คำนำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการ
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ซึ่งสอดคล้อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ประเด็นการต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ตและประพฤติมิ ช อบ และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเป็นไปตามแนว
ทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้าง
จิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โรงเรี ย นพญาไท ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2565
ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์
สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ นโยบายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แสดงรายละเอียดวิสัย ทั ศ น์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ
ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบั ติก าร
ป้องกัน การทุจริต โรงเรียนนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
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ส่วนที่ 1 บทนำ
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และ
เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซ้ำซ้อน ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริต
ข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบวงกว้าง
ปัจจุบันสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาท
และภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption
Perceptions Indes : CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110
ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง และ
สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (ZeroTolerance & Clean Thailand) และกำหนดพันธ
กิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ว่ า “ระดั บคะแนนของดั ชนี การรั บรู ้ การทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) สู งกว่ าร้ อยละ 50” โดยมี
วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อสร้ างสังคมที ่ม ีพฤติ กรรมร่วมต้ านการทุจริ ตในวงกว้ าง และมี ป ั จจัยความสำเร็จในการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมี
กระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การ ทำงานทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณา
การการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัย ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้ง
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Particopation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนาเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่อง
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
ยั ง มีค วามสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้นบน
พื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทย และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง ประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้อง ดำเนิน การให้
เห็นผลเป็น รูปธรรมในช่ว ง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ ช าติ เพื่อเตรียมความพร้ อมของ คน สังคม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง เหมาะสม
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกงและยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ เสริมสร้างสังคมธรร
มาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกั น
และปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งให้ใช้ต่อเนื่องถึงวัน ที่ 30 กันยายน 2565 และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึง นำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติ การ
ป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้
โรงเรียนพญาไท จึงได้จั ด ทำแผนปฏิ บัติ การป้ องกัน การทุ จ รติ โรงเรี ย นพญาไท ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อ เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสัง กัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
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ข้อมูลโรงเรียนพญาไท
1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนพญาไท ที่ตั้ง 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐400
โทร ๐2 354 5251 โทรสาร ๐2 354 5277 website : www.phyathai.ac.th
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

แผนที่โรงเรียน

2. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
การแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนพญาไท ปีการศึกษา 2564

3. ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น - คน
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทัง้ สิ้น 1,793 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จำนวนห้อง
รวม
ชาย
หญิง
อนุบาล 1
5
74
71
145
อนุบาล 2
5
76
72
148
อนุบาล 3
5
76
68
144
รวมอนุบาล
15
226
211
437
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
92
120
212
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
121
118
239
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
114
118
232
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
117
115
232
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
107
92
199
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
103
91
194
รวมประถม
42
654
654
1,308
4. ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)
- ครูประจำการ จำนวน 69 คน เป็นผู้บริหาร 4 คน เป็นครูผู้สอน 65 คน
- ข้าราชการครู ไปช่วยราชการ จำนวน 1 คน
- ข้าราชการครูมาช่วยราชการ จำนวน 2 คน
- พนักงานราชการ จำนวน 3 คน
- ครูอัตราจ้าง จำนวน 17 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓๒ คน
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เฉลี่ย
ต่อห้อง
29.00
29.00
29.00
30.00
34.00
33.00
33.00
28.00
28.00
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนพญาไท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช.แล้วยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ไปขยายผลจนได้ รับ รางวัล ประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของ
หน่วยงานภาครั ฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที ่ไ ด้น ำการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน ได้พั ฒ นา
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูลรวดเร็วในการวิเคราะห์ และประมวลผลโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system)
และการประเมิ น มี ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดภาระงานด้ า นเอกสาร (Paperless) ของโรงเรี ย นพญษไทประเมินโดย
ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไทประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ นงานของโรงเรี ยนพญาไท
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดที่ 7 การกำกับดูแลการทุจริตในส่วนของการประเมินการ
กำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย
เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 นั้ น ได้ให้ ค วามสำคั ญ ในการพั ฒ นาเกณฑ์ ก ารประเมิ น ให้ เกิ ดการ สนั บ สนุ น ต่ อ การ
ยกระดั บ ค่ า คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ
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พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การ
ยกระดั บ คะแนนดั ช นีก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (CPI) ของประเทศไทยให้ สู ง ขึ้ น ซึ่งการวิ จั ย ดั งกล่ า วได้ สั งเคราะห์
ประเด็ น การสำรวจของแต่ ล ะแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ อ งค์ ก รความโปร่ ง ใสนานาชาติ (Transparency International)
นำมาใช้ในการประเมินดัช นีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้
เกิดความต่ อเนื่ องกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น เดิ ม และการเชื่ อ มโยงกั บ เครื่ องมื อ อื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ทำให้เกณฑ์ ก าร
ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใสและการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการ
ทุจริตทางตรงและการทุจ ริต ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ ต่อ
หน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่ จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
เครื่อ งมือ ในการการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อเป็ นการประเมิ นระดับการรับรู้ ของผู้มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย ภายนอกที่ มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน
3) แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
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ผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของโรงเรียนพญาไท
1.1 ผลคะแนนการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิ นงานของโรงเรี ย นพญาไทประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวมระดับประเทศ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.93 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ ใน ระดับ AA (Excellence)
1.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของโรงเรี ย นพญาไท ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ คะแนน 95.93 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA
(Excellence) โดย IIT ได้คะแนน 30 คะแนน ส่ว นEIT ได้คะแนน 30 คะแนน และ OIT ได้คะแนน 35.93
คะแนน
1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้
จากการสำรวจความคิดเห็น ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา และจากเอกสารหลั ก ฐานเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่ า นทาง
เว็บไซต์ของสำนัก งานเขตพื้น ที่ การศึกษา เรื่องตามลำดับคะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทำงาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
99.70
98.93
99.61
99.89
99.84
93.09
87.62
85.91
88.78
100

