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โรงพยาบาลดอยเต่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลดอยเต่า ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา ภิบาลในโรงพยาบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และเป็ น ไปตามแนวทางการจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเด็ น การป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง
ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตส านึก และปลูกฝั งความซื่อสั ตย์สุ จริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓)
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลดอยเต่า ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริ ต บทวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ทุจ ริต ผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ งใสการดาเนิน งานของ
โรงพยาบาลดอยเต่า (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โณงพยาบาลดอยเต่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความ
เชื่อมโยงของการจัดทาแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณ หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลดอยเต่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จนสาเร็จเพื่อเป็น
กรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสาคัญ
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง

โรงพยาบาลดอยเต่า
มกราคม 2562

ส่วนที่ ๑
บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อนอาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่าง เช่น การทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและ
ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรากฏในด้านการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัดยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้
เวลานานซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้
สังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค
และเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ
ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งพัฒนา
และเผยแพร่ องค์ความรู้ ด้านการป้ องกั น และปราบปรามการทุจริต อย่างมี จรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดย
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อ ง และบทเรียนที่
ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การ
ปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและสถานการณ์ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ช าติให้ รัฐ สภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุก
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดการบู ร ณาการความร่ว มมือจากทุกภาคส่ ว นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล

๒
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลัก เพื่อสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับ รู้ การทุจ ริ ตของประเทศไทย โดยเป้ าประสงค์ของยุทธศาสตร์ช าติระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัช นี
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบั ติ
ราชการ ประจาปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๗ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้
โรงพยาบาลดอยเต่า จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนของโรงพยาบาล
ดอยเต่าให้ลดน้อยลง
การวิเ คราะห์ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสการดาเนิน งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของโรงพยาบาลดอยเต่านั้น
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้
ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment:ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินโรงพยาบาล

๓
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงพยาบาลดอยเต่า (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กรอบการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้
๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
๕) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่
คะแนนภาพรวมของโรงพยาบาลดอยเต่า ปี 2562
๑) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
๒) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
๓) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
โรงพยาบาลดอยเต่า ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น
ต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1
แสดงดังนี้
หน่วยงาน
โรงพยาบาลดอยเต่า

ผลคะแนน ITA
ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60
ปี ๒๕๖1
๗๔.๐๒

84.52

93.70

๔
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลดอยเต่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลดอยเต่า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มีแนวทางและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
๒. จั ดทาแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลดอยเต่า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓. เสนอแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลดอยเต่า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลดอยเต่า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงาน
ถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่ บทหลัก
เพื่อเป็ น กรอบการกาหนดนโยบายทิศทางการพัฒ นาการลงทุนของภาคเอกชนที่ส อดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานจะถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ ๕ ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง
(๑) เสริมสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลั กและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒ นาเสริ มสร้างศักยภาพการผนึกก าลั งป้อ งกันประเทศการรั กษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
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(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลั งงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจฯลฯ
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๕. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ
(๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่า
ร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน
๕) ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (CorruptionPerceptionsIndex : CPI)ของประเทศไทยมี ค่ า
คะแนนในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นการดาเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะจิตอาสาและ
ความเสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
กลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
๑.๒ การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
มีการประกาศใช้อย่างจริงจัง

