
แนวทางการต่อต้านการทจุริต

นายมีชัย โอ้น

เจา้พนกังานตรวจสอบบญัชทีรพัย์สนิช านาญการพเิศษ

รกัษาการแทน ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสรมิและบูรณาการการมส่ีวนร่วมต้านทุจรติ ๑

ส านกัส่งเสรมิและบูรณาการการมส่ีวนร่วมต้านทุจรติ

ส านกังาน ป.ป.ช.



ยทุธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)



ประกาศใน
ราชกิจจา
นุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ 
ตอนท่ี ๘๒ ก
ลงวนั ๑๓ 
ตลุาคม ๒๕๖๒



ประกาศใช้เมื่อวนัท่ี 13 ตลุาคม พ.ศ.2561
เป็นแผนระดบัท่ี 1
มีเป้าหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพฒันาอย่างต่อเน่ือง สงัคมเป็นธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาติยัง่ยืน” 
ประกอบด้วย 6 ยทุธศาสตร ์ได้แก่ 
1 ด้านความมัน่คง 
2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และความ 
เสมอภาคทางสงัคม 

5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
6 ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั
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หลกัการ
เหตผุล 

แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ (พ.ศ.2561-2580) 

• ประกาศใช้เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2562  เป็นแผนระดบัท่ี 2
• คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตรช์าติได้มีการจดัท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรท์ัง้ 6 

ด้าน เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่  แผน
ระดบัต่างๆ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีก าหนด มีจ านวนทัง้ส้ิน 23 แผนแม่บท

• โดยเป็นการก าหนดประเด็นในลกัษณะท่ีมีความบูรณาการและเช่ือมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเ ก่ียวข้อง เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแผนแม่บทท่ีมีความ
สอดคล้องตามภารกิจหลกัของส านักงาน ป.ป.ช. คือ (21) ประเดน็ การต่อต้านการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบ 
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มีเป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทยอยู่ในอับดับ 1 ใน 20 หรือมีค่าคะแนนประมาณ 73 คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. 2576 – 2580

ไม่ต่่ากว่า 
50 คะแนน

ไม่ต่่ากว่า
57 คะแนน

ไม่ต่่ากว่า
62 คะแนน

ไม่ต่่ากว่า 
73 คะแนน

37 คะแนน

อันดับ

ค่าเป้าหมาย : 

ปี 62
อันดับที่ 101/36 คะแนน

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ (พ.ศ.2561-2580) 
ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ก่าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน ดังนี้ 

แผนย่อยการป้องกนัและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตส่านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
2)  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
3)  พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท่าตนเป็น

แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
4)  ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ่านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
5)  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจ

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการด่าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปราม การทุจริต
2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 61-65 66-70 71-75 76-80

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม  
และพฤติกรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดม่ัน
ความซ่ือสัตย์สุจริต ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80
85คะแนนข้ึนไป

ร้อยละ 100
85 คะแนนขึ้นไป

ร้อยละ 80
90 คะแนนข้ึนไป

ร้อยละ 100
90 คะแนนขึ้นไป

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

จ่านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80

จ่านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
- จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ถูกชี้มูล

เรื่องวินัย (ทุจริต) 
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80

- จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ถูกชี้มูล
ว่ากระท่าการทุจริต

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80

แผนย่อยการป้องกนัและ
ประพฤติมิชอบ

มุ่งการพฒันา “คน” เน้นการปรบัพฤติกรรมคนทกุ

กลุ่มในสงัคม
มุ่งการพฒันา “ระบบ” 
ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการพฒันานวตักรรม
ต่อต้านการทุจริต  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้
เครื่องมือและมาตรการเพ่ือสร้างความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

กลุ่มเดก็และเยาวชน  ปลูกฝังจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมัน่
ในความซ่ือสตัยส์จุริตกลุ่มประชาชนทัว่ไป สร้างวฒันธรรมและพฤติกรรมสจุริต 
ควบคู่กบัส่งเสริมการมีส่วนร่วมกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรฐั สร้างธรรมาภิบาล 
แยกแยะเรื่องส่วนตวั

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ (พ.ศ.2561-2580) 
ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ

)
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แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ (พ.ศ.2561-2580) 
ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ

)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 61-65 66-70 71-75 76-80

การด่าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการด่าเนินคดีทุจริตท่ีจ่าเป็นต้อง
ขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติ
ท่ีกฎหมายก่าหนด

