกรรมการปUองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สKวนที่ 3
แผนปฏิบัติการปuองกันการทุจริตของโรงเรียนทับปุดวิทยาประจำปhงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานบูรณาการตKอต+านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร+างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสถานศึกษา
กิจกรรมเสริมสรMางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูMในการปUองกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมเสริมสรMางธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการปUองกันการทุจริตเชิงรุก
หน6วยงานโรงเรียนทับปุดวิทยา
1. เหตุผลความจำเป(น
ดMวย ยุทธศาสตรXชาติว6าดMวยการปUองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดM
กำหนด วิสัยทัศนXว6า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตMานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
มีพันธกิจ ในการ สรMางวัฒนธรรมต6อตMานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส6วนแบบ
บูรณาการ และปฏิรูป กระบวนการปUองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหMมีมาตรฐานสากล โดยมี
เปU าประสงคX เชิ งยุ ทธศาสตรX คื อ ประเทศ ไทยไดM รั บการประเมิ นดั ชนี การรั บรู M การทุ จริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม6นMอยกว6ารMอยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรXชาติว6าดMวยการ
ปUองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคลMองกับทิศทางของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห6งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรXที่ 6 ดMานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
ยุทธศาสตรXชาติ 20 ปk (ยุทธศาสตรXการปลูกฝOง “คนไทยไม6โกง” และยุทธศาสตรXการปUองกันดMวยการเสริมสรMาง
สังคมธรรมาภิบาล) อีกดMวย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มี แผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวขMองกับการดำเนินงานของ
สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรXที่ 6 ดMานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาล ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสรMางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรMางความตระหนักรูM” เพื่อปUองกันการ
ทุจริต ที่ก ล6าวถึง การเสริมสรMาง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตMกรอบแนวคิด
“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสรMาง องคXความรูMและ กระบวนการเรียนรูMที่เท6าทันต6อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยX อยู6อย6างพอเพียง จิต สาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต
โรงเรียนทับปุดวิทยาตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการดMานการปUองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ไดMร6วม เปAนส6วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรXชาติ และแผนแม6บทภายใตMยุทธศาสตรXชาติ ประเด็น
การต6อตMานการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เพื่อร6วมสรMางจิตสำนึกและค6านิยมใหMทุกภาคส6วนตื่นตัว ละอายต6อ
การทุจริตประพฤติมิชอบทุก รูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเปAนกลไกในการปUองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ

2. วัตถุประสงคGโครงการ
1. เพื่อปลูกฝOงใหMบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร6วมตMานการทุจริตในวงกวMาง
ทั้งในระดับ สถานศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมปUองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสถานศึกษาใหMเขMมแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. เปuาหมายโครงการ
สถานศึ ก ษาที ่ ร ั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร6 ง ใสในการดำเนิ น งาน ( Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มี การปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒนาในเรื ่ อ งคุ ณ ธรรมและความโปร6 ง ใสในการ
ดำเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร6งใสในการดำเนินงานอย6าง
ต6อเนื่อง
4. กลุKมเปuาหมายโครงการ
1. บุคลากรในโรงเรียนทับปุดวิทยาจำนวน 65 คน
2. นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาจำนวน 824 คน
5. คKาเปuาหมายและตัวชี้วัด แผนแมKบทภายใต+ยุทธศาสตรGชาติประเด็น การตKอต+านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
1. รMอยละของประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยXสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต6อตMานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รMอยละ 80
2. รMอยละของหน6วยงานที่ผ6านเกณฑXการประเมิน ITA รMอยละ 80
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต6 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ
โรงเรียนทับปุดวิทยา
9. ผลประโยชนGที่คาดวKาจะได+รับ (Impact)
1. บุคลากรของสถานศึกษา ขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว6าง ผลประโยชนXส6วนตนกับผลประโยชนXส6วนรวม
2. โรงเรียนทับปุดวิทยามีกลไกและกระบวนการปUองกันการทุจริตที่เขMมแข็งและเท6าทันต6อสถานการณX
การทุจริต
3. ดัชนีการรับรูMการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนMมที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ดMวยวิธีการออนไลนX ผ6านทางเว็บไซตXโครงการ
โรงเรียน สุจริต (www.uprightschool.net)
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลนX