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญา ๓.๑ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ต่อต้านการทุจริต
เครื่องมือต้านทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมพลังการมีส่วน
๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ร่วมของชุมชน
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคม
(Community) และบูรณา หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
การทุกภาคส่วนเพื่อ
กฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
ต่อต้านการทุจริต
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล
และเจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็ นไปด้ว ยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่ วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนา
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้
๑.๑ กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง
ทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
๑.๒ กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรค
สาธารณชน
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐาน ๒.๑ ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐ
๒.๒ การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
ในทุกระดับ
โดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกล ๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
ยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงใน เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การต่อต้านการทุจริต
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตร
การในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหาร
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ ๔.๒ จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มี ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
สัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
ภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับ
๖.๑ กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้
ดูแลและควบคุมการดาเนินงานตาม
งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
เจตจานง
๖.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละ
ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ โครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ ผ่านมาพบว่าการทุจริต
เชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการ
กาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โ ปร่งใส ยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓ จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” ซึ่ ง เป็ น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมา
ภิบ าล ตั้งแต่เริ่ มขั้น ก่อตัว นโยบาย (PolicyFormation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการ
ประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการ
๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการ
๑.๙ การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
๑.๑๐ การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิด
ในทางบริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่
การปฏิบัติ
๑.๑๓ บูรณาการติดตามและประเมินนโยบาย
๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้น
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle
Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการ
- การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และ
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลใน ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การนานโยบายไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิง
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริต
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ มุ่ง เน้ น การพั ฒ นากลไกและกระบวนการด้ านการป้ องกั นการทุ จ ริต ของ
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยาก
ขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน ๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
การทุจริต
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม / เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้า
มามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๓ ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการ ๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ทุจริต
๒.๒ นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๒.๓ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษาเรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่
ประชาชนให้ความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ ๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๔.๒ กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ ๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ ดาเนินงานของหน่วยงาน
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการ ๖.๑ ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ตามหลักบรรษัทภิบาล
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล / กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร การทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ด้านการป้องกันการทุจริต
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการ
๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
ดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกัน
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
การทุจริต
ค.ศ. 2003 (United
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
Corruption: UNCAC)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย(Legislation)การบังคับใช้กฎหมาย(Enforcement)การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะท าให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็วและผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการ ๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ
๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูก
ความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของ ต้องของทรัพย์สินและหนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
ทรัพย์สินและหนี้สิน
๒.๒ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุม
ถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา
๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
กลไกพิเศษ
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ ๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓.๔ การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้
๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต ๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวน
ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ การปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
สัญญาและมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทาง
กฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหายความเร่งด่วน
และสถิติการทุจริต
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและ
ลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองใน ๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงาน
การปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
๕.๒ จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้ม
๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
ครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส(Whistle (Whistle blower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
blower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวน การ ๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบ
ปราบปรามการทุจริต
ปรามการทุจริต / การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิง
เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน
สหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะและขีดความ
สามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training)
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบ
ปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
เป็ น การกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับ มาตรฐานด้านความโปร่งใสและการ
จัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ
วิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการ
ทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน
และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับ
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่ง
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
ข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ไทย
ของประเทศ (CPI)
๑.๓ เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศ (CPI)
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ว่า ๒.๑ วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ยุทธศาสตร์ที่ ๕)
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
(Corruption Perceptions Index : CPI) ๒.๒ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยของประเทศไทย
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมาประกอบด้วยบุคลากรงบประมาณและอานาจ
ตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือ
เป็นอุป สรรคต่อการทามาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและ
เจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทัน
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสีย
ค่าใช้จ่ายสู ง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้าซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน
บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏใน
ผลการสารวจหรือรายงานประจาปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและ
ความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่ว ยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมี
เส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบ
ให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุ คลากรภาครั ฐให้ เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและการอานวยความ
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สะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุ รกิจเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน กับนานาประเทศและการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิ ทธิภ าพไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริก ารสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนขั้นตอนที่
แน่นอนระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เ จ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิง
เวลาหรื อใช้อ านาจโดยมิช อบก่อให้ เกิดการทุจริต การสู ญเสี ย โอกาสหรือสร้า งความเสี ยหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุนและ
ด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการเชิง
รุกทั้งในรู ปแบบการเพิ่มศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึง ตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วย
งานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และ
มีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึก
ในการรักษาศักดิ์ศ รีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบทั้ งในด้า นวิ นั ย และคดี รวมทั้ ง ให้ ผู้ บ ริ การมีโ อกาสประเมิ นระดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ ของ
หน่วยงานของรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็น
บทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สอดส่องเฝ้าระวังตรวจสอบเจ้าหน้ าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่ นายธีระเกีย รติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับ
ตาแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะเน้นเรื่อง
ความโปร่งใส และ Anti - Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์
จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ ตามน้าทั้งสิ้นและยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน(นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ
ทั้งสิ้น สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกงหรือเติบโต
ขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศระบบและการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการ
เดียว ก็คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา
คาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๖๙ / ๒๕๕๗ เรื่ อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ
(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและการตรวจสอบเฝ้า
ระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุมกากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลดอยเต่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลดอยเต่า ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
พันธกิจ :
๑. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
๑. บุคลากรโรงพยาบาลดอยเต่า มีวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อ ต้านการทุจริตในองค์กร
๒. โรงพยาบาลดอยเต่า มีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓. โรงพยาบาลดอยเต่า มีระบบและกลไกในการป้องกัน ควบคุม และตรวจสอบการทุจริตที่
เข้มแข็ง
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 :
๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงพยาบาลดอยเต่า
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ)
๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ตมีค่านิย มร่ ว มต้านทุจ ริ ตมีจิตส านึ กสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับ
สภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่ อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง
มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติ ก รรมที่ไ ม่ย อมรั บ และต่ อต้ านการทุจ ริต ในทุ กรู ป แบบการด าเนิน การจะก าหนดกลยุ ทธ์ แนวทางการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการนาไปกาหนด
เป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป

๑๙
วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

บุคลากรทุกระดับมีจิต
สานึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ

๑. การประกาศ
เจตนารมณ์ บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และกาหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด่าเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความ
สาเร็จ
(บาท)
- ร้อยละของความ
สาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

