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คำนำ
รายงานผลการดำเนิ น การป/ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจำป7 โ รงเรี ย นทั บ ปุ ด วิ ท ยา ประจำป7
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนิ นการภายใตG โ ครงการเสริ มสรG างคุ ณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลGองกับ ยุทธศาสตรQชาติวSาดGวยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) และเปYนไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง 1 ภายใตGแนวทางหลัก 3
แนวทาง ประกอบดGวย 1) สรGาง จิตสำนึก และปลูกฝ_ง ความซื่อสัตยQสุจริต 2) สรGางกลไกป/องกันการทุจริต
และ 3) เสริมสรGางประสิทธิภาพในการ ปราบปรามการทุจริต รายงานผลการดำเนินการป/องกันการทุจริต
ประจำป7 โรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดGวยสาระสำคัญ คือ สSวนที่ 1 บทนำ
นำเสนอความเปYนมาการป/องกันและปราบปรามการ ทุจริต บท วิเคราะหQสถานการณQทุจริต ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรSงใสการดำเนินงานของโรงเรียน( ITA) สSวนที่ 2 การ ดำเนินงานตามแผนป/องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สSวนที่ 3 ผลการดำเนินงาน ป_ญหาและอุปสรรค ขGอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา
ขอขอบพระคุณหนSวยงานและผูGมีสSวนเกี่ยวขGองที่ใหGความรSวมมือในการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการป/องกันการทุจริตประจำป7โรงเรียนทับปุดวิทยาประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จเพื่อเปYน
กรอบ ทิศทางในดำเนินการป/องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลGองกับยุทธศาสตรQชาติ และนโยบาย
สำคัญ อันจะสSงผลใหGการทุจริตในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนทับปุดวิทยาลดนGอยลง

โรงเรียนทับปุดวิทยา

ส&วนที่ 1
บทนำ
ความเป'นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหวSางชSวงเวลากวSาทศวรรษ สSงผลเสียตSอประเทศอยSางมหาศาลและเปYน
อุปสรรค สำคัญตSอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปYนทุจริต
ทางตรงไมS ซับซGอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจGาง ในป_จจุบันไดGปรับเปลี่ยนเปYนการทุจริตที่ซับซGอนมาก
ขึ้นตัวอยSางเชSน การทุจริต เชิงนโยบายการทุจริตขGามแดนขGามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูSอาชญากรรมอื่น ๆ
มากมายและสSงผลกระทบทาง ลบในวงกวGาง
รัฐบาลไดGตระหนักในสถานการณQการทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธQ จันทรQ
โอชา นายกรัฐมนตรี ไดGประกาศนโยบายในการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดGานการสSงเสริม
การ บริหารราชการแผSนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป/องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ขGอ 10.5 ใชGมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝ_งคSานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเปYน ขGาราชการและความซื่อสัตยQสุจริต ควบคูSกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป/องกันและ ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจGาหนGาที่ของรัฐทุกระดับอยSางเครSงครัด ยกเลิก
หรือแกGไขกฎหมาย ระเบียบ ขGอบังคับตSาง ๆ ที่ไมSจำเปYน สรGางภาระแกSประชาชนเกินควร หรือเปoดชSองโอกาส
การทุจริต เชSน ระเบียบการ จัดซื้อจัด จGาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืด
ยาวใชGเวลานาน ซ้ำซGอนและเสีย คSาใชGจSายทั้งของ ภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตรQชาติวSาดGวย
การป/องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 3 (2560– 2564) ซึ่งเปYนกรอบทิศทางการดำเนินการของทุก
ภาคสSวนในการป/องกันและปราบปรามการทุจริต และ นโยบาย ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุSงสSงเสริม
ปลูกจิตสำนึกใหGสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูS กับการพัฒนาเครือขSายป/องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยSางบูรณาการโดยใหGประชาชนมีบทบาท สำคัญใน กระบวนการดำเนินงานอยSางมีสSวน
รSวม โปรSงใส เสมอภาคและเปYนธรรม สรGางระบบและกลไกที่มีอิสระอยSาง แทGจริง ในการตรวจสอบ ควบคุม
กระจาย ถSวงดุลอำนาจ ควบคูSกับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนา ทรัพยากรมนุษยQ ระบบ
ขGอมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพรSองคQความรูGดGานการป/องกันและปราบปรามการ ทุจริตอยSางมี
จรรยาบรรณและตSอเนื่อง โดยยุทธศาสตรQดังกลSาวเปYนผลจากสถานการณQ การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง อยSาง
รวดเร็วตSอเนื่องและบทเรียนที่ไดGรับจากการแปลงยุทธศาสตรQชาติวSาดGวยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้ง สองฉบับที่ผSานมาสูSการปฏิบัติจึงไดGมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรQชาติวSาดGวยการป/องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหGสอดคลGองกับสภาพป_ญหาและสถานการณQการดำเนินงานดGานการป/องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในป_จจุบันโดยจะตGองสามารถตอบโจทยQตSอป_ญหาหรือสถานการณQการ
ทุจริตที่ประชาชนและ หนSวยงานตSาง ๆ ตGองเผชิญอยูSจริงตGองมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคสSวนไมSวSาจะ
เปYนหนSวยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาค วิชาการองคQกรสาธารณะสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมเพื่อใหGเขGามา
มีสSวนรSวมในทุกกระบวนการ ตั้งแตS กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตรQชาติฯการแปลงยุทธศาสตรQชาติฯไปสูSการ

ปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผล การดำเนินการตามยุทธศาสตรQชาติฯใหGรัฐสภาและสาธารณชน
ไดGรับทราบในทุกป7งบประมาณทั้งนี้เพื่อใหGเกิดการบูร ณาการความรSวมมือจาก ทุกภาคสSวนในการตSอตGานการ
ทุจริตทุกรูปแบบอยSางเขGมแข็งเพื่อใหGประเทศไทยเปYนประเทศ ที่มีมาตรฐานความ โปรSงใสเทียบเทSาสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรQชาติวSาดGวยการป/องกันและ ปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศนQ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตGานทุจริต
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสรGางวัฒนธรรมการตSอตGานการทุจริต
ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคสSวน และปฏิรูปกระบวนการป/องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้ง ระบบ ใหGมีมาตรฐาน เทียบเทSาสากล ผSานยุทธศาสตรQ 6 ดGาน ไดGแกS สรGางสังคมที่ไมSทนตSอการทุจริต
ยกระดับเจตจำนง ทางการเมืองในการ ตSอตGานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป/องกัน
การทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก และกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูGการทุจริต
ของประเทศไทย โดยเป/าประสงคQ ของยุทธศาสตรQชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีคSาดัชนีการรับรูGการทุจริต
(CPI) สูงกวSารGอยละ 50 เพื่อใหGเปYน มาตรฐานเปYนที่ยอมรับจาก ทั้งภายในและตSางประเทศ
สำนักงาน ป.ป.ช. รSวมกับ สพฐ.ไดGกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป/องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหGสSวนราชการและหนSวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรQ ชาติฯ ไปสูSการปฏิบัติโดยกำหนดไวGในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป7 และแผนปฏิบัติราชการประจำป7
โดยใหGยึดกรอบ ยุทธศาสตรQหลักที่ใชGในการจัดทำแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหG
คำนึงถึงความสอดคลGองกับ ยุทธศาสตรQชาติ 20 ป7 (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรQชาติวSาดGวยการป/องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมSบทบูรณาการป/องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป7 (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนำมาสูSการจัดทำแผนปฏิบัติการป/องกัน
การทุจริต โรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำป7 งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ฉบับนี้
โรงเรียนทับปุดวิทยา จึงไดGจัดทำแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริตโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำป7 งบประมาณ
พ.ศ. 256๓ เพื่อเปYนกรอบทิศทางในการดำเนินการป/องกันการทุจริตที่สอดคลGองกับยุทธศาสตรQชาติและ
นโยบาย สำคัญอังสSงผลใหGการทุจริตในการปฏิบัติงานของหนSวยงานลดนGอยลง
ข+อมูลของโรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนทับปุดวิทยาเปYนหนSวยจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กSอตั้งเมื่อ วันที่ 22
มกราคม 2518 โดยใชGอาคารเรียนของโรงเรียนทับปุด เปoดรับนักเรียนเปYน 2 หGองเรียน เปoดทำการสอนครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518 มีนักเรียนจำนวน 98 คน ครู 3 คน และไดGยGายมาตั้งอยูSพื้นที่ป_จจุบัน
หมูSที่ 6 ตำบลบSอแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา บนเนื้อที่ 114 ไรS 20 ตารางวา เมื่อป7พุทธศักราช 2520
โดยจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 6 ในป7 2551 ไดGแบSงเนื้อที่ของ
โรงเรียนเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา เปYนเนื้อที่รวม 20 ไรS ดังนั้นเนื้อที่รวมของโรงเรียนทั้งหมดใน
ป_จจุบัน มี 94 ไรS 20 ตารางวา

