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ค ำน ำ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
จัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๔ ด้วยกำรทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
คุ้มครองจริยธรรม ๕ ปี (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของส ำนักงำนฯ 
เพ่ือให้แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ ดังกล่ำว มีประสิทธิภำพ ทันสมัย และ
สอดคล้องกับปัจจัยน ำเข้ำที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เช่น กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 
๒๕๖๒  และแผนกำรปฏิรูปประเทศ อันจะเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ขับเคลื่อนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ บรรลุเป้ำหมำย  
และเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นแนวทำงกำรปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง กำรป้องกันกำรทุจริต 
และกำรปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้บุคลำกรและภำคประชำสังคมมีทัศนคติและค่ำนิยม
ที่ไม่ยอมรับกำรทุจริต มีจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งมีควำมพึงพอใจในคุณภำพ 
กำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ทั้งนี้ แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ ฉบับนี้ ได้มีกำรศึกษำและ 
วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ  
รวมทั้งก ำหนดแนวทำงและกลไกในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และยกระดับมำตรฐำนในกำรป้องกันของส ำนักงำนฯ ต่อไป 

คณะท ำงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
มีนำคม ๒๕๖๓ 
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ค ำน ำ ก 
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(รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ..... แผนผังควำมเชื่อมโยง) 

๓. ทิศทำงกำรขับเคลื่อนแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ๑๓ 

๓.๑ วิสัยทัศน์ ๑๓ 

๓.๒ พันธกิจ ๑๓ 

๓.๓ เป้ำประสงค์ ๑๓ 
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ประจ ำปีงบประมำณ 
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๑. บทน ำ 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล   

กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทย  
ในภำพรวมได้พัฒนำกำรมำอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้ปัจจัย เงื่อนไขที่มีควำมเปลี่ยนแปลงรวมทั้งบริบทแวดล้อมในด้ำน  
ต่ำงๆ  โดยคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้ริเริ่มจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือเป็นกรอบในกำรผลักดันและบูรณำกำรกลไกภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตของประเทศ เริ่มจำกยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ.  
๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) ได้รับกำรถ่ำยทอดสู่ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ (พ.ศ.  
๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) ต่อเนื่องมำสู่ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ –  
๒๕๖๐) ต่อมำเม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๙ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และให้ปรับระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๕๖๔) มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยของแผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑  
– ๒๕๘๐) โดยมีเป้ำประสงค์หลักที่ส ำคัญในกำรตอบสนองกับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตด้วยองค์ควำมรู้  
และนวัตกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่ทันสมัย ด้วยกำรด ำเนินงำนอย่ำงบูรณำกำรของทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง 
ในลักษณะประสำนเชื่อมโยงแบบเครือข่ำยเป็นทิศทำงเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรเป็น 
ประเทศท่ีมีมำตรฐำนควำมโปร่งใสเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล   

คณะรัฐมนตรีในกำรประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐ 
แปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  
๒๕๖๔) สู่กำรปฏิบัติ โดยให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
– ๒๕๘๐ และแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ ด้วยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance  
and Clean Thailand)” ก ำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำล  
ในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำน  
เทียบเท่ำสำกล ผ่ำนยุทธศำสตร์ ๖ ด้ำน ได้แก่ ๑) สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต  ๒) ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมือง
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  ๓) สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย  ๔) พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  ๕) ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  และ ๖) ยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย  โดยเป้ำประสงค์ 



 

๒ 

ของยุทธศำสตร์ชำติฯ ระยะที่ ๓ คือ “ประเทศไทยมีค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) สูงกว่ำร้อยละ ๕๐” เพ่ือให้เป็น 
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับจำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ รวมทั้งมีกำรก ำหนดแนวทำงและกลไกในกำรด ำเนินงำน 
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงทันท่วงที ส ำหรับหน่วยงำน 
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม รวมถึงภำคส่วนต่ำงๆ ที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ในงำนด้ำนกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทย สำมำรถยืนหยัดอยู่ได้อย่ำงสง่ำงำม มีควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยัง่ยืน 

