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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
 



ค ำน ำ 
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ ด้วย 

ส านักงาน ป.ป.ท. ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม
การทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานราชบัณฑิตยสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ โครงการ/กิจกรรมของแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภายึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
 
 
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

เมษายน ๒๕๖๓ 



สำรบัญ 
                             หน้ำ 

วิสัยทัศน์  ๑ 
พันธกิจ  ๑ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ๑ 
ยุทธศำสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ๒ 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้ำที่ของรัฐ ๒ 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๒ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ๓ 
 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๕ 
 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๖ 
 แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ๖ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๗ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ๘ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล  ๘ 

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๙ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๑๐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ๑๐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ๑๒ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ๑๓ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ๑๔ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ๑๕ 



สำรบัญ (ต่อ) 
                             หน้ำ 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) ๑๖ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๑๖ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ๑๗ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ๑๘ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ๑๙ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ๒๑ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ๒๒ 
 



๑ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานราชบัณฑิตยสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) 
 

วิสัยทัศน์ 
“ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำเป็นสถำบันหลักของเครือข่ำยทำงปัญญำแห่งชำติ และเป็นองค์กำรพัฒนำควำมรู้ที่สำมำรถเป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร” 

พันธกิจ 
พันธกิจหรือภำรกิจของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำมีที่มำจำกพระรำชบัญญัติรำชบัณฑิตยสภำ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ บททั่วไป มำตรำ ๘ ที่ก ำหนดให้ส ำนักงำน

รำชบัณฑิตยสภำมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. ค้นคว้ำ วิจัย และบ ำรุงสรรพวิชำ แล้วน ำผลงำนที่ได้สร้ำงสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชำชน 
๒. ติดต่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสำนงำนทำงวิชำกำรกับองค์กำรปรำชญ์และสถำบันทำงวิชำกำรอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
๓. ให้ควำมเห็น ค ำแนะน ำ และค ำปรึกษำทำงวิชำกำรแก่นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
๔. จัดกำรศึกษำอบรมและพัฒนำทำงวิชำกำรเกี่ยวกับภำษำไทย ภำษำไทยถิ่น และสำขำวิชำตำมมำตรำ ๑๐ และให้ประกำศนียบัตรชั้นสูง ประกำศนียบัตร  

สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอบรมและพัฒนำทำงวิชำกำร ทั้งนี้ ตำมข้อบังคับรำชบัณฑิตยสภำ 
๕. ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนอื่นของรัฐ สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนของ

เอกชน และประชำชน 
๖. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำพจนำนุกรม สำรำนุกรม อักขรำนุกรม อนุกรมวิธำน กำรบัญญัติศัพท์วิชำกำรสำขำต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดท ำพจนำนุกรมศัพท์

วิชำกำรภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทยและงำนวิชำกำรอ่ืน ๆ 
๗. ก ำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำไทย กำรอนุรักษ์ภำษำไทย มิให้แปรเปลี่ยนไปในทำงที่เสื่อม กำรส่งเสริมภำษำไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติ

ให้ปรำกฏเด่นชัดยิ่งขึ้น 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรแปลสรรพวิชำจำกภำษำอ่ืนเป็นภำษำไทยหรือจำกภำษำไทยเป็นภำษำอ่ืน 
๙. จัดสวัสดิกำร กำรสงเครำะห์และสิทธิประโยชน์อื่นแก่สมำชิกรำชบัณฑิตยสภำ ทั้งนี้ ตำมระเบียบรำชบัณฑิตยสภำ 
๑๐. ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. กำรเพ่ิมจ ำนวนองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำต่ำง ๆ และพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนในกำรใช้ภำษำไทย 
๒. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 



๒ 
 

ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  

 มำตรำ ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงอันตรำยที่เกิดจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน และจัดให้ มี
มำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด รวมทั้งกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม
ในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ ต่อต้ำน หรือชี้เบำะแส โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : ด้ำนกำรปรับสมดุลและกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
ประเด็นที่ ๖ : ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๑) ประชำชนและภำคีต่ำง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒) บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต 
(๓) กำรปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภำพมีควำมเด็ดขำด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
(๔) กำรบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบแบบบูรณำกำร 