โรงเรียนทับปุดวิทยา ตั้งอยูSในเขตพื้นที่ ตำบลบSอแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สถานที่ตั้งอยูSใน
เขตการปกครองของอำเภอทับปุด ซึ่งมีที่ตั้งและอาณาเขตดังนี้
อำเภอทับปุดตั้งอยูSทางทิศตะวันออกเฉียงใตGของจังหวัด มีอาณาเขตติดตSอกับเขตการปกครอง
ขGางเคียง ดังตSอไปนี้
1. ทิศเหนือ ติดตSอกับอำเภอพนม (จังหวัดสุราษฎรQธานี)
2. ทิศตะวันออก ติดตSอกับอำเภอปลายพระยาและอำเภออSาวลึก (จังหวัดกระบี่)
3. ทิศใตG ติดตSอกับอSาวพังงา
4. ทิศตะวันตก ติดตSอกับอำเภอเมืองพังงา
และแบSงเขตการปกครองออกเปYน 6 ตำบล 38 หมูSบGาน ไดGแกS
1. ตำบลทับปุด 6 หมูSบาG น
2. ตำบลมะลุSย 7 หมูSบGาน
3. ตำบลบSอแสน 8 หมูSบGาน
4. ตำบลถ้ำทองหลาง 4 หมูSบGาน
5. ตำบลโคกเจริญ 8 หมูSบGาน
6. ตำบลบางเหรียง 5 หมูSบGาน
ผู+อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
นายดลวัฒนQ สันติพิทักษQ
ผู+รับผิดชอบงานของโรงเรียนทับปุดวิทยา
1. นางศศิมา ทิพยQสวัสดิ์
กลุSมงานบริหารงานวิชาการ
2. นายเจษฎา ศรีวิเศษ
กลุSมงานบริหารงานกิจการนักเรียน
3. นายอุบล เจริญฤทธิ์
กลุSมบริหารงานอำนวยการ
4. นางสาวณิชา ประกอบทรัพยQ กลุSมบริหารงานทั่วไป
กลยุทธ?
1) สSงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2) พัฒนาและเสริมสรGางศักยภาพของนักเรียน
3) ยกระดับการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
4) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
5) สSงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรGางคุณภาพชีวิตที่เปYนมิตรกับสิ่งแวดลGอมอยSางยั่งยืน
6) ยกระดับการบริหารจัดการแบบมีสSวนรSวมที่มุSงเนGนผลสัมฤทธิ์
การศึกษา
การวิเคราะหQผลการประเมินคุณธรรมและความโปรSงใสการดำเนินงานของหนSวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) โรงเรียนทับปุดวิทยา

สำนักงาน ป.ป.ช. ไดGพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปYนมาตรการป/องกันการทุจริตและ เปYน
กลไกในการสรGางความตระหนักใหGหนSวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยSางโปรSงใสและมีคุณธรรมโดยใชGชื่อวSา
“การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรS ง ใสในการดำเนิ น งานของหนS ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment: ITA) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาไดGพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใชG ประเมินสถานศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปรSงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ไดGเริ่มดำเนินการใน
ป7งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปYนตGนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหGมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรSงใสในการดำเนินงานของสถานสึกษา ( Integrity and Transparency
Assessment: ITA) เปYนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนSวยงานภาครัฐ ในทุกมิติ
ตั ้ ง แตS ก ารบริ ห ารงานของผู G บ ริ ห ารและการปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจG า หนG า ที ่ ภ ายในหนS ว ยงาน มี ก ารประเมิ น
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนSวยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทGอนไดGจาก
การรับรูG ของผูGมีสSวนไดGสSวนเสียภายในและผูGมีสSวนไดGสSวนเสียภายนอก
กรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรS ง ใสในการดำเนิ น งานของหนS ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรFงใสฯ แบFงออกเป'น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปรSงใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพรGอมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคQกร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหนSวยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรSงใสในการดำเนินงานของหนSวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช+ในการประเมินคุณธรรมและความโปรFงใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได+แกF
1) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษQ (แบบสำรวจ Evidence – Based)
2) แบบสำรวจความคิดเห็นผูGมีสSวนไดGสSวนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal)
3) แบบสำรวจความคิดเห็นผูGมีสSวนไดGสSวนเสียภายนอก (แบบสำรวจ External)
คะแนนภาพรวมของโรงเรียนทับปุดวิทยา ปR 2563
โรงเรี ยนทั บปุ ดวิ ทยา ไดG เขG ารS วมการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปรS งใสในการดำเนิ นงานของ
หนS ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ป7 ง บประมาณพ.ศ. 2563 ผลการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปรSงใสการดำเนินงานตั้งแตSป7งบประมาณ พ.ศ.2563 แสดงดังนี้

ปRงบประมาณ พ.ศ. 2563
50

ผลคะแนน ITA
-

ผลตFางของคะแนน ITA
-

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป\องกันการทุจริต โรงเรียนทับปุดวิทยาประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทำแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริต โรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
แนวทางและขั้นตอนดังตSอไปนี้
1. ทบทวนขGอมูลและบริบทที่เกี่ยวขGอง
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริต โรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ใชG กรอบแนวทางตามยุทธศาสตรQชาติวSาดGวยการป/องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงาน
บูรณาการ ตSอตGานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริต โรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตSอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหGความเห็นชอบใหGทุกหนSวยงานถือปฏิบัติ

ส&วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข4อง
สำหรับประเทศไทยไดGกำหนดทิศทางการป/องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคลGองกับ
สถานการณQทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรGางความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนดGวยความซื่อสัตยQสุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคQกรหลักดGานการ
ดำเนินงานป/องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานดGานการตSอตGานการทุจริตเขGากับทุก
ภาคสSวน ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน
ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหSงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตรQชาติระยะ 20 ป7 (พ.ศ. 2561 – 2580)
3. แผนแมSบทภายใตGยุทธศาสตรQชาติ
ประเด็น การตSอตGานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสูSความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตรQชาติวSาดGวยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธQ จันทรQโอชา ที่แถลงตSอสภานิติบัญญัติแหSงชาติ
8. นโยบายรัฐมนตรีวSาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)
สาระสำคัญทั้ง 8 ดGานจะเปYนเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดGานตSอตGานการ
ทุจริต ของประเทศเพื่อใหGเปYนไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแหSงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หนGาที่ของประชาชนชาวไทยวSา “...
บุคคลมีหนGาที่ ไมSรSวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดGวSาเปYนครั้งแรก ที่
รัฐธรรมนูญไดGกำหนดใหGการป/องกันและปราบปรามการทุจริตเปYนหนGาที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน
นอกจากนี้ ยัง กำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนGาที่ของรัฐวSา “รัฐตGองสSงเสริม สนับสนุน และใหGความรูGแกS
ประชาชนถึงอันตราย ที่เกิด จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหGมีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ ป/องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลSาวอยSางเขGมงวด รวมทั้ง
กลไกในการสSงเสริมใหGประชาชน รวมตัว กัน เพื่อมีสSวนรSวมในการรณรงคQใหGความรูGตSอตGานการทุจริต หรือชี้
เบาะแส โดยไดGรับความคุGมครองจากรัฐตามที่ กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผSนดินรัฐตGองเสริมสรGาง
ใหGประชาชนไดGรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่
สำคัญ คือ ไมSเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบGานเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนSวยงานของ
รัฐตGองเปYนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอยSางนGอยตGองมีมาตรการป/องกันมิใหGผูGใดใชG
อำนาจหรือกระทำ การโดย มิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนGาที่ หรือกระบวนการแตSงตั้ง หรือการพิจารณาความ

