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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยอยู่ในลาดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือมีค่าคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ แนวทางการพัฒนาที่สาคัญเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวมี ๒ แนวทางหลัก คือ
แนวทางที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ในส่วนการ
พัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝังและหล่อ
หลอมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่
กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริม
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตสานึก
และค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และ
แจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส กลุ่มนักการเมือง ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและ
ท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมืองอย่างเข้มข้น
ในส่วนการพัฒนา “ระบบ” ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปิด
โอกาสในการกระทาการทุจริต ทาให้การทุจริตคอร์รัปชั่นทาได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบและลงโทษ
ขณะเดียวกันเป็นการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ พร้อมกับการเพิ่มโทษให้หนัก และการ
ตัดสินคดีที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพื่อให้การกระทาการทุจริตเป็นสิ่งที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี้ในการ
ดาเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายสาคัญ ๒ ประการ คือ ประชาชน
คนไทยมีวัฒ นธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงานและคดีของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง โดยโครงการสาคั ญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ร่วมกันขับเคลื่อน คือ โครงการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตอย่างมีส่วนร่วม
แนวทางที่ ๒ การปราบปรามการทุจริ ต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการดาเนินงานของ
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น
การดาเนินการทางคดี การยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้กระทาความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระทาความผิด ทั้งทาง
วินัยและอาญาให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบ
ดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งรวมถึงการเชื่ อมโยงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดี การพัฒนาและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดทาระบบฐานข้อมูลองค์
๑

ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการ
ทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ การดาเนินการตามแนวทางการปราบปรามการทุจริตต้องการ
บรรลุ เป้าหมายสาคัญ คือ การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลื อกปฏิบัติ โครงการ
สาคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนคือ โครงการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก

๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๑

บทนา

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทาขึ้นภายใต้
ความจ าเป็ น ในการแก้ ไ ขสถานการณ์ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ของประเทศ
ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาประเทศไทย
มีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้
ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกาหนดเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเอง อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต โดยเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้การดาเนินงานที่ผ่านมา
ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสาเร็จได้เท่าที่ควร สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมี
รูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์
ปัญหาการทุจริตที่น่าห่วงกังวลมากที่สุดคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทาทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐโดยเฉพาะใน
โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทาให้รัฐได้รับความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ร้ า ยแรง ถื อ ได้ว่ า เป็ น อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ส ร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ ประเทศชาติ ท าให้ สู ญ เสี ย
งบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตอย่างใหญ่หลวงยากต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกาหนด
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การจัดทาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึด
กรอบแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นกรอบในการจัดทา สาระสาคัญของแผนแม่บทฯ
ประกอบด้วย ๒ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสานึก
ในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคต และ
การปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อ ให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนาไปสู่การ
ลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้าน
ของการดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุง มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กาหนดเป้าหมายการพัฒนาใน
ระยะ ๒๐ ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index หรือ CPI) เป็นเป้าหมายของ
แผนแม่บท โดยอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ จะต้องอยู่ใน
อันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก

๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๑.๒ ประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาควาสงบภายในประเทศ
๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชาชนแบะภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิช อบมีประสิ ทธิภ าพมีความเด็ดขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ

๔

๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศไทยปลอดการ ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (CPI) ของประเทศไทย

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

อยู่ในอันดับ ๑ ใน
๕๔ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ากว่า
๕๐ คะแนน

อยู่ในอันดับ ๑ ใน
๔๓ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ากว่า
๕๗ คะแนน

อยู่ในอันดับ ๑ ใน
๓๒ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ากว่า
๖๒ คะแนน

อยู่ในอันดับ ๑ ใน
๒๐ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ากว่า
๗๓ คะแนน

๕

หมายเหตุ

ส่วนที่ ๓

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒ นธรร ม
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุ นให้
ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง
ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กาหนดแผนย่อยไว้
๒ แผน คือ
๓.๑