ไม่เกิน
ร้อยละ 25

ไม่เกิน
ร้อยละ 20

ไม่เกิน
ร้อยละ 15

ไม่เกิน
ร้อยละ 10

จ่านวนคดีอาญาท่ีหน่วยงานไต่สวนคดี
ทุจริต
ถูกฟ้องกลับ

ไม่เกินร้อยละ 4
ของจ่านวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ 3
ของจ่านวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ 2
ของจ่านวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ 1
ของจ่านวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง

แผนย่อยการปราบปรามการทจุริต

มุ่งเน้น “เพ่ิมประสิทธิภาพ” การด าเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้ในขัน้ตอนการสืบสวน ตรวจสอบเบือ้งต้น การด าเนินการทางคดี การยึด อายดัทรพัยสิ์น การลงโทษให้มีความรวดเรว็ 
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบติั 

มุ่งเน้นปรบักระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทจุริต “เข้าสู่ระบบดิจิทลั”
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูท่ีสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
รวมถึงการเช่ือมโยงระบบข้อมลูระหว่างหน่วยงาน การบรูณาการงานคดี การตรวจสอบทรพัยสิ์นและ
หน้ีสินท่ีทนัสมยั

มุ่งเน้น “พฒันาสมรรถนะและองคค์วามรู้เชิงสหวิทยาการ” ของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน องคก์รต่อต้านการทุจริตและองคก์รในระดบันานาชาติ



แผนระดบั 1
ยทุธศาสตรช์าติ

ความสอดคล้องของแผน 3 ระดบั 
กบั ร่างแผนปฏิบติัการด้านการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ

6. ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั

แผน
ระดบั 2

แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 12

นโยบายและ
แผนระดบัชาติว่า

ด้วย
ความมัน่คง
แห่งชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตรช์าติ

(21) ประเดน็
การต่อต้านการ

ทุจริต
และประพฤติมิ

ชอบ

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

ด้านการป้องกนั
และปราบปราม

การทุจริต
และประพฤติมิ

ชอบ

ยทุธศาสตรท่ี์ 6
การบริหารจดัการใน

ภาครฐั 
การป้องกนัการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลใน

สงัคมไทย

นโยบายท่ี 9
เสริมสรา้งความ

มัน่คง
ของชาติจากภยั

การทุจริต

แผน
ระดบั 3

ยทุธศาสตรช์าติว่าด้วยการ
ป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี
3

ร่าง แผนปฏิบติัการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

11

แผนย่อยการป้องกนัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนย่อยการปราบปราม
การทุจริต



แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ 
ประเดน็ การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ

ตวัช้ีวดั : ดชันีการรบัรู้การทจุริต (CPI) ของประเทศไทย

ค่าเป้าหมาย :

CPIดัชนี
ของประ เทศ
ไทย

ปี พ.ศ. 61-65

50
คะแนน

57
คะแนน

62
คะแนน

73
คะแนน

อนัดบั 1 ใน 54

อนัดบั 1 ใน 43

อนัดบั 1 ใน 32

อนัดบั 1 ใน 20

66-70 71-75 76-80 12



แผนยอ่ย เป้าหมาย ตวัช้ีวดั
ปี

61-65

ปี

66-70

ปี

71-75

ปี

76-80

1
การป้องกนั

การทุจริต

และประพฤติ

มิชอบ

1. ประชาชนมี

วฒันธรรมและ

พฤติกรรม

ซ่ือสตัยสุ์จริต

รอ้ยละของเด็กและเยาวชนไทย

มีพฤติกรรมท่ียึดมัน่ความซ่ือสตัยสุ์จริต

รอ้ยละ 

50

รอ้ยละ 

60

รอ้ยละ 

70

รอ้ยละ 

80

รอ้ยละของประชาชนท่ีมีวฒันธรรม ค่านิยม

สุจริต มีทศันคติและพฤติกรรมในการต่อตา้น

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รอ้ยละ 

50

รอ้ยละ 

60

รอ้ยละ 

70

รอ้ยละ 

80

รอ้ยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

ITA 

รอ้ยละ 

80

85 คะแนน

ข้ึนไป

รอ้ยละ 

100

85 คะแนน

ข้ึนไป

รอ้ยละ 

80

90 คะแนน

ข้ึนไป

รอ้ยละ 

100

90 คะแนน

ข้ึนไป

2. คดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบลดลง

จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ลดลง

รอ้ยละ 

10

ลดลง

รอ้ยละ 

50

ลดลง

รอ้ยละ

70

ลดลง

รอ้ยละ 

80

จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง

-จ านวนขอ้รอ้งเรียนเจา้หน้าท่ีภาครฐั

ท่ีถูกช้ีมูลเร่ืองวินัย (ทุจริต)