ดีความชอบของเจGาหนGาที่ ของรัฐ และ รัฐตGองจัดใหGมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหGหนSวยงานใชGเปYนหลักใน
การกำหนดประมวลจริยธรรม สำหรับเจGาหนGาที่ ในหนSวยงาน ซึ่งตGองไมSต่ำกวSามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลSาว
การที่รัฐธรรมนูญไดGใหGความสำคัญตSอ การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรม
นั้นสืบเนื่องมาจากชSวงระยะเวลาที่ผSานมา ไดG เกิดป_ญหาที่เกี่ยวขGองกับการบริหารบุคคล มีการโยกยGายแตSงตั้ง
ที่ไมSเปYนธรรม บังคับหรือชี้นำใหGขGาราชการหรือ เจGาหนGาที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไมSยึดมั่นในหลักผลประโยชนQ
แหS ง รั ฐ รวมถึ ง การมุ S ง เนG น การแสวงหาผลประโยชนQ ใ หG ก ั บ ตนเองรวมถึ ง พวกพG อ งรั ฐ ธรรมนู ญ แหS ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดGมีความพยายามที่จะแสดงใหGเห็น อยSางชัดเจนวSาตGองการสรGาง
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผSนดินและเจGาหนGาที่ของรัฐตGองยึดมั่น ใน หลักธรรมาภิบาล
และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไวG
ยุทธศาสตร?ชาติ ระยะ 20 ปR เปYนยุทธศาสตรQที่ยึดวัตถุประสงคQหลักแหSงชาติเปYนแมSบทหลัก เพื่อเปYน
กรอบ การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป/าหมายของยุทธศาสตรQ
ชาติ การ บริหารราชการแผSนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดGานการป/องกันและปราบปราม
การทุจริต กา ร สรGางความโปรSงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผSนดินของหนSวยงานภาครัฐ ทุก
หนSวยงานจะถูกกำหนด จากยุทธศาสตรQชาติ (วิสัยทัศนQประเทศระยะ 20 ป7) และยุทธศาสตรQการพัฒนาระยะ
5 ป7 เพื่อใหGบรรลุวิสัยทัศนQ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปYนประเทศพัฒนาแลGว ดGวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสูS การพัฒนาใหGคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตSอการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชนQแหSงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ ชีวิต สรGางรายไดGระดับสูงเปYนประเทศพัฒนาแลGว และสรGาง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เปY นธรรม ประเทศสามารถแขSงขันไดGในระบบ
เศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรQชาติ ระยะ 20 ป7 (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด+านความมั่นคง
(1) เสริมสรGางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยQ ทรง เปYนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรQรัปชั่น สรGาง
ความเชื่อมั่น ใน กระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรGอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคง ชายแดนและชายฝ_–งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรSวมมือระหวSางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพ ความสัมพันธQกับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป/องกันและแกGไขป_ญหาความมั่นคงรูปแบบใหมS
(5) การพั ฒ นาเสริ ม สรG า งศั ก ยภาพการผนึ ก กำลั ง ป/ อ งกั น ประเทศการรั ก ษาความสงบ
เรียบรGอยภายในประเทศ สรGางความรSวมมือกับประเทศเพื่อนบGานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรGอมแหSงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของ ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลGอม
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวขGองจากแนวดิ่งสูSแนวระนาบมากขึ้น

2. ด+านการสร+างความสามารถในการแขFงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สSงเสริมการคGา การลงทุน พัฒนาสูSชาติการคGา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรGางฐานการผลิตเขGมแข็ง ยั่งยืน และสSงเสริม
เกษตรกรรายยSอย สูSเกษตรยั่งยืนเปYนมิตรกับ สิ่งแวดลGอม
(3) การพัฒนาผูGประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูGประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูSสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมือง ศูนยQกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรGางพื้นฐาน ดGานการขนสSง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรGางความเปYนหุGนสSวน การพัฒนากับนานา
ประเทศ สSงเสริม ใหGไทยเปYนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด+านการพัฒนาและเสริมสร+างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชSวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูGใหGมีคุณภาพเทSาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝ_งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คSานิยมที่พึงประสงคQ
(4) การสรGางเสริมใหGคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรGางความอยูSดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด+านการสร+างโอกาสความเสมอภาค และเทFาเทียมกันทางสังคม
(1) สรGางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลGอมและนวัตกรรมที่เอื้อตSอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรGางความเขGมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขGมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหGเปYนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด+านการสร+างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล+อม
(1) จัดระบบอนุรักษQ ฟš›นฟูและป/องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหGมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุSมน้ำ เนGนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อยSางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชGพลังงานที่เปYนมิตรกับสิ่งแวดลGอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองทีเ่ ปYน มิตรกับสิ่งแวดลGอม
(5) การรSวมลดป_ญหาโลกรGอนและปรับตัวใหGพรGอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชGเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรQและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลGอม

6. ด+านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสรGาง บทบาท ภารกิจของหนSวยงาน ภาครัฐ ใหGมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การตSอตGานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตSาง ๆ
(6) ใหGทันสมัย เปYนธรรมและเปYนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหGบริการประชาชนของหนSวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดGและรายจSายของภาครัฐ
แผนแมFบทภายใต+ยุทธศาสตร?ชาติ ประเด็น การตFอต+านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้น
ภายใตG ความจำเปYนในการแกGไขสถานการณQป_ญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผSานมาหนSวยงานที่เกี่ยวขGองกับ
การป/องกัน และปราบปรามการทุจริตไดGมีความพยายามในการแกGไขป_ญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดG
รSวมกันสรGางเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป/าหมายสำหรับการปฏิบัติงานดGานการป/องกันและปราบปรามการ
ทุจริตใหGเปYนไปในทิศทาง เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกลSาว ไดGสรGางใหGทุกภาคสSวนในสังคมเกิดความตื่นตัว
และเขGามามีสSวนรSวมในการป/องกัน และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนGาที่ของตนเองเพิ่มมาก
ขึ ้ น อยS า งไรก็ ตาม ป_ จจุ บั นประเทศไทย ยั ง คงประสบป_ ญหาความรุ นแรงในการทุ จริ ต สื บเนื่ องมาจาก
วิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซGอน ป_ญหา การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชนQสSวน
ตนและสSวนรวม โดยสถานการณQป_ญหาการทุจริตที่ จำเปYนตGองไดGรับ การแกGไขอยSางเรSงดSวนคือการรวมตัวกัน
เพื่อรSวมกระทำทุจริต รSวมกันฉGอโกงรัฐ โดยเฉพาะใน
โครงการขนาดใหญSที่ตGองใชGงบประมาณมาก ทำใหGรัฐและประเทศชาติไดGรับความเสียหายอยSาง
รGายแรง จากการ สูญเสียงบประมาณแผSนดินไปกับ การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซGอนตSอการตรวจสอบ
ของหนSวยงานที่ทำหนGาที่ ในการป/องกันและปราบปราม การทุจริต การแกGไขป_ญหาการทุจริตจึงมีความจำเปYน
อยSางยิ่งที่จะตGองมีการกำหนด แนวทางในการป/องกันแกGไขป_ญหา ดังกลSาว
การจัดทำแผนแมSบทภายใตGยุทธศาสตรQชาติ ประเด็น การตSอตGานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดGยึดแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรQชาติ 20 ป7 เปYนกรอบในการจัดทำ โดยแผนแมSบทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป/องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุSงเนGนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝ_งวิธี
คิด ใน กลุSมเป/าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุSนใหมS” ใหGมีจิตสำนึกในความซื่อสัตยQสุจริตเพื่อสรGาง
พลังรSวมในการ แกGไขป_ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตSอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรGาง
นวัตกรรมการตSอตGาน การทุจริต เพื่อใหGการดำเนินงานของหนSวยงานภาครัฐมีความโปรSงใส ตรวจสอบไดGในทุก
ขั้นตอนการดำเนิน งาน เทSา ทัน พลวัตของการทุจริต ผSานกระบวนการมีสSวนรSวมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจGงขGอมูล และชี้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสูSการลดจำนวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนSวยงานภาครัฐ (2) การ ปราบปรามการทุจริต มุSงเนGนการเสริมสรGางประสิทธิภาพของ
กระบวนการและกลไกการป/องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในดGานของการดำเนินคดี

ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปYนธรรม และ การพัฒนา ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อสSงเสริมและ
สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหGไดGผลและ มีประสิทธิภาพ กำหนดเป/าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป7
โดยใชGดัชนีการรับรูGการทุจริต เปYนเป/าหมายในการ ดำเนินการของแผน แมSบทฯ ซึ่งไดGกำหนดใหGประเทศไทยมี
อันดับคSาคะแนนดัชนีการรับรูGการทุจริตในป7 พ.ศ. 2580 อยูSในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เป\าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร?ชาติ
ยุทธศาสตร?ชาติด+านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หนSวยงานดGานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรGอม
ในการป/องกันและแกGไขป_ญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดGานความมั่นคงเปYนที่ชื่นชมและไดGรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวSางประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เปYนรูปธรรมอยSางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร?ชาติด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปรSงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต+ยุทธศาสตร?ชาติ ยุทธศาสตร?ชาติด+านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรGางกลไกที่สามารถป/องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ป_ญหา
ความมั่นคงที่สำคัญ
ยุทธศาสตร?ชาติด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปรSงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคีตSาง ๆ ในสังคมรSวมมือกันในการป/องกันการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยQสุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปYนธรรม
และตรวจสอบไดG
4.6.4 การบริหารจัดการการป/องกันและปราบปรามการทุจริตอยSางเปYนระบบแบบบูรณาการ

เป\าหมายและตัวชี้วัดของแผนแมFบทภายใต+ยุทธศาสตร?ชาติ ประเด็น การตFอต+านการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ
แผนยFอยของแผนแมFบทภายใต+ยุทธศาสตร?ชาติประเด็น การตFอต+านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป/าหมายสำคัญของยุทธศาสตรQชาติในประเด็นที่เกี่ยวขGองกับการตSอตGานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบคือ ภาครัฐมีความโปรSงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี การบ ริ หารจัดการตามหลักธรรมา
ภิบาล และหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรGางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนQ
สSวนบุคคลและ ประโยชนQสSวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหGเกิดขึ้น รวมทั้งสรGางจิตสำนึกและคSานิยมใหGทุกภาค
สSวนตื่นตัว ละอายตSอ การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสSวนรSวมตSอตGานการทุจริต พรGอมทั้งสSงเสริม
สนับสนุนใหGภาคีองคQกร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตSาง ๆ มีสSวนรSวมในการ
สอดสSองเฝ/าระวังใหGขGอมูล แจGง เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหนSวยงานภาครัฐ และ
ภาคสSวนอื่น ๆ โดยไดGรับความคุGมครอง จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแมSบทภายใตGยุทธศาสตรQชาติ
ประเด็นนี้ไดGกำหนดแผนยSอยไวG 2 แผน คือ
1. แผนยSอยการป/องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเปY น ไปไดG ข องสถานการณQ ใ นอนาคตของประเทศไทยที ่ เ กี ่ ย วขG อ งกั บ การป/ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตใหGเห็นภาพในมิติดGานตSาง ๆ เพื่อเปYนแนวทางในการป/องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในระยะ 20 ป7ขGางหนGานั้นตั้งอยูSบนแนวคิดพื้นฐานวSาประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตSอการทุจริตใหGความ
สนใจ ขSาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตSอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตSอตGานการทุจริต
ทั้งใน ชีวิตประจำวันและการแสดงออกผSานสื่อตSาง ๆ ประชาชนในแตSละชSวงวัยจะไดGรับกระบวนการกลSอม
เกลาทาง สังคมวSา การทุจริตถือเปYนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำใหGเกิดความเสียหายตSอ
ประเทศแลGว ยัง เปYนพฤติกรรมที่ ไมSไดGรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทำใหGสามารถแยกแยะ
ระหวSางผลประโยชนQ สSวนตน กับผลประโยชนQสSวนรวมไดG วัฒนธรรมทางสังคมจะหลSอหลอมใหGประชาชนจะไมS
กระทำการทุจริต
ความละอายตSอตนเองและสังคม และไมSยอมใหGผูGอื่นกระทำการทุจริตอันสSงผลใหGเกิดความเสียหายตSอ
สังคม สSวนรวมดGวย และจะเกิดการรวมกลุSมกันทางสังคมเพื่อกSอใหGเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตSอการ
กระทำ รวมทั้ง ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงตSอตGานการทุจริตอยSางเขGมขGน ผSานกระบวนการ
เลือกตั้งและกระบวนการ เขGาสูSอำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับทGองถิ่น ประชาชน
จะใหGความสนใจในการตรวจสอบ รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น
เปYนแรงกดดันใหGรัฐบาลตGองบริหาร ประเทศอยSางสุจริตและโปรSงใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไมS
สามารถเปYนชSองทางในการแสวงหา ผลประโยชนQ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่
เขGมขGนมากขึ้น
อยSางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ป7ขGางหนGา การทุจริตนSาจะทวีความรุนแรง ซับซGอน และยากแกSการ
ตรวจสอบ มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกGาวหนGาอยSางรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการ ทุจริต ที่ผูGกระทำการทุจริตหาชSองทางการทุจริตที่ยากแกSการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แตS

สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวตSอตGาน และ ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำใหGแนวโนGมการทุจริตลดลง
สSงผลใหGกระบวนการป/องกันการทุจริตยิ่ง ทวี ความสำคัญ โดยตGองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการ
ป/องกันการทุจริตใหGเทSาทันตSอพลวัตของการทุจริต เพื่อใหGสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดGอยSางเทSาทันไมS
กSอใหGเกิดความเสียหายตSอประเทศ ควรมุSงเนGนการพัฒนากลไก และกระบวนการป/องกันการทุจริตใหGมีความ
เขGมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนSวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและ ระดับ องคQกร โดยสรGางจิตสำนึกและ
คSานิยมใหGทุกภาคสSวนตื่นตัวและละอายตSอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก รูปแบบ สSงเสริมสนับสนุนใหGภาคี
องคQกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขSายตSาง ๆ สอดสSอง เฝ/าระวัง ใหGขGอมูล
และรSวมตรวจสอบการดำเนินการของหนSวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวาง มาตรการ คุGมครอง
พยานและผูGที่เกี่ยวขGองเพื่อเปYนการสรGางภูมิคุGมกันตSอป_ญหาการทุจริตและสรGางพลังรSวมในการ แกGไขป_ญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบพรGอมทั้งสรGางวัฒนธรรมตSอตGานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ และกำหนดมาตรการใหGหนSวยงานภาครัฐและทุกภาคสSวนดำเนินงานอยSางโปรSงใส เพื่อเสริมสรGาง
คุณธรรม ความสุจริตและความซื่อสัตยQ ความโปรSงใส และเปYนธรรม นอกจากนี้ ตGองกำหนดใหGมีการลงโทษ
ผูGกระทำผิด กรณี ทุจริตและประพฤติมิชอบอยSางจริงจังและรวดเร็วเปYนการป/องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อใหGเทSา
ทันตSอพลวัตของ การ ทุจริต
1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป'นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝhง และหลFอ หลอม
วัฒนธรรมในกลุFมเด็กและเยาวชนทุกชFวงวัย ทุกระดับ มุSงเนGนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก”
และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปYนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดGวSาสิ่งใด เปYนประโยชนQสSวน
ตน สิ่ง ใดเปYนประโยชนQสSวนรวม มีความละอายตSอการกระทำความผิด ไมSเพิกเฉยอดทน ตSอการทุจริต และ
เขGามามีสSวนรSวม ในการตSอตGานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสSงเสริมการสรGางวัฒนธรรม และคSานิยมสุจริต
ในระดับชุมชนเพื่อนำไปสูS การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคSานิยมที่ยึดประโยชนQสาธารณะมากกวSา ประโยชนQสSวน
ตน และตSอตGานการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสSงเสริมวัฒนธรรมสุจริต ผSาน
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุก คนตGองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตSระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยใน อนาคต” ใหGมีความเปYนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนGาที่ความ
เปYน พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยQ สุจริต มีความรับผิดชอบตSอสSวนรวมมีระเบียบวินัย และ
เคารพกฎหมาย
2) สFงเสริมการปฏิบัติหน+าที่ของข+าราชการและเจ+าหน+าที่ของรัฐให+มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่สFอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนGาที่ราชการอยSางเปoดเผย โปรSงใส ถูกตGองเปYนธรรม ไมSคด
โกง รูGจักแยกแยะเรื่องสSวนตัวออกจากหนGาที่การงาน การสรGางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
สรGาง จิตสำนึกและคSานิยมในการตSอตGานการทุจริตใหGแกSบุคลากรขององคQกร โดยการสนับสนุนใหGขGาราชการ
และเจGาหนGาที่ รัฐเขGามา มีสSวนรSวมเปYนเครือขSายตSอตGานการทุจริตในหนSวยงานภาครัฐ เพื่อสSงเสริมการมีสSวน
รSวมในการเฝ/าระวัง

สอดสSอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจGงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหGเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบไดG โดยมี
มาตรการ สนับสนุน และคุGมครองผูGแจGงเบาะแส
3) พัฒนาคFานิยมของนักการเมืองให+มีเจตนารมณ?ที่แนFวแนFในการทำตนเป'นแบบอยFางที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย?สุจริต เห็นแกFประโยชน?สFวนรวม เนื่องจากผูGบริหารประเทศ/ทGองถิ่น/
ชุมชน ตGองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวSามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเปYนตGนแบบแกSประชาชน
เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแลGว ผูGบริหารประเทศ
ตGองมีคุณสมบัติ ทางจริยธรรมดGวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูGดำรงตำแหนSงทางการเมืองเพื่อ
สรGางนักการเมือง ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนFวยงานภาครัฐ มุFงเน+น การ
สร+างนวัตกรรมการตFอต+านการทุจริตอยFางตFอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหGการดำเนินงานของหนSวยงานภาครัฐมี
ความ โปรSงใส ตรวจสอบไดGในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเทSาทันตSอพลวัตของการทุจริต โดยการ
พัฒนาเครื่องมือ เพื่อสรGางความโปรSงใส มุSงเนGนการสรGางนวัตกรรมและมาตรการในการตSอตGานการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเทSาทัน ตSอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดGานการทุจริต เพื่อใหG
หนSวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกSอใหG
เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม ประเมินผลการป/องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญSของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแตS ขั้น วางแผนกSอนดำเนินงาน ขั้นระหวSางการดำเนินงาน และขั้น
สรุปผลหลังการดำเนินโครงการ
5) ปรับระบบงานและโครงสร+างองค?กรที่เอื้อตFอการลดการใช+ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของ
เจGาหนGาที่ เชSน การนำระบบเทคโนโลยีเขGามาใชGแทนการใชGดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสรGาง
มาตรฐานที่โปรSงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ดGวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบไดG ปรับปรุงแกGไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขGองเพื่อลดการใชGดุลพินิจของ ผูG
มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรGางความโปรSงใสในการบริการขGอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การ พัฒนาระบบขGอมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑQ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเขGาถึง
ขGอมูล รวมถึง ขGอมูลการจัดซื้อจัดจGางและการใชGงบประมาณของหนSวยงานภาครัฐ เพื่อสSงเสริมการเขGาถึงขGอมูล
สาธารณะ สรGางความ โปรSงใส และสSงเสริมใหGมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึงการมีกลไกที่เปoดโอกาส ใหGประชาชนเขGามามีสSวนรSวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจGางและการ
ดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน ของรัฐและประชาชน รวมถึงสSงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่ม
ขีดความสามารถของประชาชนในการรSวมเฝ/าระวัง และป/องกันการทุจริตคอรQรัปชั่นที่มีอยูSใกลGตัว โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุGมครองผูGชี้เบาะแสที่สามารถสรGางความ เชื่อมั่นและมั่นใจใหGกับผูGใหGเบาะแส

2. แผนยFอยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเป/าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปราม การทุจริตจะตGองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตGองมีความทันสมัย การบังคับใชGกฎหมาย
และการดำเนิ น คดี จะตG อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว ทำใหG ค ดี ค วามมี ป ริ ม าณลดลง แนวทางในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ ชอบ จึงควรมุSงเนGนการสSงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่
เกี่ยวขGองในการปราบปรามการทุจริต อยSาง ตSอเนื่อง ใหGมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหมS เพื่อ สนับสนุนใหGการบังคับใชGกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และมุSงทำใหGผูGกระทำความผิดไดGรับการดำเนินคดี และ ลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอยSางรวดเร็วและเปYน
รูปธรรมเพื่อใหGสังคมเกิดความเกรงกลัวตSอการทุจริต ควบคูSไปกับ การปรับปรุงระบบขGอมูลเรื่องรGองเรียนที่
เชื่อมโยงระหวSางหนSวยงานตSอตGานการทุจริตที่เกี่ยวขGองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการปรับ
กระบวนการทำงานดGานการปราบปรามการทุจริตเขGาสูSระบบดิจิทัลมาใชGในกระบวนการทำงาน ดGานการ
ปราบปราม การทุจริตใหGไดGมาตรฐานสากลและเปYนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ ฐานขGอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยQสินและหนี้สินที่ทันสมัย เทSาทันตSอการบิดเบือน
ทรัพยQสิน และหนี้สิน รวมทั้ง บูรณาการขGอมูลกับหนSวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตSาง ๆ ในการตรวจสอบความ
ถูกตGอง ของทรัพยQสินและหนี้สิน
2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุง
ขั้นตอนการ ดำเนินการที่ลSาชGาของหนSวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหGมีความรวดเร็ว และ
กระชับมากขึ้นเพื่อใหGการ ดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูGกระทำ
ความผิด เมื่อคดีถึงที่สุดเปYนไปอยSาง รวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปYนที่ประจักษQของประชาชน อาทิ
การบูรณาการ ประสานงานคดีที่เกี่ยวขGองกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้น ตอนการ
ดำเนินการ ที่ลSาชGาและซ้ำซGอนกันของหนSวยงานใน กระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหGมีความ
รวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา ระบบฐานขGอมูลระหวSางหนSวยงาน ปราบปรามการทุจริตใหGเขGาถึงงSายและมี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา ระบบและกลไกที่เกี่ยวขGองกับการ สืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพยQสินหรือผูGกระทำ ความผิดตSอตำแหนSงหนGาที่หรือ ทุจริตตSอหนGาที่ตาม
กฎหมายฟอกเงินเพื่อใหGการติดตามยึดคืนทรัพยQสินเปYนไปอยSางมี ประสิทธิภาพเพื่อป/องกันการยัก ยGาย ถSายเท
ทรัพยQสินที่ไดGมาโดยมิชอบ ไมSใหGเกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา เครือขSายความรSวมมือกับ หนSวยงาน/
องคQกรตSอตGานการทุจริตและองคQกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนขGอมูล และองคQความรูGในการ
ปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขGามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองคQความรูGดGานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานขGอมูล องคQ
ความรูG ดGานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผูGเชี่ยวชาญของหนSวยงานตSาง ๆ ใน
กระบวนการ ปราบปรามการทุจริต เพื่อใหGเจGาหนGาที่ปราบปรามการทุจริตของแตSละหนSวยงานไดGศึกษาและมี

