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รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

คํานํา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินการ
ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแ ละ
นโยบายสําคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

บทนํา
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย
ปัจจุบันปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้ งประเทศ
ไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าประเทศไทย
จะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กร
อิสระต่างๆเห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นําไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวาง
การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สําหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัป
ชันเป็นปัญหาสําคัญลําดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมา
ช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
สาเหตุของปัญหาที่พบคือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิม และมีอิทธิพลต่อ
ความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติก รรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกั บ
แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความ
บริสุทธิ์ใจจึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ
ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทํางานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน เป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนําไปสู่ การ
สูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการ ให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษี
ไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี
2558ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35
คะแนน ในปี 2560ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนน
การประเมินลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง ซึ่ง
สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาดั งกล่ า ว สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต
แห่งชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.) จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติต้านทุจริต” (Zero
Tolerance & Clean Thailand) และกําหนดพันธ กิจ“สร้า งว ัฒนธ รรม ต่ อต้าน การ ทุจริ ต ยกระดับธ รร
มาภ ิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
สังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาค
ส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่ง เสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย รวมถึงผนึกกําลัง และความ

ร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นําไปสู่สังคมที่มีค่านิยม ร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกัน การทุจริตและระบบบริหาร
จัดการ ตามหลักธรรมาภิบ าลโดยมีป ัจ จั ยความสํ าเร็จ คือมีกระบวนการทํางานด้านป้องกัน การทุจ ริ ต
เปลี่ยนแปลงสู่การทํางานเชิงรุกสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
การทํางานระหว่างองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย หลัก คือ
เด็กและ เยาวชน ทั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดําเนินการผ่าน
กลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้ง
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ พลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์การ
พัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ลดปัญ หาด้านทุ จริต คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดํ า เนิ น งานของหน่ วยงาน เพื ่ อ เชื ่ อ มโยงกั บ แนวทางการยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู ้ เ รื ่ องการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทําขึ้น
บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ของประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสําคัญที่
ต้องดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความ
พร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่าง เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คน ไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วย
การเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง”
และ“สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริตที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มี
จิตสาธารณะ ซึ่งเป็น คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั ้นพื ้น ฐาน ในฐานะหน่วยงานหลัก ที่ร ับ ผิ ดชอบงานการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักใน
ความสําคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอย่างต่อเนื่องโดยดํ าเนิน

โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึกซึ่งเป็น
กลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ
นอกจากนี้การดําเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสถานศึกษา ซึ่ง เป็นหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดําเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มา
ขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา สร้างกลไกและ กระบวนการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย
เพื่อให้เกิ ด ความต่ อเนื่ องในการดํา เนิน การเสริม สร้างคุ ณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบ าลใน
สถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนดแนวทางการ
จั ด ทํ า แผนปฏิ บ ั ต ิก ารโครงการเสริ มสร้า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ กษา เพื ่ อ ให้
สถานศึกษาแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การ ปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ใน การจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 แผน
แม่บท บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
และยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นําเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวั ลประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดํ าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นําการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับ คุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนา
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการ
จัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่ง ใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time

system) และการประเมิน มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร(Paperless) ของสถานศึกษาที่ร ับการ
ประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบสําหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 นั้น ได้ให้ความสําคัญ ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ ค่ า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสํารวจของแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International) นํามาใช้ในการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์
การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม
หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการ
ทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับ
คะแนน 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

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนก
ออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษาออนไลน์ (Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA Online) ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของ โรงเรี ย นฝางชนู ป ถั มภ์ ได้
คะแนน 82.83 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดยตัวชี้วัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหน้าที่ (แบบ IIT) ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 90.79 ส่วนตัวชี้วัดที่ไ ด้คะแนนต่ ำกว่า ตัวชี้วัดอื่นๆ คือ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (แบบ IIT) ได้คะแนนร้อยละ 77.64 สําหรับค่าคะแนนในแต่ละ
ตัวชี้วัด เป็นดังนี้
* ตัวชี้วัดตามแบบ IIT
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 90.79 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 79.00 อยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ ได้คะแนนร้อยละ 88.30 อยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ 77.64 อยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 77.85 อยู่ในระดับ B
* ตัวชี้วัดตามแบบ EIT
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 84.31 อยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 79.05 อยู่ในระดับ B

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ได้คะแนนร้อยละ 80.04 อยู่ในระดับ B
* ตัวชี้วัดตามแบบ OIT
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 85.89 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 82.50 อยู่ในระดับ B
การนําผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดควรมีการพัฒนาและ
ยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่ง ใส ปฏิบัติง านหรื อ
ดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่ าจะ
เป็นผู้มาติดต่ อทั ่วไปหรือ ผู้ มาติด ต่อ ที ่รู้ จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง การปฏิบัติง านอย่างมุ่ง มั ่ น เต็ ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. การใช้งบประมาณ
โรงเรียนจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
3. การใช้อํานาจ
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
โรงเรียนจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่
ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแล และตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
โรงเรียนทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และจัดทํา
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทํา
ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน
เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการ

ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
6. คุณภาพการดําเนินงาน
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล และคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ
โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล
การดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ
และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน
โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น
9.การเปิดเผยข้อมูล
โรงเรียนต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
10. แนวทางการป้องกันการทุจริต
1) โรงเรียนจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

2) โรงเรียนดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3) โรงเรียนวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
4) ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกําหนดมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็น
ต้น
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25645
โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
สําหรับประเทศไทยได้กําหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก ด้านการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งบูรณาการการทํางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุก
ภาคส่วน ดังนั้น สาระสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สํานักงาน
ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สาระสําคัญทั้ง 7 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการ
ทุจริตของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน
ชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็น
ครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุก
คน นอกจากนี้ยังกําหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรื อชี้
เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้าง
ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่สําคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็น ไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมาย
บัญญัติโดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสําคัญ ต่อการบริหาร

ราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นําให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560จึงได้มีความพยายามที่จะ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้า งประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กําหนดเอาไว้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุก
หน่วยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ
5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําขึ้น
ภายใต้ความจําเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศโดยได้
ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกําหนดเป้าหมายสําหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัว
และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมาก
ขึ ้ น อย่ า งไรก็ต าม ปั จ จุ บ ั น ประเทศไทยยัง คงประสบปั ญ หาความรุน แรงในการทุ จ ริ ต สื บ เนื ่ อ งมาจาก
วิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่ วน
ตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกัน
เพื่อร่วมกระทําทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทําให้รัฐและ
ประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความ
ยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกําหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การจัดทําแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึด
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทํา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ
พัฒนาหลัก ดังนี้
(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสํานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วม

ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
การดําเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ
แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนําไปสู่การลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงานภาครัฐ
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบ
ขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการ
ทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป็นเป้าหมายในการดําเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กําหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบคือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้า
ระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กําหนด
แผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริต ความ
สนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้ง
ในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว
ยัง เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสัง คม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทําให้สามารถแยกแยะระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทํา

การทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทําการทุจริตอันส่งผลให้เกิ ด
ความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทาง
สังคมต่อการกระทํา รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่าน
กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรั ฐบาลและนักการเมืองในการดํา เนินการตามเจตจํานงทาง
การเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบาย
ของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบาย
ของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทําการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้นแต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทําให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความสําคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาค
ส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง เฝ้าระวังให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการ
ดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และกําหนดมาตรการ
ให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดําเนินงานอย่างโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริตและความ
ซื่อสัตย์ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกําหนดให้มีการลงโทษผู้กระทําผิดกรณีทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ
“ปลุก” จิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่ง
ใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อ การกระทําความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับ
ชุมชนเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ต่อต้านการทุจ ริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึ ก ษาภาคบังคั บ ที่ เด็ กไทยทุก คนต้อ งเรีย นทั้ ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบ ั ต ิต ั้ ง แต่ระดั บ ปฐมวั ยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้นสามารถทําหน้าที่ค วาม

เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และ
เคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรมไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลใน การบริหารงานตลอดจนการสร้าง
จิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเ จตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคมเพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชนเด็ก
เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กําหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้อง
มีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้าง
นักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ
การดําเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
และตรากฎหมายใหม่ เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทําให้ผู้กระทํา
ความผิดได้รับการดําเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิด
ความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการ
ปรับกระบวนการทํางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทํางานด้านการ
ปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัยเท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆในการตรวจสอบความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุง
ขั้นตอนการดําเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว และ
กระชับมากขึ้นเพื่อให้การดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึง การลงโทษผู้ก ระทํ า
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ
การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการ
ที่ล่าช้าและซ้ําซ้อนกั นของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูร
ณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การ
ปรับปรุง และพัฒนาระบบและกลไกที่เ กี่ยวข้องกั บการสื บสวนปราบปรามเพื ่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการ
ดําเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทําความผิดต่อตําแหน่ง หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
เพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้ายทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ
ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและ
องค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริ ต และ
อาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทํา ระบบฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564) กําหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ การป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิช อบและธรรมาภิบ าลในสั ง คมไทย ใน
ยุทธศาสตร์นี้ได้กําหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการ
ส่งเสริม และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทัน
และมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบรวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต
และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่ างนักการเมือง
ข้าราชการและนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
โมเดลประเทศไทยสู่ค วามมั ่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนํ า หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์
สําคัญ คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคม
โลกในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทาง และเน้น
การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติมิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (HumanWisdom)
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์

สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดีคือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์(Harmony)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากลเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลัก ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสาและ
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนํา
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกําหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริต ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่
เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)ขั้นตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ

ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก และเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมี
อัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย” เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใส
และการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการ
ประเมินและวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดําเนินงาน
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทีแ่ ถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่
คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและ
ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
จิตสํานึกของคนไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

ส่วนที่ 3
รายงานผลแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
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