ระดับ
AA
AA
AA
AA
AA
A
A
A
A
AA

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ คะแนนและระดับผลการประเมิน
การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนิ นงาน
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการดำเนิ น งานของโรงเรี ย นพญาไท
เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับ ให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มี
ดังนี้
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของโรงเรี ย นพญาไทที่
ผ่ า นมาในทุ ก ตั ว ชี้ วั ด มี ค ะแนนสู ง กว่ า ร้ อ ยละ 85 แต่ โ รงเรี ย นพญาไทจะปรั บ ปรุง และพั ฒ นาในทุ ก ตั ว ชี้ ว ั ด
เพื่อให้มีประสิทธิภ าพ มากยิ่งขึ้นต่อไป
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1. การปฏิบัติหน้าที่
โรงเรีย นพญาไทจะต้ องมี แนวทางปฏิ บั ติงานโดยยึด หลัก ตามมาตรฐานมีค วามโปร่งใสปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินการตามขั้น ตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็ น ผู ้ ม าติ ด ต่ อ ทั ่ ว ไปหรื อ ผู ้ ม าติ ด ต่ อ ที ่ รู ้ จ ั ก กั น เป็ น การส่ ว นตั ว รวมไปถึ ง การปฏิ บ ั ต ิ ง านอย่ า ง มุ ่ ง มั ่ นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. การใช้งบประมาณ
โรงเรียนพญาไทจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่ างโปร่งใส