สมรรถนะและความรูG ที่เปYนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคQความรูGเชิงสหวิทยาการของเจGาหนGาที่ ใน
กระบวนการปราบปรามการ ทุจริตเพื่อใหGมีความรูG/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปYนมาตรฐานและเทSาทันตSอ
พลวัต ของการทุจริต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) กำหนดในยุทธศาสตรQที่
6 การ บริหารจัดการภาครัฐ การป/องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใน
ยุทธศาสตรQนี้ ไดG กำหนดกรอบ แนวทางการการป/องกันและปราบปรามการทุจริตและคอรQรับชัน มุSงเนGนการ
สSงเสริม และพัฒนา ปลูกฝ_งคSานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนQใหGคนมีความตระหนัก มีความรูGเทSาทัน
และมีภูมิตGานทาน ตSอโอกาส และ การชักจูงใหGเกิดการทุจริตคอรQรัปชันและมีพฤติกรรมไมSยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุก ภาคสSวน ในสังคมไดGเขGามามีสSวนรSวมในการป/องกันและปราบรามการ
ทุจริต และมุSงเนGนใหGเกิดการสSง เสริมธรรมาภิบาลใน ภาคเอกชน เพื่อเปYนการตัดวงจรการทุจริตระหวSาง
นักการเมือง ขGาราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของสSวนราชการตGองมีความโปรSงใส
และตรวจสอบไดG
โมเดลประเทศไทยสูSความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand4.0) เปYนโมเดลที่นGอมนำหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงมาเปYนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปYน 2 ยุทธศาสตรQสำคัญ คือ
(1) การ สรGางความเขGมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตรQ การ สรGางความเขGมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนGนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนGนการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติ ที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคSาของมนุษยQ (HumanWisdom)
ดGวยการพัฒนาคนไทยใหGเปYน “มนุษยQ ที่สมบูรณQ” ผSานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศนQ การเรียนรูGเพื่อเสริมสรGาง
แรงบันดาลใจบSมเพาะความคิดสรGางสรรคQ ปลูกฝ_งจิตสาธารณะ ยึดประโยชนQสSวนรวมเปYนที่ตั้งมีความซื่อสัตยQ
สุจริต มีวินั ย มีคุณ ธรรมจริยธรรม มีความ รับผิดชอบ เนGนการสรGางคุณคSารSวม และคSานิยมที่ดี คือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมที่เป7–ยมสุข (Happiness) และสงคมที่มีความสมานฉันทQ (Harmony)

ยุทธศาสตร?ชาติวาF ด+วยการป\องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน?
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตGานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สรGางวัฒนธรรมตSอตGานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสSวนแบบบูรณา
การ และปฏิรูปกระบวนการป/องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหGมีมาตรฐานสากล
เป\าประสงค?เชิงยุทธศาสตร?
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูGการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวSารGอยละ 50
วัตถุประสงค?หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมรSวมตGานการทุจริตในวงกวGาง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุSงตGานการทุจริตในทุกภาคสSวน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยSางเทSาทันดGวยนวัตกรรมกลไกป/องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชGกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปYนธรรม และไดGรับความ
รSวมมือ จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรูGการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคSาคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร?หลัก
ยุทธศาสตรQมีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานดGานการป/องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตรQการดำเนินงานหลักออกเปYน 6 ยุทธศาสตรQ ดังนี้
ยุทธศาสตร?ที่ 1 “สร+างสังคมที่ไมFทนตFอการทุจริต”
เปYนยุทธศาสตรQที่มุSงเนGนใหGความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหGเกิดภาวะที่ “ไมSทนตSอ การ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตSกระบวนการกลSอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชSวงวัยตั้งแตSปฐมวัย เพื่อสรGางวัฒนธรรม
ตSอตGาน การทุจริต และปลูกฝ_งความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยQ สุจริต เปYนการดำเนินการผSานสถาบันหรือกลุSม
ตัวแทน ที่ทำ หนGาที่ในการกลSอมเกลาทางสังคมใหGมีความเปYนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละ เพื่อ สSวนรวม และเสริมสรGางใหGทุกภาคสSวนมีพฤติกรรมที่ไมSยอมรับและตSอตGานการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ยุทธศาสตร?ที่ 1 กำหนดกลยุทธ?และแนวทางตามกลยุทธ?ดังนี้
ยุทธศาสตร?ที่ 1 สร+างสังคมที่ไมFทนตFอการทุจริต
กลยุทธQ แนวทางตามกลยุทธQ
1. ปรับฐานความคิดทุกชSวงวัย ตั้งแตSปฐมวัยใหGสามารถแยก ระหวSางผลประโยชนQสSวนตัวและ
ผลประโยชนQสSวนรวม

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ รูปแบบการป/องกันการ
ทุจริตตามแนวคิดแยกระหวSาง ผลประโยชนQสSวนตัว และผลประโยชนQสSวนรวม ในทุกระดับ
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชGอยSางจริงจัง
2. สSงเสริมใหGมีระบบและ กระบวนการกลSอมเกลาทาง สังคมเพื่อตGานทุจริต
2.1 กลSอมเกลาทางสังคมในทุกชSวงวัยตั้งแตSปฐมวัย เพื่อสรGางพลเมืองที่ดี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูGสำหรับทุกชSวงวัยตั้งแตSปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
2.4 การใชGเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกลSอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคQกร วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปYนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกตQหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเปYนเครื่องมือ ตGานทุจริต
3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชGในการกลSอมเกลาทางสังคม และการปฏิบัติงาน
ตSอตGานการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ รูปแบบการป/องกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน การ เรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคQความรูGการป/องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เสริมพลังการมีสSวนรSวม ของชุมชน (Community) และ บูรณาการทุกภาคสSวน เพื่อ ตSอตGานการ
ทุจริต
4.1 สรGางชุมชนเฝ/าระวัง ตSอตGานทุจริต
4.2 สรGางความตื่นตัวในการแสดงออกตSอเหตุการณQทางสังคมที่ผิดตSอ จริยธรรมทางสังคม
หรือกฎหมาย และผลักดันใหGเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ขGอเท็จจริงและ เหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคสSวนเพื่อตSอตGานการทุจริต

ยุทธศาสตร?ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตFอต+านการทุจริต”
จากสถานการณQความขัดแยGงในสังคมไทยในหGวงระยะกวSาทศวรรษที่ผSานมา จะเห็นไดGวSาประชาชนทุก
กลุSม ทุกฝ¡าย ตSางมีขGอเรียกรGองที่สอดคลGองรSวมกันประการหนึ่งคือการตSอตGานการทุจริตของรัฐบาลและ
เจGาหนGาที่รัฐ การแสดงออกซึ่ง เจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุSมทุกฝ¡ายที่ไมSยอมรับและไมSอดทน
ตSอการทุจริตประพฤติ มิชอบไมSวSาจะเปYน รัฐบาลใดก็ตาม ยSอมสะทGอนใหGเห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแนSว
แนSของประชาชนไทยทุกกลุSม ทุกฝ¡ายที่ตGองการใหG การบริหารราชการแผSนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจGาหนGาที่รัฐเปYนไปดGวยความโปรSงใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปYนการสนองตอบ
ตSอเจตจำนงทางการเมืองในการตSอตGานการทุจริต อันแนSวแนSของ ประชาชน จึงไดGกำหนดใหGมียุทธศาสตรQการ
นำเจตจำนงทางการเมืองในการตSอตGานการทุจริตไปสูS การปฏิบัติอยSางเปYน รูปธรรมและสอดคลGองเปYนหนึ่ง
เดียวกันโดยเปYนยุทธศาสตรQที่มุSงเนGนใหGประชาชนและรัฐบาล มีการนำเจตจำนงทาง การเมืองในเรื่องการ
ตSอตGานการทุจริตไปสูSการปฏิบัติอยSางเปYนรูปธรรมและสอดคลGองเปYนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร?ที่ 2 กำหนดกลยุทธ? และแนวทางตามกลยุทธ? ดังนี้
ยุทธศาสตร?ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตFอต+านการทุจริต
กลยุทธQ แนวทางตามกลยุทธQ
1. พัฒนากลไกการกำหนดใหG
1.1 กำหนดใหGนักการเมืองตGองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางตSอตGาน การทุจริตตSอสาธารณชนกSอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกSอนดำรง
การเมืองในการตSอตGานการทุจริต ตำแหนSง ทางการเมือง
ตSอสาธารณชน