ลดลง

รอ้ยละ

10

ลดลง

รอ้ยละ 

50

ลดลง

รอ้ยละ 

70

ลดลง

รอ้ยละ 

80

-จ านวนขอ้รอ้งเรียนเจา้หน้าท่ีภาครฐัท่ีถูกช้ี

มูลวา่กระท าการทุจริต

ลดลง

รอ้ยละ

10

ลดลง

รอ้ยละ 

50

ลดลง

รอ้ยละ 

70

ลดลง

รอ้ยละ 

80

จ านวนคดีทุจริตท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูด้ ารง

ต าแหน่งทางการเมือง

ลดลง

รอ้ยละ 

25

ลดลง

รอ้ยละ 

50

ลดลง

รอ้ยละ 

80

ลดลง  

รอ้ยละ 

90

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติประเด็น การตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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แผนยอ่ย เป้าหมาย ตวัช้ีวดั
ปี

61-65

ปี

66-70

ปี

71-75

ปี

76-80

2
การปราบปราม

การทุจริต

การด าเนินคดีทุจริต

มีความรวดเร็ว 

เป็นธรรม โปร่งใส 

ไมเ่ลือกปฏิบติั

กระบวนการด าเนินคดีทุจริตท่ี

จ าเป็นตอ้งขยายระยะเวลาเกินกวา่กรอบ

เวลาปกติท่ีกฎหมายก าหนด

ไมเ่กิน

รอ้ยละ 

25

ไมเ่กิน

รอ้ยละ 

20

ไมเ่กิน

รอ้ยละ 

15

ไมเ่กิน

รอ้ยละ 

10

จ านวนคดีอาญาท่ีหน่วยงานไต่สวนคดี

ทุจริตถูกฟ้องกลบั
ไม่เกิน

รอ้ยละ 4

ของ

จ านวน

คดีท่ี

ส่งฟ้อง

ไม่เกิน

รอ้ยละ 3

ของ

จ านวน

คดีท่ี

ส่งฟ้อง

ไม่เกิน

รอ้ยละ 2

ของ

จ านวน

คดีท่ี

ส่งฟ้อง

ไม่เกิน

รอ้ยละ 1

ของ

จ านวน

คดีท่ี

ส่งฟ้อง
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พนัธกิจ : สร้างวฒันธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ 

และปฏิรปูกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทัง้ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สงูกว่าร้อยละ 

50

วตัถปุระสงคท่ี์ 1 
สงัคมมีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริต

ในวงกว้าง

วตัถปุระสงคท่ี์ 2 
เกิดวฒันธรรมทาง
การเมือง (Political 

Culture) 
มุ่งต้านการทุจริต
ในทุกภาคส่วน

วตัถปุระสงคท่ี์ 3
การทุจริตถกูยบัยัง้อย่าง
เท่าทนัด้วยนวตักรรม 
กลไกป้องกนัการทุจริต
และระบบบริหารจดัการ 
ตามหลกัธรรมาภิบาล

วตัถปุระสงคท่ี์ 4
การปราบปรามการทุจริต
และการบงัคบัใช้กฎหมาย
มีความรวดเรว็ เป็นธรรม
และได้รบัความร่วมมือจาก

ประชาชน

วตัถปุระสงคท่ี์ 5
ดชันีการรบัรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศ

ไทยมีค่าคะแนนในระดบัท่ี
สงูข้ึน

วิสยัทศัน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติต้านทุจริต  

(Zero Tolerance & Clean Thailand)

ยุทธศาสตรท่ี์ 6
ยกระดบัคะแนน

ดชันี
การรบัรู้การทุจริต
(Corruption 
Perceptions 
Index: CPI)

ของประเทศไทย

ยทุธศาสตรท่ี์
1 

สร้างสงัคม
ท่ีไม่ทนต่อการ

ทุจริต

ยทุธศาสตรท่ี์
3

สกดักัน้การ
ทุจริต

เชิงนโยบาย

ยทุธศาสตรท่ี์
4

พฒันาระบบ
ป้องกนั

การทุจริตเชิง
รกุ

ยทุธศาสตรท่ี์
5

ปฏิรปูกลไก
และ

กระบวนการ
การ

ปราบปราม
การทุจริต

ยทุธศาสตรท่ี์
2

ยกระดบั
เจตจ านง

ทางการเมือง
ในการต่อต้าน
การทุจริต
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