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้านั้น ตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริต ให้ความ
สนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้ง
ในชีวิตประจาวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว
ยั งเป็ น พฤติก รรมที่ไ ม่ไ ด้รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี วิธี คิด ที่ทาให้ ส ามารถแยกแยะระหว่า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทา
การทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทาง
สังคมต่อการกระทา รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจานงต่อต้า นการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่าน
กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐ บาลและนักการเมืองในการดาเนินการตามเจตจานงทาง
การเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส โดยกระบวนการนโยบาย
ของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดาเนินนโยบาย
ของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริ ตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความสาคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้ มีความเข้มแข็งและมี
๖

ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบ
การดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และกาหนดมาตรการให้
หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดาเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย์
ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกาหนดให้มีการลงโทษผู้กระทาผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) การปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ
หล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนทุ ก ช่ ว งวั ย ทุ กระดั บ มุ่ งเน้ น การปรั บ
พฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มี
ความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
ในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะ
มากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในทุ ก รู ป แบบ
โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคน
ต้องเรี ยนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ อุดมศึกษา เพื่อ
ปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มคี วามเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็น
พลเมื อ งที่ ดี มี จิ ต ส านึ ก ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
๒) สงเสริ มการปฏิบัติ หนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรั ฐใหมี ค วามใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอยางเปิดเผย
โปร่งใส ถูกตอง เป็นธรรม ไมคดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส งเสริมการมี
สวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
๓) การพั ฒ นานั ก การเมื อ งให้ มี เ จตนารมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นการท าตนเป็ น แบบอย่ า ง ที่ ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหาร
ประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไป
ในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจาก
คุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย

๗

มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
๔) การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
มุ่ ง เน้ น การสร้ า งนวั ต กรรมการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก าร
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
ต่อพลวัต ของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อน
ดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดาเนินโครงการ
๕) การปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอน
กระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอานาจในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก ารก าหนดกฎเกณฑ์ กติ ก า กระบวนการ ขั้ น ตอนการ
ดาเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่ งใส และส่งเสริม
ให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้า งและการดาเนินการ
ภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัว
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของประชาชนในการร่ ว มเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส

๘

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
๑. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

๒. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕
ร้อยละ ๕๐

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมี
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต
ร้อยละของประชาชนที่มี
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
การประเมิน ITA
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) (๘๕ คะแนนขึ้นไป) (๙๐ คะแนนขึ้นไป) (๙๐ คะแนนขึ้นไป)
จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๗๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
ลดลง
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
ลดลง
- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการ
ทุจริต
จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
ลดลงร้อยละ ๒๕ ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
ลดลงร้อยละ ๙๐
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ลดลง
๙

หมายเหตุ

๓.๑.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐ
๑.๑) สาระสาคัญ การใช้กลไกการศึกษาสร้างจิตสานึ ก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมสุจริต เพื่อปลูกฝังเด็กไทยให้เป็นคนดี รักความถูกต้อง มีจิตสานึกความเป็น
พลเมืองที่ดี สามารถแยกแยะถูกผิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ยอมรับการโกง และ
รังเกียจคนโกง จนในที่สุดเกิดเป็นภูมิคุ้มกันในตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชั่น
รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน อาทิ การมีกลไกที่เปิด
โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการ
ดาเนินการภาครัฐ เพื่อ บูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริม
สนั บ สนุ น การตื่น ตัว และเพิ่ มขี ดความสามารถของประชาชนในการร่ ว มเฝ้ า ระวั ง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอง
ผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
๑.๒) งบประมาณ ๔,๘๐๐ ล้านบาท
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี
๑.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการและทุกหน่วยงานของรัฐ
๒) แผนงานการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตแบบมีส่วนร่วม
๒.๑) สาระสาคัญ การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตแบบมีส่วนร่วม และมีความเท่าทัน
พลวัตของการทุจริต การพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้
ดุล พินิ จ การเสริ มสร้า งการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมู ล
ข่าวสารเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงาน การทาให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่
“ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” โดยเพิ่มโทษให้หนัก การตัดสินคดีที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด
๒.๒) งบประมาณ ๒,๙๐๐ ล้านบาท
๒.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี
๒.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก ทุกหน่วยงานภาครัฐ

๑๐

๓.๑.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงานที่

ชื่อและรายละเอียด

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)

๑

แผนงานปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกใน
ความซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐ

๔,๘๐๐

๒

แผนงานการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแบบมีส่วนร่วม

๒,๙๐๐

รวม

๗,๗๐๐

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐

๗๒๕

๗๒๕

๗๒๕

๗๒๕

๑,๙๒๕ ๑,๙๒๕ ๑,๙๒๕ ๑,๙๒๕

๑๑

๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐

หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก

-

-

-

-

-

กระทรวงศึกษาธิการ
และทุกหน่วยงาน
ของรัฐ

-

-

-

-

-

ทุกหน่วยงานภาครัฐ

๓.๒

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต

การจะบรรลุ เป้ า หมาย ประเทศไทยปลอดการทุ จริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ
การดาเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทาให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ
ทุจ ริ ตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้ น การส่ งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
และตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทาให้ผู้กระทา
ความผิดได้รับการดาเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิด
ความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดี
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปรับปรุงกฎหมายให้มี
ความทันสมัยเป็นสากล สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและการยอมรับจากนานาประเทศ การยกระดับกฎหมายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเท่าเทียมนานาประเทศ
และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีความ รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม
และเสมอภาคในทุกขั้นตอนทั้งทางวินัยและอาญา
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ
ทุจริต โดยการปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทั ลมา
ใช้ในกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ ได้มาตรฐานสากลและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน
รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
๓) การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทาความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็ว
เห็ น ผล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ข องประชาชน อาทิ การบู ร ณาการ
ประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิช อบ การปรับปรุงขั้นตอนการ
ดาเนินการที่ล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบให้ มี ค วามรวดเร็ ว การบู ร ณาการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
กลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินการกับ
๑๒

ทรัพย์สินหรือผู้กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
เพื่อให้ การติด ตามทรั พ ย์สิ น คืนยึด เป็น ไปอย่างมีประสิ ท ธิภ าพเพื่อ ป้องกันการยั กย้า ย
ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ
เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
๔) พั ฒ นาการจั ด การองค์ ค วามรู้ ด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยการจั ด ท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและ
ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมีความสมรรถนะและความรู้ที่เป็น
มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ / ทั ก ษะ/ขี ด ความสามารถ ที่ เป็ น
มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

๑๓

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
การดาเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

๑. ร้อยละของกระบวนการ
ดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้อง
ขอขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
กาหนด

ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ไม่เกินร้อยละ ๑๐

๒. ร้อยละของจานวนคดีอาญาที่
หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต
ถูกฟ้องกลับลดลง

ไม่เกินร้อยละ ๔
ของจานวนคดีที่
ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ๓
ของจานวนคดีที่
ส่งฟ้อง

๑๔

ไม่เกินร้อยละ ๒
ของจานวนคดีที่
ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ๑
ของจานวนคดีที่
ส่งฟ้อง

หมายเหตุ

๓.๒.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก
๑.๑) สาระสาคัญ สร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกโดยการปรับกระบวนการ
ทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitalization) เพื่อให้มีการ
ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการนาระบบบริหารสารสนเทศ มาใช้ในกระบวนการทางาน
ด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากลและเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
เพิ่ ม ความสะดวก รวดเร็ ว และถูก ต้ อ งจริ ง จั ง และมี ก ารจั ด ท าฐานข้ อ มู ล คดี ทุ จ ริ ต
การสร้างระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการดาเนินคดีและลดความซ้าซ้อนรวมทั้งการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมกรณีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้สามารถนาคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่ างรวดเร็ว เด็ดขาด
เป็ น ธรรม และเสมอภาค ภายใต้ ก รอบระยะเวลา เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปราบปรามการทุจริต
๑.๒) งบประมาณ ๒,๒๔๐ ล้านบาท
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี
๑.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก สานักงาน ป.ป.ช. สานักงานอัยการสูงสุด ศาล

๑๕

๓.๑.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงานที่
๑

ชื่อและรายละเอียด

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

แผนงานสร้างนวัตกรรมการปราบปราม
การทุจริตเชิงรุก

๒,๒๔๐

๕๖๐ ๕๖๐ ๕๖๐ ๕๖๐

รวม

๒,๒๔๐

๕๖๐ ๕๖๐ ๕๖๐ ๕๖๐

๑๖

หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก
๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐
-

-

-

-

-

สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงานอัยการสูงสุด
ศาล