เป้ำหมำย : ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ตัวชี้วัด : คะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก หรือคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๗๓ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเดน็ที่ ๒๑ : กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
เป้ำหมำย : ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 
ประชำชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 

ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ITA 

ร้อยละ ๘๐ 
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๘๐ 
(๙๐ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๙๐ คะแนนขึ้นไป) 

 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อขับเคลื่อน 

๑. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
๒) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต 
๓) พัฒนำค่ำนิยมของนักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ท่ีแน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม 
๔) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ 
๕) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอ้ือต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

๒. การปราบปรามการทุจริต 
๑) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
๒) ปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
๓) พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 



๔ 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนที่ ๑๑ : กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นปฏิรูป ๔ ด้ำน ได้แก่  
๑. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 

- ให้มีกำรส่งเสริมสนับสนุน และให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมำยในกำรส่งเสริมให้ประชำชนรวมตัวกัน
เป็นพลังในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบำะแสเมื่อพบเห็นกำรกระท ำควำมผิด โดยรัฐมีมำตรกำรสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบำะแสด้วย 

๒. ด้านการป้องปราม 
- ให้มีมำตรกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน โดยเฉพำะกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อตรง สุจริต

ของบุคลำกร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำลและกำรก ำกับกิจกำรที่ดีอย่ำงแท้จริง 
- ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนในกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตเพ่ือขจัดปัญหำกำรทุจริตที่เก่ียวข้องกับกำรติดต่อกับหน่วยงำนภำครัฐ 
๓. ด้านการปราบปราม 

- ยกระดับกำรบังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง หรือมำตรกำรทำงกฎหมำยต่อเจ้ำพนักงำนของรัฐที่ถูกกล่ำวหำว่ำประพฤติมิชอบ
หรือกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด 

- ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยในกระบวนกำรยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล  ฟ้องศำล พิพำกษำ) ทั้งแพ่งและอำญำให้รวดเร็ว 
รุนแรง เด็ดขำด เป็นธรรม เสมอภำค โดยเฉพำะมีกำรจัดท ำและบูรณำกำรฐำนข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดกำรติดตำมน ำทรัพย์สินที่เกิดจำกกำรกระท ำผิดทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีท่ียังไม่มีกฎหมำยที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลก็ให้เร่งบัญญัติเพ่ิมเติม 

๔. ด้านการบริหารจัดการ 
- ให้มีกลไกที่เหมำะสมในกำรประสำนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และก ำรขับเคลื่อน

นโยบำยและยุทธศำสตร์เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

 

 

 



๕ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย  
เป้ำหมำยที่ ๓ : เพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตสูงกว่ำร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒   

๑. ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมุ่งสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
๒) พัฒนำกลไกและระบบกำรด ำเนินงำนที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมและมำตรฐำนจริยธรรม

อย่ำงเคร่งครัด  
๓) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญที่มีหน้ำที่ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและภำคประชำสังคมเป็นภำคีร่วมกัน

ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๔) พัฒนำสร้ำงเครือข่ำยและคุ้มครองกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชำชน 

๒. ป้องกันการทุจริต 
๑) ปฏิรูปกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรพัสดุและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้มีระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้  
๒) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคุ้มครองพยำนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ กลไกกำร

ทุจริตและวิธีกำรเฝ้ำระวังกำรทุจรติ 
๓) เร่งรัดหน่วยงำนภำครัฐให้มีกำรด ำเนินงำนในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมชิอบอย่ำงเคร่งครัด  
๔) เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้สำมำรถเป็นหน่วยงำนหลักของภำครัฐในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓. ปราบปรามการทุจริต 

๑) จัดให้มีกลไกที่ท ำหน้ำที่บูรณำกำรควำมร่วมมือเรื่องข้อมูล ข่ำวสำร กิจกรรมปรำบปรำมและกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้เชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบ 

๒) เพ่ิมอัตรำโทษในกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใกล้เคียงกันระหว่ำงผู้ให้และผู้รับสินบน โดยเฉพำะกำรเพ่ิมโทษแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่กระท ำควำมผิด
ในกรณีรับสินบนหรือใช้ต ำแหน่งหนำ้ทีใ่นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๓) เพ่ิมมำตรกำรลงโทษทำงสังคมที่รุนแรงและเพียงพอที่จะท ำให้เกิดควำมยั้งคิดต่อกำรกระท ำกำรทจุริต 



๖ 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

นโยบำยที่ ๙ : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริต รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพ่ือพัฒนำศักยภำพของภำครัฐ และส่งเสริมบทบำทและควำมเข้มแข็ง
ของทุกภำคส่วน ในกำรรับมือกบัภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่กระทบกับควำมมั่นคง  

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตและประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 
ตัวชี้วัด  

๑) ค่ำดัชนีชี้วัดกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย  
๒) ระดับกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์ 
๑) น ำหลักธรรมำภิบำลไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  
๒) ผลักดันกำรแก้ไขกฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต และให้บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด  
๓) ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำรของภำครัฐ 
๔) รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำน และปฏิเสธกำรทุจริต  

แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

พันธกิจ  
  “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  ระดับคะแนนของดัชนีกำรทุจริต อธิบำยได้ว่ำ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” 
 
 
 



๗ 
 

วัตถุประสงค์หลัก 
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง 
๒. เกิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง มุ่งต้ำนกำรทุจริตในทุกภำคส่วน 
๓. กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันกำรทุจริต และระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
๔. กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชน  
๕. ดัชนีที่ใช้วัดกำรทุจริตของประเทศไทยในอนำคต อธิบำยได้ว่ำ ประเทศไทยมีกำรทุจริตน้อยมำก  

ประเด็นยุทธศาสตร์  

  แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ก ำหนดยุทธศำสตร์หลัก ๓ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑  สร้ำงวัฒนธรรมต้ำนทุจริตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสำกล  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยให้มีส ำนึกในคุณธรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตและให้มีควำมรอบรู้ ที่เหมำะสม  

บนหลักกำรพอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร วม น ำไปสู่
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล  

๒. เพ่ือเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตและต้ำนทุจริตทุกรูปแบบ 

เป้าประสงค์ 
สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้ำนทุจริตในทุกรูปแบบ ในระยะ ๒๐ ปี ต้องสร้ำงจิตส ำนึกในกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน

และส่วนรวมเพ่ือสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 
 
 



๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับ กลไก มำตรกำร กฎหมำย กระบวนงำน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกองค์กรของทุกภำคส่วนภำยในประเทศ รวมทั้งสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล 

เป้าประสงค์ 
๑. บุคลำกรทุกองค์กรของทุกภำคส่วนภำยในประเทศ มีกำรรับรู้และศักยภำพเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรทุจริต  
๒. ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดและใช้กลไกกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงครอบคลุม 
๓. กลไก มำตรกำร กฎหมำย กระบวนงำน นวัตกรรม เทคโนโลยี ในด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีควำมทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรทุจริต

และประสิทธิภำพสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้ำงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เป็นสำกล มีควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต 
๒. เพ่ือตรำกฎหมำยและปรับปรุงกฎหมำยที่เป็นสำกล 
๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือให้ผู้กระท ำควำมผิดถูกด ำเนินคดีและลงโทษด้วยควำมรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องต ำมหลักกฎหมำย 

และมำตรฐำนสำกลเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 

เป้าประสงค์ 
๑. กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่จ ำเป็นในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้สอดรับทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริตและแนวทำงปฏิบัติสำกล  
๒. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตมีกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออำชีพ  

มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส ปรำศจำกทุจริตคอร์รัปชัน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
 
 
 
 



๙ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 
“สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่ำร้อยละ ๕๐  

วัตถุประสงค์หลัก 
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง 
๒. เกิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง (Political Culture) มุ่งต้ำนกำรทุจริตในทุกภำคส่วน 
๓. กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันกำรทุจริต และระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
๔. กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชน 
๕. ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่ำคะแนนในระดับที่สูงขึ้น  