๑.๒ สถำนกำรณ์ 

๑) กำรทุจริตและกำรแก้ไขปัญหำ 

ปัญหำกำรทุจริตในระบบรำชกำรของไทยนั้น ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 
กำรปกครอง และกำรบริหำรรำชกำรเป็นอย่ำงมำก แม้หน่วยงำนภำครัฐได้ก ำหนดนโยบำยหรือมำตรกำรต่ำงๆ  
ในกำรหยุดยั้งกำรทุจริต แต่ปัญหำดังกล่ำวมิได้ลดน้อยลงไป ท ำให้ประเทศไทยมีภำพลักษณ์กำรทุจริตสูงในสำยตำ 
ของนำนำประเทศ จำกกำรจัดอันดับขององค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International : TI)  
ซึ่งเป็นองค์กรนำนำชำติที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๓ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรต่อสู้กับกำรทุจริต 
ทุกรูปแบบ ด้วยกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ สร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงผลเสียของกำรทุจริต โดยจัดให้มี 
ดัชนีวัดภำพลักษณ์กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่จัดท ำขึ้นโดยกำรรวบรวมข้อมูล  
ภำพลักษณ์คอร์รัปชันของแต่ละประเทศจำกแหล่งข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ กำรประเมินครอบคลุม ในสำระส ำคัญๆ  
เช่น คอร์รัปชัน ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรของรัฐ ระบอบประชำธิปไตยและเสรีภำพ รวมถึงควำมเชื่อมั่น  
ในด้ำนต่ำงๆ ด้วย  โดยค่ำคะแนนสูง หมำยถึง มีกำรคอร์รัปชันต่ ำ และค่ำคะแนนต่ ำ หมำยถึง มีกำรคอร์รัปชันสูง จำกผล 
กำรจัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย (CPI) ในอดีตที่ผ่ำนมำจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่ำดัชนี 
ภำพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย (CPI) อยู่ในระดับ ๓๓ – ๓๘ จำกคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
มีคะแนน ๓๗ คะแนน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคะแนน ๓๕ คะแนน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ มีคะแนน ๓๘ คะแนน   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีคะแนน ๓๕ คะแนน  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคะแนน ๓๗ คะแนน  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีคะแนน ๓๖ คะแนน   
และปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคะแนน ๓๖ คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ในส่วนของเป็นอันดับที่ปรับตัว 
ลดลงเป็นล ำดับที่ ๑๐๑ จำกอันดับ ๙๙ เมื่อปีที่แล้ว เทียบกับ ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก และได้อันดับที่ ๖ เมื่อเทียบกับ  
๑๐ ประเทศในกลุ่มอำเซียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ว่ำประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบปัญหำกำรทุจริต  
ประพฤติมิชอบ กำรคอร์รัปชัน ตลอดจนพฤติกรรมควำมไม่โปร่งใส กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของภำคส่วนต่ำงๆ  
ในสังคมทั้งที่เป็นกำรทุจริตทำงตรง เช่น กำรรับสินบน กำรทุจริตต่อต ำแหน่ง/หน้ำที่ทำงรำชกำร กำรทุจริตกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ตลอดจนกำรทุจริตเชิงนโยบำยเพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
จึงเป็นปัญหำที่สะสมมำอย่ำงยำวนำน ยำกแก่กำรแก้ไข อีกท้ังยังเป็นปัญหำที่ส ำคัญที่บั่นทอนกำรพัฒนำประเทศ และ 
เป็นอุปสรรคต่อกำรสร้ำงควำมเจริญในสังคม และควำมผำสุกแก่ประชำชน  ทั้งนี้ จำกงำนวิจัยหลำยฉบับพบว่ำสำเหตุ 
หลักที่ก่อให้เกิดกำรทุจริตในสังคมไทยมี ๒ ประกำร ประกอบด้วย ๑. กำรใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆ ในทำงที่ผิด  และ  
๒. ปัญหำเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยโครงสร้ำงสังคมไทยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมสัมพันธ์แบบแนวดิ่ง  
หรือพ้ืนฐำนของสังคมเป็นแบบระบบอำวุโสและระบบอุปถัมภ์ น ำไปสู่กำรเอ้ือประโยชน์ในทำงมิชอบให้แก่ญำติมิตร 
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และพวกพ้อง รวมทั้งกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสขำดประสิทธิภำพ ท ำให้สังคมเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นเรื่องปกติ  
แต่โครงสร้ำง พื้นฐำนทำงสังคมและวัฒนธรรมดังกล่ำวเป็นเพียงตัวเสริมให้เกิดโอกำสในกำรทุจริตเท่ำนั้น ปัญหำ 
ส ำคัญที่สุดอยู่ที่กำรขำดจิตส ำนึก ควำมซื่อตรงของบุคลำกรซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ควำมโลภในอ ำนำจ ต ำแหน่งหน้ำที่  
และทรัพย์สินภำยนอกอยู่เหนือควำมรับผิดชอบและศักดิ์ศรีของกำรเป็นข้ำรำชกำร จนน ำไปสู่กำรทุจริตด้วยวิธีกำร 
ใหม่ๆ และซับซ้อนยิ่งขึ้น ประกอบกับสังคมในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมร่ ำรวย บริโภคนิยม วัตถุนิยม ยกย่อง 
คนมีเงิน มีอ ำนำจ อันเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดกำรกระท ำที่เป็นกำรทุจริตประพฤติมิชอบทั้งสิ้น 