๑. การประกาศเจตนารมณ์ / กาหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจานงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตั ิให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
๒. สร้างจิตสานึกที่ตัว
๒. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยม - ร้อยละของ
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
จานวนบุคลากร
ปัญหาและผลกระทบของ - จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รปั ชัน" ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การทุจริตให้ดารงตนอย่าง
มีความตระหนักรู้
มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภมู ิ
และได้รับการปลูก
ฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต
๓. ปรับฐานความคิด
๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ - ร้อยละของ
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
จานวนบุคลากร
แยกแยะระหว่างผล
ผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายมีความ
ประโยชน์ส่วนตัวและ
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "การกระท่าที่ ตระหนักและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมใน ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
ปฏิบัติหน้าที่ให้
การดาเนินงาน
- การสร้างความรับรูเ้ รื่องผลประโยชน์ทับ เป็นไปตามแนว
ซ้อนให้กับข้าราชการใหม่
ทาง เรื่องผล
ประโยชน์ ทับซ้อน
๔. ส่งเสริมการสร้าง
๔. ส่งเสริมกิจกรรมทาความดีเพื่อ
- ร้อยละของ
คุณธรรมและจริยธรรมใน สาธารณะแบ่งปันลดความเห็นแก่ตัว
จานวนบุคลากรที่
การปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
ได้รับการพัฒนา
การทุจริต
สาธารณะ
ความรู้เกี่ยวกับคุณ
ธรรมและจริยธรรม
และสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

-

-

-

๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรื อไม่เกิดขึ้ นโดยอาศัย ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริห าร และกลไกอื่นๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. โรงพยาบาลดอยเต่ามี ๑. พัฒนาและยกระดับการ ๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
- ค่าคะแนนเฉลีย่
ผลการประเมินคุณธรรมและ ทางานให้สอดคล้องกับการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการ
ประเมินคุณธรรมและความ งาน
และความโปร่งใสของ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
โปร่งใสในการดาเนินงานของ - การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
โรงพยาบาลดอยเต่า
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ความโปร่งใสการดาเนินงานของสสจ.
เป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนี
เชียงใหม่
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI)
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบ
ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจาปี
๒๕๖2
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัตติ ามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
๒. ขับเคลื่อนนโยบายและ ๒. การจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและ - หน่วยงานมีแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลดอย ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เต่า
และปราบปรามการ
และประพฤติมิชอบสู่การ
ทุจริต ประจาปี
ปฏิบัติ
๒๕๖2
๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์ 1. พัฒนารูปแบบ วิธีการ ๔. การจัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ - ร้อยละของความ
ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน เนื้อหา สาระ และช่องทางให้ ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของผู้รับ พึงพอใจของผู้รับ
เกิดความเชื่อมั่นในกระบวน เหมาะสม สอดคล้องกับความบริการและผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริการต่อระบบ
การท่างาน ด้านการป้องกัน ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
บริหารจัดการงาน
และปราบปรามการทุจริต ทุกระดับ
สื่อสารเพือ่ ต่อต้าน
การทุจริต(ช่องทาง /
การน่าเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

๒๑
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลดอยเต่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 1
ตค.
๖๑

๑. กิจกรรมประชุมเชิง
ร้อยละ ๙๐ ของ
ปฏิบัติการ "การกระทาที่ถือ จานวนบุคลากร
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" ที่เข้าร่วมการ
ประชุมมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

๒. กิจกรรมทาความดี
เพื่อสาธารณะ

ร้อยละ ๙๐ ของ
จานวนบุคลากร
มีการร่วมกลุ่ม
ทาความดีเพื่อ
สาธารณะ

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรมจริยธรรม
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ
บุคลากรทุกคน
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรในการ
ทาความดีเพื่อ
สาธารณะ

พย
๖๑

ไตรมาส 2
ธค
๖๑

มค
๖๑

กพ
๖๑

ไตรมาส 3
มีค.
๖๑

เมย
๖๑

พค
๖๑

ผู้รับผิดชอบ
มิย
๖๑

-

กลุ่มอานวยการ

-

ทุกกลุ่ม

๒๒
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลดอยเต่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ไตรมาส ๒

งบประมาณ
ตค.
๖๑

๓ กิจกรรมประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ

๔. กิ จ กรรมสร้ า งการรั บ รู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการ
ดาเนินงาน ในด้านการส่งเสริม
จริ ย ธรรมและต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต

ร้อยละ ๙๐ ของ
จานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการ
ประชุมมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าทีร่ าชการ
เป็นไปตาม
แนวทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรมีการรับรู้
และปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่และ
การดาเนินงาน
ในด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๓

พย
๖๑

ธค
๖๑

มค
๖๑

กพ
๖๑

มีค.
๖๑

ไตรมาส ๔
เมย
๖๑

พค
๖๑

ผู้รับผิดชอบ
มิย
๖๑

บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่
ราขการเป็นไปตาม
แนวทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

-

กลุ่มอานวยการ

บุคลากรทุกคน
รับรู้และปฏิบตั ิ
ตามบทบาทหน้าที่
และการดาเนินงาน
ในด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต

-

กลุ่มอานวยการ

๒๓

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลดอยเต่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ / กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
- กิจกรรม "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"
โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
- กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่
โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
- กิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มอานวยการ

-

-

กลุ่มอานวยการ

-

กลุ่มอานวยการ

๒๕
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการ / กิจกรรม
โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการดาเนินงาน ในด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

(นางสาวศรุตาทวีพร มงคล)
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

(ลงชื่อ)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุม่ อานวยการ

-

กลุ่มอานวยการ

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายต่อพงษ์ เลิศกลกิจ)
ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ

(นายธนิต บรรสพผล )
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