1.2 กำหนดใหGพรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองใน
การตSอตGานการทุจริตและเผยแพรSใหGแกSประชาชน
2. เรSงรัดการกำกับติดตาม มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจGาหนGาที่รัฐ
2.1 ศึ ก ษาและกำหนดแนวทาง/ขั ้ น ตอนการกำกั บ ติ ด ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
นักการเมืองและเจGาหนGาที่รัฐ ใน
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจGาหนGาที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจGาหนGาที่รัฐ
3. สนับสนุนใหGทุกภาคสSวน
3.1 ศึกษาและวิเคราะหQแนวทางการกำหนดกลยุทธQและมาตรการ ในการกำหนดกลยุทธQและ
มาตรการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการตSอตGานการทุจริต ทั้งในระดับชาติและ
สำหรับเจตจำนงในการตSอตGานทGองถิ่นการทุจริต
3.2 ประสานความรSวมมือระหวSางภาคสSวนตSาง ๆ ในการกำหนดกลยุทธQ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป/องกันและปราบปรามการทุจริต
3.3 การสSงเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ ดGานงบประมาณดGานการป/องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อใหG ไดGรับการจัดสรรงบประมาณ
4.1 ศึกษาวิเคราะหQแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรการป/องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่เพียงพอและเหมาะสม
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดGานการป/องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสมการแกGป_ญหา
5. สSงเสริมการจัดตั้งกองทุนตSอตGานการทุจริตสำหรับ บุคคลภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐใหG
การสนับสนุนทุนตั้งตGน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตSอตGานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตSอตGานการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ ภาคประชาชน
6. ประยุกตQนวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองที่ไดGแสดงไวGตSอสาธารณะ
6.1 กำหนดใหGพรรคการเมืองตGองแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบายและการใชGงบประมาณ
ตSอนโยบายนั้น ๆ กSอนที่จะจัดใหGมีการเลือกตั้ง
6.2 จัดทำระบบฐานขGอมูลแนวทาง/มาตรการในการป/องกันการทุจริตในแตSละโครงการที่
พรรคการเมืองไดGหาเสียงไวGกับประชาชน

ยุทธศาสตร?ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปYนป_ญหาที่พบมากขึ้นในป_จจุบัน กSอใหGเกิดผลเสียตSอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยSางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผSานมาพบวSาการทุจริตเชิง
นโยบาย มักเกิดจากการใชGชSองวSางทางกฎหมายเขGาแสวงหาประโยชนQสSวนตน โดยพบตั้งแตSขั้นตอนการกำหนด
นโยบาย ของพรรคการเมือง การใชGอำนาจอยSางไมSโปรSงใส ยุทธศาสตรQชาติวSาดGวยการป/องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงไดGกำหนดใหGมียุทธศาสตรQ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปYนยุทธศาสตรQที่มุSง
ป/องกันการทุจริต ตลอดกระบวนการนโยบาย ผSานการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสรGางธรรมาภิบาลตั้งแตS
เริ่มขั้นกSอตัวนโยบาย ( Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย
(Policy Evaluation) และขั้น ป/อนขGอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร?ที่ 3 กำหนดกลยุทธ? และแนวทางตามกลยุทธ? ดังนี้
ยุทธศาสตร?ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธQ แนวทางตามกลยุทธQ
1. วางมาตรการสSงเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานของธรรมาภิบาล
2. การรายงานผลสะทGอนการ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ การรายงานและตรวจสอบ ธรรมาภิบาลในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
4. สSงเสริมใหGมีการศึกษา วิเคราะหQ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคQกร
ปกครองสSวนทGองถิ่น

ยุทธศาสตร?ที่ 4 “พัฒนาระบบป\องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรQนี้มุSงเนGนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดGานการป/องกันการทุจริตของประเทศไทย ใหGมี
ความเขGมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำใหGการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมS
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกดGานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรGาง
การปฏิบัติงาน ของหนSวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหGมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร?ที่ 4 กำหนดกลยุทธ? และแนวทางตามกลยุทธ? ดังนี้
ยุทธศาสตร?ที่ 4 พัฒนาระบบป\องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธQ แนวทางตามกลยุทธQ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ป/องกันการทุจริต
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกGไขป_ญหาการทุจริตในแตSละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหวSางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขGามา มีสSวนรSวมกับระบบการ
ป/องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป/องกัน การทุจริต
2. สรGางกลไกการป/องกันเพื่อ ยับยั้งการทุจริต
2.1 สรGางกลไกป/องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 นำขGอเสนอแนะจากกลไกป/องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูSการปฏิบัติ
2.3กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำขGอเสนอแนะไปสูSการปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด ป_ญหาการทุจริต

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร สาธารณะเชิงสรGางสรรคQเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยกระดับรูปแบบ
การสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะหQและบูรณาการระบบการประเมินดGาน คุณธรรมและความโปรSงใส ในการ
ดำเนินงานของหนSวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูG
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหGภาคเอกชน ดำเนินการตามหลัก บรรษัทภิบาล
7. พัฒนาสมรรถนะและ องคQความรูGเชิงสรGางสรรคQของ บุคลากรดGานการป/องกัน การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสSงเสริม การดำเนินการตามอนุสัญญา สหประชาชาติวSาดGวยการตSอตGาน การ
ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention againstCorruption : UNCAC)
8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป/องกันเพื่อตSอตGานการทุจริต
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจGาหนGาที่ของรัฐใหGรองรับ การป/องกันการทุจริต
8.3 สรGางแนวทางการป/องกันการจัดซื้อจัดจGางและการจัดการคลังของรัฐ
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหQขGอมูลขSาวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตร?ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตรQการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปYนยุทธศาสตรQที่มุSงเนGน การ
ปรั บ ปรุ ง และ พั ฒ นากลไกและกระบวนการตS า ง ๆ ของการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั ้ ง ระบบใหG ส ามารถ
ดำเนินการ ไดGอยSางรวดเร็ว ซึ่ง ในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลSาว จะมุSงเนGน
การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตราเปYน กฎหมาย(Legislation) การบังคับใชGกฎหมาย (Enforcement) การ
ตัดสินคดีและลงโทษผูGกระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการรSวมกันของหนSวยงานตSาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชG เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการ
ดำเนินงานใหGมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรQนี้จะ ทำใหGการปราบปรามการทุจริตเปYนไปอยSางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต จะถูกดำเนินการอยSาง รวดเร็ว และผูGกระทำการทุจริตจะไดGรับการ
ลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะสSงผลใหGคดีการทุจริต
มีอัตราลดลงไดGในที่สุด
ยุทธศาสตร?ที่ 5 กำหนดกลยุทธ?และแนวทางตามกลยุทธ? ดังนี้
ยุทธศาสตร?ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธQ แนวทางตามกลยุทธQ
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรGองเรียนการทุจริตใหGมี ประสิทธิภาพเขGาถึงไดGโดยงSาย
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรGองเรียนของหนSวยงานตSอตGาน การทุจริตตSาง ๆ ใหGมี
ความรวดเร็ว
1.2 การสรGางความเชื่อมั่นและความไวGวางใจตSอระบบการรับเรื่องรGองเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ ความเคลื่อนไหวและความ ถูกตGองของทรัพยQสินและหนี้สิน
3. ปรับปรุงกระบวนการและ พัฒนากลไกพิเศษในการ ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหGมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.2 การสรGางมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนSวยงานภาครัฐ ตGนสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใชG กฎหมายในการปราบปรามการ ทุจริตใหGเทSาทันตSอพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคลGองกับ สนธิสัญญาและมาตรฐานสากลเทSาทันตSอพลวัตของการทุจริต
4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหG
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหGหนSวยงาน ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดำเนินการไดGอยSางมีประสิทธิภาพ และสอดคลGองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหGความเห็น ทางกฎหมายในการ
เสนอแกGไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม การทุจริตใหGเปYนไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชGกฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย ความเรSงดSวน และสถิติการ
ทุจริต
4.5 การบังคับใชGกฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแตSละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหนSวยงานภาครัฐตGนสังกัดในการบังคับใชG กฎหมายและลงโทษทาง
อาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตหรือจริยธรรมของเจGาหนGาที่รัฐ
5. บูรณาการขGอมูลและขSาว กรองในการปราบปราม การทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ คุGมครองพยานและผูGแจGงเบาะแส (Whistleblower) และเจGาหนGาที่
ในกระบวนการปราบปราม การทุจริต