๒) กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ปัจจุบัน สังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในทุกๆ ด้ำน โดยเฉพำะกำรพัฒนำทำงด้ำน 
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่รวดเร็วเกินกว่ำที่จะสำมำรถควบคุมได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สภำพกำรเปลี่ยนแปลงของ  
ประชำชนด้ำนควำมเชื่อ ค่ำนิยม และกำรเลียนแบบพฤติกรรมทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ จนส่งผลให้เกิดปัญหำสังคม 
ตำมมำ หลำยหน่วยงำนพยำยำมแก้ไขปัญหำส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบำท หน้ำที่ แต่ก็ยังไม่สำมำรถท ำให้ปัญหำลดลง 
และหมดไปได้ หำกแก้ไขปัญหำไม่ตรงจุด และขำดควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรหำแนวทำงป้องกันและแก้ไข  
ปัญหำร่วมกันอย่ำงจริงจัง  รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้คนไทยทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำยและกำรมีแนวโน้มสู่สังคม ปัจเจกบุคคล ซึ่งทุกภำคส่วนของสังคมควรมี 
ส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม ยังมุ่งแสวงหำ 
ควำมสุขและสร้ำงอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์  นอกจำกนี้สถำนกำรณ์ปัญหำสังคมไทยยิ่งนับวันจะ 
รุนแรงมำกขึ้นทั้งจำกระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่แข่งขันกันอย่ำงเสรี มีกำรต่อสู้กันทำงกำรตลำดที่กระตุ้นให้ผู้คน 
นิยมกำรบริโภคผ่ำนสื่อเทคโนโลยีต่ำงๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคโลกำภิวัตน์ ส่งผลท ำให้โครงสร้ำงของสังคมไทยอ่อนแอ  
รวมถึงต้นทุนทำงศำสนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นควำมเป็นตัวตนของไทย  
ต่ำงถูกละเลยและถูกปฏิเสธจำกเด็กและเยำวชน ท ำให้เด็กและเยำวชนส่วนหนึ่งได้รับกำรหล่อหลอมจำกบรรยำกำศ 
และสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม ส่งผลให้เยำวชน มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเสี่ยงต่อกำรท ำผิดกฎหมำยและศีลธรรม 
อันดีงำม รวมถึงมีค่ำนิยมที่ไม่พึงประสงค์ ขำดคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องควำมรับผิดชอบ ขำดระเบียบวินัย 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจึงตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
ปรับบทบำทให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ และเพ่ือให้กำรก ำหนดทิศทำง 
กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนฯ สอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์และแนวนโยบำยในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งตอบสนองต่อ 
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนำคต  ส ำนักงำนฯ จึงได้ทบทวนและจัดท ำ
แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ของ
ส ำนักงำนฯ ขึ้น  
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๑.๓ วัตถุประสงค์ 

๑. สนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนี
ภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย ให้สูงกว่ำร้อยละ ๕๐ ตำมวัตถุประสงค์หลักในยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๒. ส่งเสริมให้บุคลำกรประพฤติตนและปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และสร้ำงค่ำนิยมในกำรเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัย 

๓. ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบและลดควำมเสี่ยงในกำรทุจริต รวมทั้งส่งเสริม
ค่ำนิยมและมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชันทุกรูปแบบ 

๔. ประสำนควำมร่วมมือให้ภำคีเครือข่ำยร่วมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยกำรส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบกำรทุจริต และสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำยอย่ำงยั่งยืน 
ด้วยระบบสำรสนเทศท่ีเป็นมำตรฐำน เอ้ือต่อกำรติดตำมตรวจสอบ  