ใช้ จ่ าย

งบประมาณของหน่ วยงานอย่ างคุ้ ม ค่ า เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ และไม่ เอื้อประโย ชน์ แ ก่ตนเองหรือพวกพ้อง
และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้
3. การใช้อำนาจ
โรงเรียนพญาไทจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
โรงเรียนพญาไทจะต้ องมีก ารจั ดทำแนวทางปฏิ บั ติเกี่ย วกั บการใช้ ทรัพ ย์ สิน ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อ
เผยแพร่ ให้ บุ ค ลากรภายในได้ รั บ ทราบและนำไปปฏิ บั ติ รวมไปถึ ง หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ก ารกำกับ ดูแ ลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
โรงเรี ย นพญาไทจะต้ อ งทบทวนนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานให้ มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น ให้บุ ค ลากร
ภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
เฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
6. คุณภาพการดำเนินงาน
โรงเรี ย นพญาไทจะต้ อ งมี แ นวทางปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด หลัก ตามมาตรฐาน ขั้น ตอน และระยะเวลาที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนิน การ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ ผู้รับ บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง ตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการ เอื้อประโยชน์
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
โรงเรียนพญาไทจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่ า นช่ อ งทางที ่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับ ซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้ มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่ง คำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน
โรงเรียนพญาไทจะต้องปรับ ปรุงพั ฒ นาหน่ว ยงาน ทั้งการปฏิ บั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
9. การเปิดเผยข้อมูล
โรงเรียนพญาไทจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1)
ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงานได้แก่ แผน
ดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสให้เกิ ดการมีส่ วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงาน
10. แนวทางการป้องกันการทุจริต
1) โรงเรียนพญาไทต้อ งจั ด ทำโครงการ/กิ จ กรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มี แนวทางสอดคล้องหรือ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) โรงเรียนพญาไทต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3) โรงเรียนพญาไทต้อ งวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสใน การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
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4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ เพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
กำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติก ารป้องกันการทุ จริ ต โรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โรงเรี ย นพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี
แนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โรงเรี ย นพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย
ใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และแผนงานบูรณา
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โรงเรี ย นพญาไท ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.2565 ต่ อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน เพื่ อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
สำหรั บ ประเทศไทยได้ ก ำหนดทิ ศ ทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ในฐานะองค์กร
หลักด้านการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริ ต
เข้ า กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ดั งนั้ น สาระสำคั ญ ที่ มี ค วามเชื่ อมโยงกั บ ทิ ศ ทางการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่
สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ)
สาระสำคั ญ ทั้ง 8 ด้าน จะเป็นเครื่ องมื อ ชี้ น ำทิ ศ ทางการปฏิ บั ติง านและการบู ร ณาการต้ า นต่อต้าน
การทุจริตของประเทศ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทยพุทธศัก ราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือ
ได้ว่าเป็น ครั้งแรกที่รัฐ ธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชน ชาว
ไทยทุกคน นอกจากนี้ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ ว่า “รัฐ ต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงอัน ตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิช อบทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่อป้องกั น และขจัด การทุจ ริต และประพฤติ มิ ชอบดังกล่าวอย่ างเข็ มงวด รวมทั้ ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้
เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้ างให้
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้า นเมือง
ที่ดี ซึ่งการบริห ารงานบุ คคลของหน่ วยงานของรัฐ ต้องเป็ น ไปตามระบบคุ ณ ธรรมตามที่กฎหมายบั ญ ญั ติ โดย
อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
กระบวนการการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่
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ต่ ำ กว่ า มาตรฐานทางจริ ย ธรรมดั ง กล่ า ว การที่รัฐธรรมนูญ ได้ให้ ความสำคัญ ต่อการบริห ารราชการที ่ มี
ประสิ ท ธิภ าพและการบริ ห ารบุ ค คลที่ มี คุ ณ ธรรมนั้ น สื บเนื่ อ งมาจากช่ วงระยะเวลาที่ ผ่ า นมา ได้เกิ ด ปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ปฏิ บั ติ งานโดยไม่ ยึ ด มั่ น ในหลัก ผลประโยชน์ แ ห่ งรั ฐ รวมถึงการมุ่ งเน้ น การแสวงหาผลประโยชน์ให้ กั บ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่น ดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้อ ง
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์ห ลักแห่งชาติเป็น แม่บ ทหลัก เพื่อ เป็ น
กรอบการกำหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการลงทุ น ของภาคเอกชนที ่ ส อดรั บ กั บ เป้ า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่น ดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5
ปี เพื่ อให้ บ รรลุ วิสั ย ทั ศ น์ “ประเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตาม
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” นำไปสู่ ก ารพั ฒ นาให้ ค นไทยมี ค วามสุ ข และตอบสนองต่ อ การบรรลุ ซึ่ ง
ผลประโยชน์ แ ห่ งชาติ ในการที่ จะพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต สร้างรายได้ ระดั บสู งเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ว และสร้ า ง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่น คงเสมอภาคและเป็น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ในระบบเศรษฐกิ จ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริม สร้างความมั่ น คงของสถาบั น หลั กและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรู ป กลไกการบริ หารประเทศและพั ฒ นาความมั่ น คงทางการเมื อง ขจั ด คอร์รั ป ชั่ น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา ดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิง่ สู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
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(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพั ฒ นาพื้ น ที่เศรษฐกิ จพิเศษและเมือง พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ ชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา ประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมัน่ คงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ จัดทำ ขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริ ตของประเทศ โดยได้ร่ ว มกั น
สร้างเครื่องมือกลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจริตให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้ สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้า มามี
ส่วนร่วมในการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต
ซึ่งมีรูป แบบที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น ปั ญ หาการขาดจิ ต สำนึ กในการแยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตนและส่ ว นรวม โดย
สถานการณ์ปัญหาการทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉาพะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้
รัฐและประเทศชาติได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมี
ความยากและซั บ ซ้อ นต่อ การตรวจสอบของหน่ ว ยงานที่ ท ำหน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
การ แก้ไขปัญหาการทุจริต จึงมี ความจำเป็น อย่างยิ่ง ที่จ ะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปั ญ หา
ดังกล่าว
การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ ได้ยึด
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ พัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝัง วิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในการซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลัง ร่วม
ในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้าง นวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุก ขั้ น ตอน
การดำเนิ น งาน เท่ า ทั น พลวั ต ของการทุ จ ริ ต ผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจ้งข้อมู ล และชี้เบาะแสการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ ซึ่งจะนำไปสู่ ก ารลดจำนวนคดี ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ่งเน้ น การเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการและกลไกการป้องกัน และปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิช อบ ทั้งในด้า นของการดำเนิ น คดี
ทุจริตมี ความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งมาตรการทางกฎหมาย เพื่อส่ง เสริ ม และ
สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดย
ใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บ ทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอั น ดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ.2580 อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 20 ของโลก
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เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1. บ้านเมืองมีความมัน่ คงในทุกมิติและทุกระดับ
2. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง
3. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการฯ
2. กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค
3. กฎหมายทันสมัย
4.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส
5. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ภาครัฐมีความทันสมัย
7. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ
8. คุณสมบัติบุคลากรภาครัฐ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1. การรักษาความสงบภายในเทศ
2. การพั ฒนาและเสริม สร้างกลไกที่ สามารถป้องกัน และขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญ หาความมั่นคงที่สำคัญ
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/
คะแนน)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561-2565
ปี 2566-2570
อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1
ใน 5 4 แ ล ะ / ใ น 43 แ ล ะ /
หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 50
ไม่ต่ำกว่า 57
คะแนน
คะแนน

ปี 2571-2575
อยู่ในอันดับ 1
ใ น 32 แ ล ะ /
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 62
คะแนน

ปี 2576-2580
อยู่ในอันดับ 1
ใ น 20 แ ล ะ /
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 73
คะแนน