ยุทธศาสตร์  

 ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑  สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔  พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 



๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
๑. ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยให้มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ

สร้ำงกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ 
๒. บูรณำกำรและเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

เป้าประสงค์ 
 สังคมไทยไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหำกำรทุจริต และร่วมต้ำนทุจริตในทุกรูปแบบ 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
๑. ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรปรับกระบวนคิด 
๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของชุมชนใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต 

กลยุทธ์ 
๑. ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำนทุจริต 
๓. ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
๔. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของประชำชนได้รับกำรปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
๒. เพ่ือรักษำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยรัฐบำลในแต่ละช่วง 

เป้าประสงค์ 
๑. เจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตได้รับกำรปฏิบัติ 
๒. เจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตได้รับกำรขยำยผลไปยังประชำชน 



๑๑ 
 

๓. กำรด ำเนินนโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไปตำมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของประชำชนและมีควำมต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
๑. มีกำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของนักกำรเมืองต่อสำธำรณชน 
๒. ร้อยละท่ีลดลงของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐมีกำรละเมิดมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
๓. สัดส่วนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
๔. มีกำรพัฒนำระบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่มีสัดส่วนเหมำะสมกับ

กำรแก้ปัญหำ 
๕. รัฐบำลให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้นในกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชน 
๖. มีนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของนักกำรเมือง 

ที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณชน 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนำกลไกกำรก ำหนดให้นักกำรเมืองแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน 
๒. เร่งรัดกำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐในทุกระดับ 
๓. สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรส ำหรับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
๔. พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือให้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่มีสัดส่วนเหมำะสมกับกำร

แก้ปัญหำ 
๕. ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชน โดยรัฐให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น 
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณะ 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้กระบวนกำรนโยบำยเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล สำมำรถกระจำยผลประโยชน์สู่ประชำชนอย่ำงเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของกำรขดักันแห่งผลประโยชน์ 
๒. เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยทุกระดับ 

เป้าประสงค์ 
๑. ลดกำรทุจริตในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ 
๒. ส่งเสริมให้นโยบำยสำธำรณะเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
 ร้อยละท่ีลดลงของคดีกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ 
๑. วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล 

๑.๑ ขั้นกำรก่อตัวนโยบำย 
๑.๒ ขั้นกำรก ำหนดนโยบำย 
๑.๓ ขั้นตัดสินใจนโยบำย 
๑.๔ ขั้นกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
๑.๕ ขั้นกำรประเมินนโยบำย 

๒. กำรรำยงำนผลสะท้อนกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
๓. กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมำภิบำลในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
๔. ส่งเสริมให้มีกำรศกึษำ วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบกำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 



๑๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 
๒. เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 
๓. เพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริต 
๔. เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรทุจริตเกิดขึ้นในอนำคต 

เป้าประสงค์ 
๑. กลไกกำรป้องกันกำรทุจริตมีควำมเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนกำรท ำงำนเชิงรุก สำมำรถป้องกันกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 
๒. มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริต 
๓. กำรทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดกำรทุจริต 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
๑. ร้อยละของควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต 
๒. ร้อยละท่ีลดลงของคดีกำรทุจริต 
๓. ร้อยละควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต 

กลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต 
๒. สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต 
๓. พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต 
๔. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๕. กำรพัฒนำ วิเครำะห์ และบูรณำกำรระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรยกระดับคะแนน

ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
๖. สนับสนุนให้ภำคเอกชนด ำเนินกำรตำมหลักบรรษัทภิบำล 
๗. พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 



๑๔ 
 

๘. กำรพัฒนำระบบและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against 
Corruption: UNCAC) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต 
๒. เพ่ือตรำกฎหมำยและปรับปรุงกฎหมำยให้กระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตมีประสิทธิภำพ 
๓. เพ่ือบูรณำกำรกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งระบบ 
๔. เพ่ือให้ผู้กระท ำควำมผิดถูกด ำเนินคดีและลงโทษอย่ำงเป็นรูปธรรมและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ 