๑.๔ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

๑. ส ำนักงำนฯ ได้รับกำรยกย่องเป็นองค์กรที่ยึดหลักควำมโปร่งใสและมีธรรมำภิบำลเป็นที่ยอมรับ 
๒. ส ำนักงำนฯ ยกระดับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน จนเกิดเป็นภำพลักษณ์ที่ดี และมีควำมเชื่อมั่น

ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
๓. ส ำนักงำนฯ ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
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๒. กรอบแนวคิด 

ประเทศไทยมีควำมพยำยำมแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้ำงเครื่องมือ 
กลไก และก ำหนดเป้ำหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน กำรด ำเนินงำนได้สร้ำงควำมตื่นตัวและเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  กำรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
ตำมบทบำทของแต่ละหน่วยงำน  จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปรับฐำนควำมคิดและสร้ำงควำมตระหนักรู้ 
ให้ทุกภำคส่วนเกิดควำมร่วมมือในกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเข้มแข็งทั่วสังคมไทย  
เพ่ือให้เป็นประเทศที่มีมำตรฐำนควำมโปร่งใสเทียบเท่ำสำกล  ทั้งนี้ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม ได้มีกำรวิเครำะห์ถึงควำมเชื่อมโยง ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำในด้ำนของนโยบำยส ำคัญๆ ในกำรพัฒนำ 
ประเทศ ประกอบด้วย 

๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๔ หน้ำที่ของปวงชนชำวไทย ก ำหนดว่ำ  
“...บุคคลมีหน้ำที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” เพ่ือให้ประชำชนได้ตระหนักถึง 
ควำมส ำคัญ และควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  
ไม่ว่ำกำรกระท ำนั้น จะเป็นกำรกระท ำโดยภำครัฐ ภำคเอกชน หรือภำคประชำสังคมอ่ืนๆ 

นอกจำกนี้ ในหมวดที่ ๕ หน้ำที่ของรัฐ ก ำหนดว่ำ “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่ 
ประชำชน ถึงอันตรำยที่เกิดจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน และจัดให้มีมำตรกำรและ  
กลไกที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด รวมทั้งกลไก  
ในกำรส่งเสริมให้ประชำชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ต่อต้ำนกำรทุจริต หรือชี้เบำะแส โดยได้รับ 
ควำมคุ้มครองจำกรับตำมที่กฎหมำยบัญญัติ” ซึ่งกำรที่ร่ำงรัฐธรรมนูญฯ ก ำหนดในเรื่องดังกล่ำว เพ่ือให้รัฐสนับสนุน 
งำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกำรทุจริตอย่ำงชัดเจน โดยถือเป็นหน้ำที่ของรัฐที่จะต้องพัฒนำ ส่งเสริม และ 
สนับสนุนให้ประชำชนทุกภำคส่วนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้รับ  
กำรคุ้มครองจำกรัฐอย่ำงเต็มที่ตำมกฎหมำยก ำหนด 

๒.๒ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

เป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศระยะยำว พร้อมกับกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำระบบกลไก 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้สำมำรถไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ว่ำ  
“ประเทศมีควำมมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงจะช่วย 
ยกระดับคุณภำพของประเทศไทยในทุกภำคส่วนและน ำพำประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทำควำมรุนแรงของ 
สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหำทำงเศรษฐกิจ ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ  ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน และ 



 

๖ 

ปัญหำควำมขัดแย้งในสังคม รวมถึงสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และบริหำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนำคต  
และท ำให้ประเทศไทยยังคงรักษำบทบำทส ำคัญในเวทีโลก สำมำรถด ำรงรักษำควำมเป็นชำติที่มีควำมมั่นคง 
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ 

โดยยุทธศำสตร์ที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม”  
โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือ 
ในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำน 
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก  
อยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำ 
ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและ 
เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว แ ละ
โปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุ จริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึก 
ในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง  นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่ 
จ ำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ  
โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม 
ตำมหลักนิติธรรม 

๒.๓ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้ำหมำยหลัก 
เพ่ือให้ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่ำนกำรพัฒนำคนและกำรพัฒนำระบบ เพ่ือป้องกัน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มี 
จิตส ำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำร ต่อต้ำนกำรทุจริต  
ในหน่วยงำนภำครัฐที่เหมำะสมกับบริบท สภำพปัญหำ และพลวัตกำรทุจริตของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งกำรเพ่ิม  
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกที่เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยแผนแม่บทฯ มี  
๒ แนวทำงกำรพัฒนำหลัก ดังนี้  