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิ ช อบ
คื อ ภาครัฐ มี ค วามโปร่งใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มี ก ารบริห ารจั ด การตาม หลักธรรมมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุก ภาคส่วนตื่ น ตัวละอาย
ต่อการทุจริตประพฤติมิ ชอบทุกรูป แบบ มีส่วนร่วมต่ อต้า นการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภ าคี องค์ก ร ภาคเอกชน
ภาคประชาสั ง คม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่ า งๆ มีส่ วน ร่ว มในการ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแส
การทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาค ส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ ในอนาคตของประเทศไทยที่ เกี่ ยวข้องกับการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะ
20 ปีข้างหน้านั้น ตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวันและ
การแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต ถือเป็น
พฤติกรรม ที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รั บการ
ยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
วัฒนธรรมทางสังคม จะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริต เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม
และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกัน
ทางสังคม เพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตาม
เจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้ รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการ
นโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบ
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อย่ างไรก็ ต าม ในอนาคต 20 ปี ข้า งหน้ า การทุ จ ริ ต น่ าจะทวี ค วามรุ น แรง ซั บ ซ้ อน และยากแก่ การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก และ
พลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ ทาง
สังคมที่ ตื่ น ตัว ต่ อ ต้ า นและตรวจสอบการทุ จริ ต มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่งอาจจะทำให้ แนวโน้ มการทุ จ ริ ต ลดลง ส่ง ผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่ าทั นต่อพลวัตของการทุ จริต เพื่อให้สามารถระงับ ยับ ยั้งการทุจริตได้อย่างเท่ าทั นไม่ก่อให้เกิด ความ
เสี ยหายต่ อ ประเทศ ควรมุ่งเน้ น การพั ฒ นากลไกและกระบวนการป้ องกั น การทุ จ ริ ตให้ มี ค วามเข้ ม แข็ง และมี
ประสิทธิภ าพในทุกหน่วยของสังคมทั้ งระดับ บุค คลและระดับ องค์กร โดยสร้างจิ ตสำนึกและค่านิ ยมให้ ทุ ก ภาค
ส่วนตื่น ตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับ สนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการ
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อปัญหาการทุจ ริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญ หาการทุจ ริตและประพฤติมิ ช อบ
พร้อมทั้ง สร้ างวั ฒ นธรรมต่ อต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบของบุ ค ลากรภาครัฐ และกำหนดมาตรการให้
หน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสั ต ย์
ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างจริงจัง และรวดเร็ว เป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็น พลเมือ งที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ หล่อ
หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ่มเด็ กและเยาวชนทุก ช่ วงวั ย ทุกระดั บ มุ่งเน้ น การปรั บ พฤติกรรม “คน” โดยการ
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วน
ตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วน
ร่วมใน การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน เพื่อ
นำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ ชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทย
ทุกคนต้องเรียนทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยใน
อนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ มี ค วามใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติห น้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็น ธรรม
ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่ วมใน
การเฝ้าระวัง สอดส่องติดตามพฤติกรรมเสียงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัด กั้น มิให้เกิด การทุจ ริตประพฤติมิช อบได้
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
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3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/
ชุมชนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชนและสังคมโดยรวม
โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดตาม
กฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง เพื่อสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้ น
การสร้ างนวัต กรรมการต่อต้ านการทุจ ริต อย่ างต่อเนื่อง เพื่อสนับ สนุ น ให้การดำเนิ น งานของหน่ วยงาน ภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้น ตอนการดำเนิ นงาน และความเท่ า ทัน ต่อ พลวัต ของการทุจริ ต โดย การ
พัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต ที่ มี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต้านการทุจริต เพื่อให้หน่ว ยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุ จ ริ ต
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงานขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนิน
โครงการ
5) ปรับ ระบบงานและโครงสร้า งองค์ กรที่เอื้อ ต่ อ การลดการใช้ ดุ ลพินิ จในการปฏิ บัต ิ ง าน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้ า ง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้
มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูล ภาครัฐ ทั้งระบบ โดย
การพัฒ นาระบบข้อมู ล ดิจิ ทั ล ที่ มีก ารกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนิ น งานการเข้ า ถึ ง
ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อ มู ล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการ
ภาครัฐ เพื่ อ บู ร ณาการการทำงานของรั ฐ และประชาชน รวมถึง ส่ง เสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีด
ความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1.ประชาชนมี

ตัวชี้วัด

ปี 2561-2565

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566-2570

ปี 2571-2575

ปี 2576-2580

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

พฤติกรรม ซื่อสัตย์

ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต

สุจริต

ร้อยละของประชาชนที่มี

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

วัฒนธรรมและ

วัฒนธรรมค่านิยมสุจริตที่มี ทัศนคติ
และพฤติกรรมในการ ต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
ร้อยละของหน่วยงานทีผ่ ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง

จำนวนคดีทุจริตในภาพรวม
จำนวนคดีทุจริตราย

ร้อยละ 80
(85คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ 100
(85 คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ 90
(90 คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ 100
(90 คะแนนขึ้นไป)