ทุจริต

7. พัฒนาสมรรถนะและ องคQ ความรูGเชิงสหวิทยาการของ เจGาหนGาที่ในกระบวนการ ปราบปรามการ

8. การเปoดโปงผูGกระทำความผิด ใหGสาธารณชนรับทราบและ ตระหนักถึงโทษของการกระทำ
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินคดีทุจริตระหวSางประเทศ

ยุทธศาสตร?ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู+การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เปYนการกำหนดยุทธศาสตรQที่มุSงเนGนการยกระดับมาตรฐานดGานความโปรSงใสและการจัดการการ
ยกระดับ คSา ดัชนีการรับรูGการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหQประเด็นการประเมินและวิธีการ
สำรวจ ตามแตSละ แหลSงขGอมูล และเรSงรัด กำกับ ติดตามใหGหนSวยงานที่เกี่ยวขGองปฏิบัติหรือปรับปรุงการ
ทำงาน รวมไปถึง การบูรณาการ การทำงานรSวมกันระหวSางภาครัฐ หนSวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และตSางประเทศ โดยมีกลยุทธQการ ดำเนินงาน ไดGแกS
ยุทธศาสตร?ที่ 6 กำหนดกลยุทธ? และแนวทางตามกลยุทธ? ดังนี้
ยุทธศาสตร?ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู+การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธQ แนวทางตามกลยุทธQ
1. ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูGการทุจริต(Corruption Perceptions Index
:CPI)
1.1 ศึกษา วิเคราะหQประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแตSละแหลSงขGอมูลที่ใชGสำหรับ
การจัดอันดับดัชนีการรับรูGการทุจริต (CPI)

ของประเทศไทย
(CPI)

1.2 บูรณาการหนSวยงานที่เกี่ยวขGองเพื่อยกระดับดัชนีการรับรูGการทุจริตของประเทศ (CPI)
1.3 เรSงรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรูGการทุจริตของประเทศ

1.4 การจัดการการรับรูG (Perceptions)
2. บูรณาการเป/าหมายยุทธศาสตรQชาติวSาดGวยการป/องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรูGการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
2.1 วิเคราะหQและเชื่อมโยงเป/าหมายยุทธศาสตรQชาติวSาดGวยการป/องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรQที่ 1 – ยุทธศาสตรQที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูGการทุจริต (CPI) ของ ประเทศ
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรQ

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ? จันทร?โอชา ที่แถลงตFอสภานิติบัญญัติแหFงชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธQ จันทรQโอชา ไดGแถลงนโยบายตSอสภานิติบัญญัติแหSงชาติ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดGาน
ดGานที่ 12 การป/องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม แกGไข
ป_ญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดใหGมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ชSวยป/องกัน
และลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยSางจริงจังและเขGมงวด รวมทั้งเปYนเครื่องมือในการติดตามการแ กGไข ป_ญหา
การ ทุจริตและประพฤติมิชอบอยSางเปYนระบบ พรGอมทั้งเรSงสรGางจิตสำนึกของคนไทยใหGยึกมั่นในความซื่อสัตยQ
สุจริต ถูกตGอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสSวนใหGมามีสSวนรSวมในการป/องกันและเฝ/าระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

นโยบายรัฐมนตรีวFาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)
ตามแผนแมSบทภายใตGยุทธศาสตรQชาติ (พ.ศ. 2561 - 2540) และแผนปฏิรูปประเทศ ดGานการศึกษา
กําหนดใหGมีการพัฒนาเด็กตั้งแตSระดับปฐมวัยใหGมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกดGาน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูGที่ตอบสนองตSอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุป_ญญา ของมนุษยQที่
หลากหลาย มีเป/าหมายใหGผูGเรียนทุกกลุSมวัยไดGรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเปYนของ
โลกอนาคต สามารถ แกGป_ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรSวมกับผูGอื่นไดGอยSางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ¡
เรียนรูG อยSางตSอเนื่อ งตลอด ชีวิต รวมทั้งเปYนพลเมืองที่รูGสิทธิและหนGาที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด นโยบายประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวขGองกับการตSอตGานการทุจริต
โดยกำหนดจุดเนGนที่ 6 การปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุSงเนGนกิจกรรมการป/องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส&วนที่ 3
แผนปฏิบัตกิ ารป?องกันการทุจริตโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปEงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน?
โรงเรียนทับปุดวิทยาใสสะอาด ปราศจากคอรQรบั ชัน
พันธกิจ
1. สรGางวัฒนธรรมและคSานิยมการตSอตGานการทุจริตในองคQกร
2. เสริมสรGางระบบบริหารจัดการภายในองคQกรอยSางมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป/องกันการควบคุมและการตรวจสอบการทุจริต
เป\าประสงค?
เพื่อผลักดันใหGดัชนีภาพลักษณQคอรQรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นแผนงานบูรณาการตSอตGาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดGานป/องกันการทุจริต) แนวทางที่ 1 ปลูกฝ_งวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหGมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตยQสุจริต ตัวชี้วัดประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2564 :
1. รGอยละของนักเรียนในโรงเรียนทับปุดวิทยามีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตยQสุจริต (ไมSนGอยกวSารGอย
ละ 60)
2. รGอยละของครู ผูGบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทับปุดวิทยา มีวัฒนธรรมคSานิยม
สุจริต มี ทัศนคติและพฤติกรรมในการตSอตGานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไมSนGอยกวSารGอยละ60)
3. รGอยละของผลการประเมินของโรงเรียนผSานเกณฑQการประเมินคุณธรรมและความโปรSงใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลนQ (ITA Online) (ไมSนGอยกวSารGอยละ 80)

ส&วนที่ 4
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนทับปุดวิทยา ไดGดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริตโรงเรียนทับปุดวิทยา
ประจำป7 งบประมาณ 2563 ผSานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตGานทุจริตศึกษา และสามารถผล
การประเมินดังนี้
จากผลการประเมินนักเรียนพบวSานักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา มีผลการประเมินพฤติกรรมซื่อสัตยQ
สุ จริ ต อยู S ในระดั บดี แสดงวS านั กเรี ยนมี ความรู G ความเขG าใจและทั กษะในเรื ่ องการคิ ดแยกแยะ ระหวS าง
ผลประโยชนQสSวน ตนกับผลประโยชนQสSวนรวม ความอายและความไมSทนตSอการทุจริต STRONG : จิตพอเพียง
ตGานทุจริต และพลเมือง กับความรับผิดชอบตSอสังคมเพื่อรSวมกันป/องกันหรือตSอตGานการทุจริต มิใหGมีการทุจริต
เกิ ด ขึ ้ น ในสั ง คมไทย รS ว มสรG า ง สั ง คมไทยที ่ ไ มS ท นตS อ การทุ จ ริ ต ตS อ ไประหวS า งผลประโยชนQ ส S ว นตนกั บ
ผลประโยชนQสSวนรวม ความอายและความไมSทน ตSอการทุจริต STRONG : จิตพอเพียง ตGานทุจริต และพลเมือง
กับความรับผิดชอบตSอสังคมเพื่อรSวมกันป/องกันหรือ ตSอตGานการทุจริต มิใหGมีการทุจริต เกิดขึ้นในสังคมไทย
รSวมสรGางสังคมไทยที่ไมSทนตSอการทุจริตตSอไป