๑) กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม “คน” โดยกำรปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส ำนึกในควำมซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้ำงพลังร่วม 
ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนำคตและกำรปรับ “ระบบ” โดยกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
เท่ำทันพลวัตของกำรทุจริต ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบำะแส
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ  



 

๗ 

๒) กำรปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกระบวนกำรและกล ไก 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้ำนของกำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว เฉียบขำด  
เป็นธรรม และกำรพัฒนำปรับปรุงมำตรกำรทำงกฎหมำยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้ได้ผล  
และมีประสิทธิภำพ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระยะ ๒๐ ปี โดยใช้ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต เป็นเป้ำหมำยในกำร 
ด ำเนินกำรของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก ำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๘๐  
อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก 

๒.๔ แผนปฏิรูปประเทศ  

แผนปฏิรูปประเทศได้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ก ำหนดให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด ซึ่งแผนปฏิรูป 
ประเทศ มีทั้งหมด ๑๑ ด้ำน โดยด้ำนที่ ๑๑ เป็นด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรทุจริต มีมำตรกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรบริกำร 
จัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐเพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงและ ตรวจสอบได้  
ยกระดับกำรบังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง เพ่ือประเทศไทยปลอดทุจริต จึงได้ก ำหนดประเด็น  
กำรปฏิรูปออกเป็น ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง  ด้ำนกำรป้องปรำม  ด้ำนกำรปรำบปรำม  และ  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

๒.๕ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ มีควำมส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ 
ประเทศเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในลักษณะที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ำงกำรผลิต โครงสร้ำง  
ทำงสังคม ค่ำนิยม ทัศนคติ กำรศึกษำ ระบบกำรปกครอง และกำรใช้ทรัพยำกรที่สอดคล้องและเหมำะสมกับ 
ควำมต้องกำรของประเทศ โดยได้แปลงจำกกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่กำรปฏิบัติ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วยวิธีกำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้ตำมหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ  
สร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม สร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม บริหำรรำชกำรแผ่นดินด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม เน้นกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม และขจัดกำรทุจริต 
คอร์รัปชันในทุกภำคส่วน เพ่ือยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้ว และน ำไปสู่กำรบรรลุวิทัศน์ระยะยำว  
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

๒.๖ โมเดลประเทศไทยสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 

เป็นโมเดลที่น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวคิดหลักในกำรบริหำรประเทศ  
ถอดรหัสออกมำเป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญ คือ ๑) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน (Strength from Within) และ  
๒) กำรเชื่อมโยงกับประชำคมโลกในยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน Thailand 4.0 เน้นกำรปรับเปลี่ยน  
๔ ทิศทำง และเน้นกำรพัฒนำที่สมดุลใน ๔ มิติ มิติที่หยิบยก คือ กำรยกระดับศักยภำพและคุณค่ำของมนุษย์  
(Human Wisdom) ด้วยกำรพัฒนำคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่ำนกำรปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ กำรเรียนรู้ 



 

๘ 

เพื่อเสริมสร้ำงแรงบันดำลใจ บ่มเพำะควำมคิดสร้ำงสรรค์  ปลูกฝังจิตสำธำรณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบ เน้นกำรสร้ำงคุณธรรมร่วม และค่ำนิยมที่ดี คือ  
สังคมมีควำมหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีควำมสมำนฉันท์ (Harmony) 

๒.๗ แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี โดยส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงำน  
ทั้งส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะยำว เน้นกำรบูรณำกำรร่วมกันเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทำง  
เดียวกันทั้งประเทศ เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนควำมโปร่งใสเที ยบเท่ำ 
ระดับสำกล ดังกรอบวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ 
ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงประกอบด้วยยุทธศำสตร์หลัก ๓ ยุทธศำสตร์ ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  สร้ำงวัฒนธรรมต้ำนทุจริตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสำกล 

๒.๘ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) 