เป้าประสงค์ 
๑. กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตมีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
๒. คดีกำรทุจริตและกำรกระท ำทุจริตลดน้อยลง 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
๑. ระยะเวลำเฉลี่ยของกำรด ำเนินคดีทุจริตจ ำแนกตำมขนำดและประเภทของคดี 
๒. ร้อยละของคดีกำรทุจริตที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จจ ำแนกตำมขนำดและประเภทของคดี 

กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 
๒. ปรับปรุงกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
๓. ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกลไกพิเศษในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
๔. ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล 
๕. บูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
๖. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส และเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
๗. พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
๘. กำรเปิดโปงผู้กระท ำควำมผิดให้สำธำรณชนรับทรำบและตระหนักถึงโทษของกำรกระท ำกำรทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 



๑๕ 
 

๙. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินคดีทุจริตระหว่ำงประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ให้มีระดับสูงกว่ำร้อยละ ๕๐  

เป้าประสงค์ 
๑. ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีกำรับรู้กำรทุจริตของประเทศ สูงกว่ำร้อยละ ๕๐ 
๒. นักลงทุนต่ำงชำติรับรู้แนวทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศไทยมำกขึ้น  

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
 ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ตำมแหล่งส ำรวจข้อมูล ๘ แหล่ง อยู่ในระดับสูงกว่ำร้อยละ ๕๐  

กลยุทธ์ 
๑. ศึกษำ ก ำกับ และติดตำมกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
๒. บูรณำกำรเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานราชบัณฑิตยสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน 

ประยุกต์หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 

๑. กำรน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำ
ทำงสังคมและกำร
ปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

มุ่งเน้นกำรปลูกฝังจิตส ำนึก
ภำยในบุคคลให้มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริตตำมหลักกำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรศึกษำดูงำน  
ณ สถำบันเศรษฐกิจ
พอเพียง มหำวิทยำลัย
รำชภัฏรำชนครินทร์ 
อ ำเภอบำงคล้ำ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรม ร้อยละ ๘๐  
ของจ ำนวน
บุคลำกร
ส ำนักงำน 

รำชบัณฑิตยสภำ 

๒๕๕,๐๐๐ บำท กลุ่มงำนป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ/
ส ำนักงำน

เลขำนุกำรกรม 
 ๒. กำรพัฒนำระบบและ

จัดกำรองค์ควำมรู้ 
กำรป้องกันกำรทุจริต
ตำมแนวทำงหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรจัดท ำและ
ประมวลองค์ควำมรู้ในกำร
ป้องกันกำรทุจริตตำม
แนวทำงหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
ที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำน
ตำมโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ/
โครงกำรตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน 
รำชบัณฑิตยสภำ 

กำรเผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ส ำนักงำน 
รำชบัณฑิตยสภำ 

๑ ครั้ง/ป ี - กลุ่มงำนป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ/
ส ำนักงำน

เลขำนุกำรกรม 

 

 

 



๑๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน 

เร่งรัดกำรก ำกับติดตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรม
ของนักกำรเมืองและ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

กำรประเมินมำตรฐำน
ทำงจริยธรรมและ
คุณธรรมของนักกำรเมือง
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

พัฒนำและยกระดับ
เครื่องมือกำรประเมิน ITA 
ในกำรประเมินคุณธรรม
และจริยธรรม 

๑. กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช.  

ผลกำรประเมินระดับ
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
โดยภำพรวม 
 

ร้อยละ ๘๕ - ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

   ๒. กำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ดีเด่น  
 

จ ำนวนข้ำรำชกำร 
ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่น 

๑ คน/ปี 
 

- คณะกรรมกำร
พิจำรณำคัดเลือก

ข้ำรำชกำร 
พลเรือนดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน 

วำงมำตรกำรเสริม 
ในกำรสกัดกั้นกำรทุจริต
เชิงนโยบำยบนฐำน 
ธรรมำภิบำล 

๑. กำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบำย 

กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรนโยบำยของรัฐ 

กำรแจ้งนโยบำยของ
รัฐบำล/มติคณะรัฐมนตรี
ให้บุคลำกรของส ำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำทรำบ
และถือปฏิบัติ 