ลดลงร้อยละ 10

ลดลงร้อยละ 50

ลดลงร้อยละ 70

ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 10

ลดลงร้อยละ 50

ลดลงร้อยละ 70

ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 10

ลดลงร้อยละ 50

ลดลงร้อยละ 70

ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 25

ลดลงร้อยละ 50

ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 90

หน่วยงาน
-จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐที่ถูกชี้
มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
-จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐที่ถูกชีมู้ ลว่า
กระทำการทุจริต
จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับ
ผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ
การดำเนินคดี จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบ จึงควรมุ่งเน้ น การส่ งเสริม การปรับ ปรุง กระบวนการและกลไกที่เกี่ ย วข้ องในการ
ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
และตรากฎหมายใหม่ เพื่อสนับ สนุ นให้การบังคั บใช้กฎหมายมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท ำให้ผู้กระทำ
ความผิ ดได้รับ การดำเนิ นคดีแ ละลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็ น รูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิ ด
ความเกรงกลัวต่อการทุ จริต ควบคู่ไปกับการปรับ ปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี

25

2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริ ต โดยการปรั บ
กระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานด้านการปราบปราม การ
ทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุง
ขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว และกระชั บ
มากขึ้ น เพื่ อให้ ก ารดำเนิ น การปราบปรามการทุ จ ริ ต ตลอดกระบวนการจนถึ งการลงโทษผู้ ก ร ะทำ ความผิ ด
เมื่อคดีถึง ที่ สุ ดเป็ น ไปอย่ างรวดเร็วเห็ น ผล มีประสิทธิภ าพ และเป็น ที่ ป ระจัก ษ์ข องประชาชน อาทิ การบูรณา
การประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ ล่าช้าและ
ซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณา การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง และ
พั ฒ นาระบบและกลไกที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การสื บ สวนปราบปราม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการดำเนิ น การกั บ
ทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้การติดตามยึด
คืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความ
เสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนใน
ระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน ต่างๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต ของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษา และมี
สมรรถนะและความรู้ที่เป็ นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง สหวิ ทยาการของเจ้าหน้าที่ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ตเพื่อให้ มี ความรู้ / ทักษะ/ขี ด ความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่ า ทั น ต่ อ
พลวัตของการทุจริต
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การดำเนินคดี ทุจริตมี กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่
ความรวดเร็วเป็น

จำเป็นต้องขอขยายระยะ เวลา

ธรรม โปร่งใส ไม่

เกินกว่ากรอบเวลาปกติ

เลือกปฏิบัติ

ที่กฎหมายกำหนด
จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงาน
ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561-2565
ปี 2566-2570
ปี 2571-2575
ปี 2576-2580
ไม่เกินร้อยละ 25 ไม่เกินร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินร้อยละ 10

ไม่เกินร้อยละ 4

ไม่เกินร้อยละ 3

ไม่เกินร้อยละ 2

ไม่เกินร้อยละ 1

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
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แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) กำหนดใน ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน สัง คมไทย ใน
ยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น มุ่ง เน้น ในการ
ส่งเสริม และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่า ทัน
และมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและการชักจูงใจให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีพฤติกรรมไม่ ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และมุ่งเน้น ให้เกิด การส่งเสริม ธรรมาภิ บาลในภาคเอกชน เพื่อเป็น การตั ดวงจรการทุ จริต ระหว่างนั กการเมื อง
ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ สำคัญ คือ
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (strength from Within) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคม โลกใน
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ พัฒนา
ที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับ ศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วย การ
พัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์" ผ่านมาปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรง บันดาล
ใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณ ค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope)
สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูก ยับ ยั้งอย่างเท่า ทั น ด้ว ยนวัตกรรมกลไกป้ องกั นการทุ จริต และระบบบริห ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุ จริตและการบังคับใช้ก ฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (corruption Perceptions Indes : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้า นการป้องกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามสำคั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั ง คมให้ เกิ ด ภาวะที่ “ไม่ ทน
ต่ อการทุ จ ริ ต” โดยเริ่ มตั้ง แต่ กระบวนการกล่ อ มเกลาทางสั ง คมในทุ กระดั บ ช่ ว งวั ย ตั้ง แต่ป ฐมวั ย เพื่ อสร้ า ง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือ
กลุ่มตัว แทนที่ท ำหน้า ที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้ มีค วามเป็น พลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ
ความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต ในทุก
รูปแบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก

การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม

1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตัง้ แต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตัง้ แต่ปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต

วิชาชีพ
3. ประยุกต์หลักปรัชญา

2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม และการ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ

ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต

ต้านทุจริต

3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ

3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
(community) และ บูรณาการทุก 4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
ภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการทุจริต จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันในเกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ ค วามขั ด แย้งในสั งคมไทยในห้ว งระยะกว่า ทศวรรษที่ ผ่ า นมาจะเห็ น ได้ ว่ า ประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุก ฝ่า ยต่างมีข้ อเรี ย กร้ องที่ส อดคล้ องร่ วมกั นประการหนึ่ งคือ การต่ อต้ านการทุ จริ ต ของรัฐ บาล และ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน ต่อ
การทุจริตประพฤติมิช อบไม่ว่าจะเป็ นรัฐบาลใดก็ต าม ย่อมสะท้อนให้เห็ น ถึงเจตจำนงทางการเมืองอัน แน่ ว แน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้ า ที่ รัฐ เป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ งใสปราศจากการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิช อบ ดังนั้น เพื่อเป็ น การสนองตอบต่ อ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง เดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกำหนดให้นัก
1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
การเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อน
ในการต่อต้านการทุจริตต่อ
ดำรงตำแหน่งทางเมือง
สาธารณชน
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐาน
2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐาน ทาง
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ เจ้าหน้าที่
รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนด
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์และมาตรฐานการสำหรับ
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งใน
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
ระดับชาติและท้องถิ่น
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร งบประมาณ 4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ ด้านการ
ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
รายจ่ายประจำปี
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้าน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
การทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ ภาค นิติบุคคล
ประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุน
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ
ทุนตั้งต้น
ภาคประชาชน
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับ
6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย และ
ดูแลและควบคุมการดำเนินงานตาม
การใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
เจตจำนงทางการเมืองของพรรค
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุ จ ริ ตเชิ ง นโยบาย (Policy Corruption) เป็ น ปั ญ หาที่พ บมากขึ้ น ในปั จ จุ บั น ก่ อให้ เกิ ด ผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริต เชิง
นโยบาย มักเกิด จากการใช้ ช่ องว่างทางกฎหมายเข้ าแสดงหาประโยชน์ ส่ ว นตน โดยพบตั้งแต่ ข้ัน ตอนการ
กำหนดนโยบายของพรรคของเมื อง การใช้ อ ำนาจอย่ างไม่โ ปร่งใส ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ว ยการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Corruption) ขึ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Corruption) ขั้นตัดสินใจนโยบาย
(Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy
Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมา ภิ 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
บาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator
(PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง ทาง
การเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิด
ในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle
Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการ
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลใน
การนำนโยบายไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย ไปสู่การ
ปฏิบัติ
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
-บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย

-การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและ
ไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์น้ี มุ่งเน้นการพัฒ นากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ ไทยให้ มี
ความเข้มแข็งและมีป ระสิทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้น เพื่ อลดโอกาสการทุจ ริตหรือทำให้ก ารทุจ ริตเกิด ยากขึ้ น หรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ ตลอดจน เสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการ 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละ
ทุจริต
ระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามี
ส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการ 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยัง้ การทุจริต
ทุจริต
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับ
พฤติกรรม
เปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณา
5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การระบบการประเมินด้านคุณธรรม การดำเนินงานของหน่วยงาน
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับ แนว ดำเนินงานของหน่วยงาน
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
6.2 สร้างแจงจูงใจในการเป็นตัวอย่าง องค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กำหนดบทลงโทษ กับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิง 7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ ปราบปราม
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้าน การ
การทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม มาตรฐานสากล
ป้องกันการทุจริต
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการ
ดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชา
ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ค . ศ . 2 0 0 3 ( United Nations
Convention Against Corruption :
UNCAC)

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
การป้องกันการทุจริต
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการคลังของรัฐ
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์ก ารปฏิ รูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริตเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่มุ่งเน้ น การ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้
อย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ในการปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล่ า ว จะมุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสิน คดีและ
ลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานตางๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจ ริต
และจะมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไกการดำเนิ น งานให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ ่ งขึ ้น ซึ ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี ้ จ ะทำให้ การปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรือ่ งร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
การทุจริตต่างๆ ให้มีความรวมเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรือ่ งร้องเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
เคลื่อนไหวและความถูกต้องของ
ความถู ก ต้ อ งของทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น รวมไปถึ งระบบการติ ด ตาม
ทรัพย์สินและหนี้สิน
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
กลไกพิเศษในการปราบปรามการ
3.2 การสร้างมาตรฐานดำเนินการปราบปรามการทุจริต
ทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ประสิทธิภาพ
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ต้น
สังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้
4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ การ
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้ ทุจริต
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต และ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน ใน
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความ
เห็ น ทางกฎหมายในการเสนอแก้ ไ ขกฎหมายและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหายความ
เร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ กฎหมาย
และลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการ 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ปราบปรามการทุจริต
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกสาร เกี่ยวกับข้อมูล
และข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูก
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน คุ้มครองได้
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง
เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน
ความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
(Non-training)
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต (Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด ให้
-การเปิ ด โปงการทุ จ ริต อย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาช่ อ งทางในการ
สาธารณชนรับทราบและตระหนัก ถึง เผยแพร่
เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่าง
โทษของการกระทำการทุจริตเมื่อ
กว้างขวาง
คดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
-จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี ทุจริต
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย”
เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับ มาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ ยกระดั บ
ค่าดั ช นีก ารรับ รู้ก ารทุ จริ ต ของประเทศไทย โดยการศึก ษาวิเคราะห์ ป ระเด็ นการประเมิน และวิ ธีก าร สำรวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรั บปรุงการทำงาน รวมไป
ถึ ง การบู ร ณาการการทำงานร่ว มกั นระหว่า งภาครั ฐ หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ต ิ ธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกำกับติดตามการยก
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธกี ารสำรวจตามแต่ละ
ระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต

แหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)

(Corruption Perceptions Indes :

1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริตของ
ประเทศ (CPI)

CPI) ของประเทศไทย

1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์

1.4 การจัดการรับรู้ (Perceptions)
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกัน

ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5)

ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ

เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption

2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์

Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน
ด้ านที่ 12 การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ชอบ และกระบวนการ ยุติธรรม
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วย ป้องกัน
และลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข ปัญ หา
การทุ จริ ตและประพฤติมิช อบอย่างเป็ นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิ ตสำนึกของคนไทยให้ยึด มั่ นในความ ซื่อสั ตย์
สุ จริ ต ถูก ต้อง ชอบธรรม และสนั บสนุ น ทุกภาคส่ว นให้มามี ส่วนร่วมในการป้ องกัน และเฝ้ าระวังการ ทุจริต
ประพฤติมิชอบ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กั บ ผู้บริหาร
ระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานให้กำกับ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน การ
จัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบหลักการทำงาน นโยบายหลัก และ
นโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้
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1. หลักการทำงาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST”ภายใต้หลักการ ดังนี้
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ ตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ดำเนินการตาม ภารกิจ
ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ
U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน
และประชาชน
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทำให้ผู้เรียนมี วิธีคิดและ
ทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัดในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับสำนึกและความเข้าใจในความเป็นไทย
T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้ง ในเชิง โครงสร้าง (Infrastructure) ได้แก่
สิ่งจำเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาและใน เชิง
การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่ วยให้ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อม ซึ่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ
2. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 การปรับ ปรุงหลัก สูตรและกระบวนการเรีย นรู้ให้ทั น สมั ย และทันการเปลี่ ยนแปลงของ โลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒ นาผู้เ รียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทัก ษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ บริบท
สังคมไทย
ข้ อ 2 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพครู แ ละอาจารย์ ใ นระดั บ การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้า นการ
จัด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยภาษาและดิ จิ ทั ล สามารถปรั บ วิ ธีก ารเรี ย นการสอนและการใช้ สื่ อ ทั น สมั ย และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ด้ว ย
ดิจิ ทั ล แห่ ง ชาติ ที่ สามารถนำไปใช้ ในกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ทั น สมั ย และเข้ า ถึง แหล่ งเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า ง
กว้ า งขวางผ่ า นระบบออนไลน์ และการทำฐานข้ อ มู ล กลางทางการศึ ก ษามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัด เป็นฐาน
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่ง ชาติที่ไ ด้รับการปรับปรุง เพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและ การ
จัดการ รวมถึงการจั ด โครงสร้ า งหน่ ว ยงานให้เ อื้อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาให้ มี
ความเป็ น อิ ส ระและคล่ องตั ว การบริห ารและการจั ด การศึ กษาโดยใช้จั งหวั ดเป็ น ฐาน มีระบบการบริ ห ารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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ข้อ 5 การปรั บระบบการประเมิน ผลการศึ กษาและการประกั นคุ ณ ภาพ พร้อมจัด ทดสอบวั ด ความรู้
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ ประเมินผล
การศึกษาทุกระดับ และระบบการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ได้รับการปรับ ปรุ งให้ทัน สมัย ตอบสนอง ผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ข้ อ 6 การจั ด สรรและการกระจายทรั พ ยากรให้ ทั ่ ว ถึ ง ทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมาย รวมถึ ง การระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุก ภาคส่ วน เพื่อให้การจัด สรรทรัพยากรทางการศึก ษามี ความเป็ น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้า หมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายท รัพ ยากรทั้ ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ ปฏิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ การศึกษา
และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิจและการจัดทำมาตรฐาน อาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
ข้อ 8 การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ยให้ ได้รั บ การดู แ ลและพั ฒ นาก่ อ นเข้ า รั บ การศึ ก ษา เพื่อพั ฒ นา ร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติ ปั ญ ญาให้ ส มกับวั ย เพื่อเป็นการขับเคลื่อ นแผนบูร ณาการการพั ฒ นา เด็ ก
ปฐมวั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ.2562 สู่ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น รู ป ธรรม โดยหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็น
ระยะ
ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ การศึกษา
ระดั บปริญ ญาและอาชี วศึกษามี อาชีพและรายได้ที่ เหมาะสมกับ การดำรงชีพ และคุณ ภาพชีวิตที่ ดี มี ส่วนช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ใน การจั ด การ
ศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัด
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจำเป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของกลุ ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด ชีวิต และ
การมี ส่ ว นร่ ว มของผุ้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา ที ่ มี คุ ณ ภาพของกลุ ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
เนื่องด้ ว ยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ใน ปั จ จุ บ ั น ได้
ก่อให้เกิดความนิยมในรูป แบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมี นัย สำคั ญ
ต่ อ การเตรี ย มผู ้ เ รี ย นไทยให้ ม ี ท ั ก ษะที ่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 ซึ ่ ง มุ ่ ง เน้ น ความเป็ น ผู ้ ป ระกอ บ การ
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
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3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ความปลอดภั ย ของผู้ เรี ย น โดยจั ด ให้ มี รู ป แบบ วิ ธี ก าร หรื อ กระบวนการใน การดู แ ล ช่วยเหลื อ
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความ ปลอดภั ย
ทั้งด้า นร่างกายและจิ ตใจ รวมถึงการสร้างทั กษะให้ ผู้เรี ยนมี ค วามสามารถในการดูแ ลตนเองจากภั ย อันตราย
ต่างๆ ท่านกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2) หลักสู ตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ ผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3) ฐานข้ อ มู ล Big Data พั ฒ นาการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ างเป็ น ระบบและไม่ ซ้ ำ ซ้ อ น เพื่ อให้ ได้ ข้ อ มู ล
ภาพรวมการศึ ก ษาของประเทศที่ มี ค วามครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ งเป็ น ปั จ จุ บั น และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ ดำเนิ น งาน
ของศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการอาชี ว ศึ ก ษา (Excellent Center) ตามความเป็ น เลิ ศ ของแต่ ล ะ สถานศึกษา
และตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน มีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อ พัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6) การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต การจั ด เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต สำหรั บ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ และ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม ตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็ กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม ผู้สูง
วัย
7) การจั ดการศึกษาสำหรั บ ผู้ที่ มีความต้องการจำเป็ น พิ เศษ ส่ง เสริมการจั ดการศึกษาให้ ผู้ที่ มี ความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี เท่า
เทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ

ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน โรงเรียนพญาไท
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกัน
การทุจริตที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด“โรงเรียนสุจริต” เพื่อ
สร้างองค์ ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง พอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นการมุ่งตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2556-2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย การทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็น พลเมืองที่ดี มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องและปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์
สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลูกจิตสำนึกการ
เป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อ หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุก
ระดับมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก”จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนรวมในการต่อต้านการทุจริต ทุก รูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาด้านสุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมือง
เต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมี
ระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ
ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพญาไท
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนพญาไท
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนพญาไทให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดโรงเรียนพญาไท
4. เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. โรงเรียนพญาไท มีการจัดการเรียนการสอนด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต ให้ มีค่า นิ ย ม
ร่วมต้านทุจริต มีจิตสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. โรงเรียนพญาไท เข้ารับการประเมินคุณธรรม และความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และนำแนวทาง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีพ ฤติกรรมที่ ยื ดมั่น ความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มีวัฒนธรรมค่า นิ ย ม
สุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมใน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. โรงเรียนพญาไท ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ น งาน
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการ ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู ้ บริ หาร และบุ คลากรทางการศึ กษา โรงเรี ยนพญาไท มี ฐ านความคิ ด ในการแยกแยะระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
3. โรงเรียนพญาไทมีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและ กระบวนการป้องการ
ทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
4. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
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6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพญาไทได้รับการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรม
องค์กร ความซื่อสัตย์สุจริต
2.ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพญาไทมี พฤติกรรมที่ยึด มั่ น
ความซือ่ สัตย์สุจริต
3. มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนพญาไท 1 นวัตกรรม
7. ปฏิทินการดำเนินงาน
ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564
กิจกรรม
1.ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส
(ITA Online) ปี พ.ศ.2565 ครั้ ง ที่ 1
การประเมิน ITA ประกาศ เจตจำนงเขต
สุจริต พิธีเชิงสัญลักษณ์ การให้ความรู้
ปลู ก จิ ต สำนึ ก การสร้ า ง วั ฒ นธรรม
องค์กร เดือนมิถุนายน 2565)

2.สร้ า งนวั ต กรรมการป้ อ งกั น การ
ทุจริตเชิงรุกของ สพป.กทม.
3. การสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ

พ.ศ. 2565

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
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8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนพญาไท
9. งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน

ค่าวัสดุ

รวม

1. ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต

การเตรียมความพร้อมการประเมิน

ITA

Online ปี พ.ศ. 2565 มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
ครั้งที่ 1 กิจกรรม การประเมิน ITA ประกาศเจตจำนงโรงเรียน
สุจริต พิธีเชิงสัญลักษณ์ และการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

30,000.-

-

30,000.-

-

20,000.-

20,000.-

50,000.-

50,000.-
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10. การประเมินผล
ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

มี - ประเมินตามเครื่องมือประเมิน 1. แบบประเมิน IIT
1 ร้อยละผู้บริ ห ารและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
2. แบบประเมิน EIT
วัฒ นธรรมค่านิยมสุจ ริต มีทัศ นคติและพฤติกรรมใน ITA
3. แบบประเมิน OIT
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 1. การประเมิ นการรับรู้ และ 1. แบบประเมิน IIT
2. แบบประเมิน EIT
ของโรงเรี ย นพญาไทได้รับการพัฒนาตามกระบวนการ คิดเห็นบุคลากรในสังกัด
2. การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว น 3. แบบประเมิน OIT
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน
3 โรงเรียนพญาไท มีผลการประเมิน ITA ปี 2564 เพิ่มขึ้น การประมวลผลการประเมิน ITA แบบประเมิน ITA Online
Online 2022
2022
ร้อยละ 2 และผ่านเกณฑ์การประเมิน