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญที่ก ำหนด 
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยเน้นกำรบูรณำกำร 
สร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเข้มแข็งให้เกิดขึ้น 
ทั่วทั้งสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชัน (Corruption Perception  
Index – CPI) ของประเทศไทย ที่จัดท ำโดยองค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International – TI)  
ให้สูงกว่ำร้อยละ ๕๐ และเพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถยืนหยัดได้อย่ำงสง่ำงำม ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน และมี  
มำตรฐำนควำมโปร่งใสเทียบเท่ำสำกล ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้เกิดภำวะที่ “ไม่ทนต่อ 

กำรทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรม 
ต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกำรด ำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ท ำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคม ให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสำธำรณะจิตอำสำ และควำมเสียสละ  
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
  



 

๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรแสดงออกซึ่งเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ไม่ยอมรับ 

และไม่อดทนต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองอันแน่วแน่ของประชำชนไทย 
ทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ต้องกำรให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นไปด้วย 
ควำมโปร่งใสปรำศจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นกำรสนองตอบต่อเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตอันแน่วแน่ของประชำชน จึงได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรน ำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชำชนและรัฐบำล  
มีกำรน ำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง 
เดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยที่มักเกิดจำกกำรใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำ 

ประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนกำรก ำหนดนโยบำยของพรรคกำรเมือง กำรใช้อ ำนำจอย่ำงไม่โปร่งใส  
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ จึงได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ “สกัดกั้น 
กำรทุจริตเชิงนโยบำย” ซ่ึงเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งป้องกันกำรทุจริตตลอดกระบวนกำรของนโยบำยผ่ำนกำรก ำหนด 
มำตรกำร กลไก เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบำย (Policy Formation) ขั้นกำรก ำหนดนโยบำย  
(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบำย (Policy Decision) ขั้นกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation)  
ขั้นกำรประเมินนโยบำย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทย  

ให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกำสกำรทุจริตหรือท ำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  
โดยอำศัยทั้งกำรก ำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนให้มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศำสตร์นี้มุ ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรต่ำงๆ ของกำรปรำบปรำม  

กำรทุจริตทั้งระบบให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งในกำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
ดังกล่ำว จะมุ่งเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตรำเป็นกฎหมำย (Legislation) กำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement)  
กำรตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท ำผิด (Judiciary) กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกระบวนกำรปรำบปรำม 
กำรทุจริต และจะมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยในกำรพัฒนำกลไกกำรด ำเนินงำนให้มี  
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสและกำรจัดกำรกำรยกระดับค่ำดัชนี  

กำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรส ำรวจตำมแต่ละ  



 

๑๐ 

แหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ำกับ ติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงกำรท ำงำน รวมไปถึงกำรบูรณำกำร 
กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม ภำคเอกชน และต่ำงประเทศ 

๒.๙ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชำชนโดยให้น ำพระรำชด ำรัสของ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทุกรัชกำล หลักค ำสอนของศำสนำ วัฒนธรรม และควำมเป็นไทยมำสร้ำงสรรค์สังคมไทย  
ให้เกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรมผ่ำนกลไกประชำรัฐของรัฐบำลเพ่ือสร้ำงพลังกำรท ำควำมดีเพ่ือชำติ 
ของประชำชนในทุกภำคส่วนของสังคมไทย อันจะส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศ มีควำมสมดุลทั้งด้ำนวัตถุและจิตใจ  
ตำมแนวคิด “คุณธรรมน ำกำรพัฒนำ” พร้อมที่จะก้ำวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตำมยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.  
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยให้เกิดควำมเข้มแข็งจำกภำยใน และเกิดกระบวนกำรสร้ำงสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจำก 
ข้ำงใน” จำกพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร และหลักธรรม 
ของศำสนำ ควบคู่กับระบบเศรษฐกิจเกิดควำมมั่งคั่ง เข้มแข็ง ด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญำ  
เศรษฐกิจพอเพียง รัฐบำลมุ่งหวังที่จะเห็น ๓ สถำบันหลัก ของประเทศ คือ ชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ เป็นรำกฐำน 
เชื่อมร้อยให้บ้ำนเมืองสมำนฉันท์สู่ “ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วย “ปัญญำ” สร้ำง “ควำมเข้มแข็งจำกภำยใน”  
เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยควำมสมดุล ด้วยกำรสร้ำงคนไทยเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ” สร้ำงสังคมไทยเป็น  
“สังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน” ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นกำรพ่ึงพำตนเอง พ่ึงพำกันเอง ค ำนึงถึง  
รำกฐำนกำรพัฒนำประเทศ ในระยะยำว คนในชำติได้รับกำรพัฒนำให้เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม  
ควำมเพียร และมีจิตส ำนึก ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติเป็นส ำคัญ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมในสังคมไทย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม  
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 