จ ำนวนเรื่อง ทุกเรื่อง - ส ำนักงำน 
เลขำนุกำรกรม 

 ๒. ก ำหนดมำตรกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

๒.๑ กระบวนกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน 
 

๒ ครั้ง/ป ี - กลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน 

  ๒.๒ กำรประเมินควำมเสี่ยง
กำรทุจริตประจ ำปี 
 

กำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

แผนบริหำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริต 

ภำยในเดือน 
 พฤษภำคม 

๒๕๖๓ 

- กลุ่มงำนป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริตและ
ประพฤติชอบ 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน 

๑. เพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบงำนป้องกันกำร
ทุจริต 

ยกระดับกลไกกำรก ำกับ
ติดตำม และประเมินผล
กำรป้องกันกำรทุจริต 

กำรวำงระบบกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบใน 
ส่วนรำชกำร 

กำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

แผนบริหำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริต 

ภำยในเดือน 
 พฤษภำคม 

๒๕๖๓ 

- กลุ่มงำนป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริตและ
ประพฤติชอบ 

๒. กำรพัฒนำระบบ 
กำรประเมินด้ำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน  

พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประเมินด้ำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน 

พัฒนำและยกระดับ
เครื่องมือกำรประเมิน ITA 
ในกำรประเมินคุณธรรม
และจริยธรรม 

กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินระดับ
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
โดยภำพรวม 

ร้อยละ ๘๕ - ส ำนักงำน ป.ป.ช. 



๒๐ 
 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน 

๓. พัฒนำสมรรถนะและ 
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์
ของบุคลำกรด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

๑. พัฒนำและยกระดับ
กำรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต  
ให้มีควำมเป็นมืออำชีพ
และเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริตให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม 
ฐำนคิดท่ีเหมำะสมต่อกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน
เชิงรุกด้วยกำรบูรณำกำร
เครื่องมือกำรพัฒนำ
บุคลำกรแนวใหม่  

กำรส่งเจ้ำหน้ำที่ใน 
กลุ่มงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
เข้ำร่วมกำรประชุม/
อบรม/สัมมนำ ของ
ส ำนักงำน ป.ป.ท., 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

จ ำนวนครั้งกำร 
เข้ำร่วมกำรประชุม/
อบรม/สัมมนำ 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

- กลุ่มงำนป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริตและ
ประพฤติชอบ 

 ๒. ต่อยอด ขยำยผล  
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค ์
ส ำหรับกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

ส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิง
สร้ำงสรรค์ส ำหรับกำร
ป้องกันกำรทุจริตด้วย
รูปแบบและนวัตกรรมต่ำง ๆ 
ที่เหมำะสมกับสภำพปัญหำ 

กำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตและ
เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 

กำรเผยแพร่แผน
บริหำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริต 
ทำงเว็บไซต์ 

ภำยในเดือน 
 พฤษภำคม 

๒๕๖๓ 

- กลุ่มงำนป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริตและ
ประพฤติชอบ 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน 

ปรับปรุงระบบ 
รับเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 

กำรปรับปรุงระบบกำร
รับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำนต่อต้ำนกำร
ทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำม
รวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย 

หน่วยงำนต่อต้ำนกำร
ทุจริตทุกหน่วยงำนร่วม
ปรับปรุง พัฒนำระบบ 
กำรรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำนให้สำมำรถ 
รับเรื่องร้องเรียนได้อย่ำง
รวดเร็ว ผู้ร้องเรียนสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยง่ำย รวมถึง
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรในกำร
พัฒนำช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนให้มีควำมทันสมัย 

กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

จ ำนวนช่องทำง 
รับเรื่องร้องเรียนผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

๒ ช่องทำง 
 
 
 
 

 

- ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

(ศปท.)  
ส ำนักงำน 

รำชบัณฑิตยสภำ 
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