๒.๑๐ พระรำชบัญญัติมำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระรำชบัญญัติมำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  มำตรำ ๕ มำตรฐำนทำงจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์ 
กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ๑) ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ  
อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้ำที่  ๓) กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสำธำรณะ  ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  ๖) ปฏิบัติหน้ำที่ 
อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  และ ๗) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของทำงรำชกำร  
มำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักส ำคัญในกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมของหน่วยงำนของรัฐ 
ที่จะก ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติตนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภำพคุณงำมควำมดีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ต้องยึดถือส ำหรับกำรปฏิบัติงำน กำรตัดสินควำมถูกผิด กำรปฏิบัติที่ควรกระท ำ หรือไม่ควรกระท ำ ตลอดจนกำรด ำรงตน 
ในกำรกระท ำควำมดีและละเว้นควำมชั่ว 



 

๑๑ 

๒.๑๑ นโยบำยหรือเจตจ ำนงของผู้บริหำร 

นโยบำยหรือเจตจ ำนงของผู้บริหำรเป็นส่วนส ำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำองค์กรมีควำมมุ่งมั่นในกำร  
บริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจให้มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส และปรำศจำกกำรทุจริต บริหำรงำนโดย  
มุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้  
ข้ำรำชกำร และบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำระเบียบในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัด ส่งเสริม 
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง สกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน 
มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนและประเทศชำติ  โดยได้ด ำเนินกำรแจ้งให้บุคลำกรทุกระดับของ
องค์กำรได้รับทรำบ และน ำไปเป็นแนวทำงและยึดถือปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน 

๒.๑๒ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) เป็นกำรประเมิน 

ที่มีจุดมุ่งหมำยที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ โดยถือเป็น  
กำรประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี ในกำรประชุมเมื่อวันที่  
๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทำงและ 
เครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด  ส ำหรับกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ส ำนักงำนฯ ไดร้ับกำรประเมินโดยมีค่ำคะแนน ITA อยู่ที่ ๘๗.๙๔ คะแนน เท่ำกับระดับผลกำรประเมิน (Rating Score) A   
(๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ คะแนน) โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ ดังนี้  

ภำยใน : ควรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม  กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  และจัดให้มีช่องทำงเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในสำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย โดยมี  
มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ 

ภำยนอก : ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน  กำรเผยแพร ่
ข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย  และควรพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
ของหน่วยงำน โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำน กำรบริกำร ให้เกิดควำมโปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 

๒.๑๓ กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ : กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรขับเคลื่อนธรรมำภิบำล เพ่ือลดปัญหำ  
กำรทุจริตภำครัฐตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๗ โดยมุ่งเน้น 
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้น 
มิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้  กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้  



 

๑๒ 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่จะน ำไปสู่กำรจัดท ำมำตรกำรภำยในต่ำงๆ ของหน่วยงำน เพ่ือป้องกันกำรด ำเนินงำน 
หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับ 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต 

 

 
 ภาพที่ ๑  แผนผังควำมเชื่อมโยงแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  

และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. 
 



  

๑๓ 

๓. ทิศทำงกำรขับเคลื่อนแผนฯ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

๓.๑ วิสัยทัศน ์

แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนด 
ทิศทำงด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งกำรก ำหนดทิศทำงด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตนั้น ส ำนักงำนฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรผลักดัน
ให้ส ำนักงำนฯ เป็นองค์กำรที่ปรำศจำกกำรทุจริต มีควำมโปร่งใส เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และมุ่งผลประโยชน์
ของประชำชนเป็นที่ตั้ง 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยงำนที่ได้รับควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนทุจริต 

โดยบุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ มีระบบกำรติดตำมตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ  
พร้อมทั้งมีภำคีเครือข่ำยที่เข้มแข็ง” 

๓.๒ พันธกิจ 

๑. สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต  
๒. ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร  
๓. ปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล 

๓.๓ เป้ำประสงค์ 

บุคลำกรมีจิตส ำนึกในเรื่องควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน ไม่มีเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร 
และมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ ร้อยละ ๙๕ 

๓.๔ ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรต้ำนกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือแบบบูรณำกำร 

   



 

๑๔ 

สร้างวัฒนธรรมองค์การต้านการทุจริต 
เป้ำประสงค์ : สร้ำงสังคมสุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

เพ่ือร่วมต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ปลูกและปลุกจิตส ำนึก
คุณธรรมและจริยธรรม 
ในองค์กำร 

ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ร้อยละ ๘๐ ๘๕  

ร้อยละของบุคลำกร สผ.  
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๘๕ ๙๐  

จ ำนวนกิจกรรมยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ/จ ำนวนบุคลำกร
ที่ได้รับกำรยกย่อง เชิดชู 

กิจกรรม/
คน 

๔/ 
๑๖ 

๔/ 
๑๘ 

 

๒. สร้ำงองค์ควำมรู้ 
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละของเจ้ำหน้ำที่ สผ. 
ในกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐  

จ ำนวนสื่อประกอบกำร
เสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม
จริยธรรม 

สื่อ ๔ ๕  

จ ำนวนกิจกรรมที่ได้
ด ำเนินกำรตำมแนวทำง 
ของประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน 

จ ำนวน ๕ ๕  

๓. สร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ในกำรบริหำรจัดกำร 
ในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมของหน่วยงำน 

ร้อยละของคะแนนที่บุคลำกร 
สผ. ได้จำกผลกำรประเมิน
ในแบบประเมินพฤติกรรม 
ข้อ ๔. กำรยึดมั่น 
ในควำมถูกต้อง ชอบธรรม 
และจริยธรรม 

ร้อยละ ๙๕ ๙๘  

ร้อยละกำรรับรู้หลักเกณฑ์
วิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

ร้อยละ ๙๕ ๑๐๐  



 

๑๕ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
กำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 
ด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐  

 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก 
เป้ำประสงค์ : พัฒนำกลไก มำตรกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำมในกำรบริหำรจัดกำร 

ป้องกันกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. พัฒนำนวัตกรรม 
มำตรกำร กลไก และ
กระบวนกำร 
ในกำรป้องกัน/ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

จ ำนวนกลไก/มำตรกำร  
ที่ได้รับกำรพัฒนำ  
เพ่ือป้องกัน/ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

เรื่อง ๓ +๑  

ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ของกำรด ำเนินงำน 
ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแล
องค์กำรที่ดี สผ. 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐  

ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ของกำรจัดท ำและด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประจ ำปีงบประมำณ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐  

๒. พัฒนำกำรสื่อสำรเพ่ือ
ป้องกัน/ต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

ผลกำรประเมินระดับ 
กำรเปิดเผยข้อมูลต่อ
สำธำรณะของหน่วยงำน (OIT)  

ร้อยละ ๙๐ ๙๕  

กำรร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติ 
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล 
ข่ำวสำรของรำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เรื่อง ไม่มี ไม่มี  

  



 

๑๖ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓. กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
เพ่ือป้องกัน/ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

ผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำน (ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ  

ร้อยละ 
(คะแนน) 

๙๐ ๙๕  

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ๘๕  

 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการ 
เป้ำประสงค์ : เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของบุคลำกรในหน่วยงำน ประชำชน  

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนในกำรป้องกัน/ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. สร้ำงกลไก/ส่งเสริม 
กำรมีส่วนร่วม 
ในกำรป้องกัน/ 
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

จ ำนวนกิจกรรมที่ สผ.  
เข้ำร่วมกับเครือข่ำย 
ในกำรป้องกัน/ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

กิจกรรม ๑ +๑  

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม  
ที่เปิดโอกำสใหภ้ำคประชำชน 
ภำครัฐ หน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน  

โครงกำร/
กิจกรรม 

๑๖ ๑๘  

 
  



 

๑๗ 

๓.๕ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรส่งเสริม

คุ้มครองจริยธรรม สผ. ประจ ำปีงบประมำณ   

เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมำภิบำล  บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม   
สผ. จึงก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม สผ. ประจ ำปีงบประมำณ ซึ่งเป็นกำรแปลงแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติกำร (Action Plan)  
โดยมีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้ง ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. ประจ ำปี
งบประมำณ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน  และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงปัญหำ/อุปสรรค
ต่ำงๆ และแนวทำงกำรแกไ้ข เสนอต่อผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 
 



 

 

 




