แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2565
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คานา
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ มี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกของบุคลากรสานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมและเครือข่ายของศูน ย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านและป้องกัน การทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในสังกัดและภายนอกโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตามภารกิจ ตลอดจนการพัฒนากลไกการดาเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดและป้องกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563
ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ข ยายกรอบเวลาของยุท ธศาสตร์ช าติ ว่าด้ ว ยการป้อ งกั น และปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการ
ขั บ เคลื่ อ นแผนงานและ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ห้ ว งระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ของแต่ละกระทรวง ดังนั้น กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ ต่ อ เนื่ อ งครอบคลุ ม ใน ปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ด้ ว ย โดยใช้ โ ครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการ ดั ง เช่ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในฐานะหน่วยงานหลักที่เป็นกลไกการขับเคลื่ อนการ
ต่อต้านการทุจริต ในระดับกระทรวงฯ รวมถึงการส่งเสริม จริยธรรมในหน่วยงาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบั ติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒565 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คมขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น แนวทางการด าเนิ น งาน ระยะ ๑ ปี ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบ
และวางแผนการท ากิจ กรรมที่เ หมาะสม รวมถึงการขั บเคลื่ อ นนโยบายส าคัญ เกี่ยวกั บการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจ ริ ต ภายใต้ห น่ ว ยงานในสั งกัดส านักงานปลั ด กระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั ง คม
ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑) นโยบายรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการ
ทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับ การบริ หารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็นในการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่นระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งมีนายกรัฐ มนตรีเป็นประธานได้มีม ติก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๓) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง
ส่วนราชการที่อยู่ ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวงทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยก าหนดไว้ ใ นกฎกระทรวงแบ่ ง
ส่วนราชการ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทาหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
อีกตาแหน่งหนึ่ง

๒

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
***********
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มี
การริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็ น ประเทศที่ มีม าตรฐานความโปร่ง ใสเที ยบเท่ าสากลจากผลการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ การทุ จ ริ ต
การวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะห์
ทิศทางและแนวโน้ ม การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจริ ตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจั ย และ
การศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์วงล้ออนาคต (Future
Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้บริหาร องค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ได้มีการนามาประมวลผลเพื่อกาหนด
เป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่ อน
แผนงานและ ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564) ของแต่ละกระทรวง ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คม จึ ง ได้ ข ยายกรอบระยะเวลาเป็ น สิ้ น สุ ด ปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต่ อ เนื่ อ ง
ครอบคลุมใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ จะสานักงาน ป.ป.ช. กาลังดาเนินการกระบวนการ
จั ดทายุ ทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะถัดไป (พ.ศ. 2566 - 2570)
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บ ทฯ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ (พ.ศ. 2561 - 2580)
เพื่อใช้เป็ น กรอบแนวทางการดาเนิ น งาน รวมถึงการขับเคลื่ อนนโยบายส าคัญ เกี่ ยวกับ การป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการต่อไป

๓

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
พันธกิจ
“สร้ า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การทุ ก ภาคส่ ว น
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓. การทุจ ริ ตถูก ยั บ ยั้ ง อย่ างเท่ า ทัน ด้ว ยนวัตกรรมกลไกป้ องกั น การทุ จริ ต และระบบบริ ห ารจั ด การ
ตามหลัก ธรรมาภิบาล
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
๕. ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมี ค่ า คะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรั บสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจ ริ ต ” โดยเริ่ มตั้งแต่กระบวนการกล่ อมเกลาทางสั งคมในทุกระดับช่ว งวัย ตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้ า ง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละ เพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตั วและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจ ริ ตประพฤติมิช อบ ไม่ว่าจะเป็นรัฐ บาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้ เห็ นถึงเจตจานงทางการเมือง
อั น แน่ ว แน่ ข องประชาชนไทยทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ฝ่ า ยที่ ต้ อ งการให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ บาล
และการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ ดังนั้น
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ เจตจ านงทางการเมือ งในการต่อ ต้า นการทุจ ริต อัน แน่ว แน่ข องประชาชน
จึงได้กาหนดให้ มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รู ป ธรรมและสอดคล้ องเป็ น หนึ่ งเดีย วกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ ประชาชนและรัฐ บาลมีการนา
เจตจ านงทางการเมื อ งในเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ ง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
กลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุน
ทุนตั้งต้น
๖. ประยุ ก ต์ น วั ต กรรมในการก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม การด าเนิ น งานตามเจตจ านงทางการเมื อ งของ
พรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่ านมา พบว่าการทุจริต
เชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย เข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ ขั้นตอนการ
กาหนดนโยบายของพรรคการเมืองการใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริ ตระยะที่ ๓ จึ งได้กาหนดให้ มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต ตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการกาหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสิ นใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย
(Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)

๕

กลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้น การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) บูรณาการและ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิ บัติการพัฒนา
นวัตกรรมส าหรั บ การส่ ง เสริ มภาคธุร กิ จเอกชนสื่ อ มวลชนและประชาชนให้ เ ข้ า มามีส่ ว นร่ว มในการ
ตรวจสอบ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต หรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรื อไม่เกิดขึ้น โดยอาศัย ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริห ารและกลไกอื่นๆตลอดจน
เสริมสร้าง การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้นยุทธศาสตร์ที่ ๔
กลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากลไกและกระบวนการต่ า งๆ ของการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การ
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการ
ดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะ
ได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก และเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้
คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด

๖

กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินทรัพย์สินคืนจากการ
ทุจริต
๓. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการและพั ฒ นากลไกพิ เ ศษในการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี ค วามรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวั ตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้ ง เบาะแส (Whistleblower) และเจ้ า หน้ า ที่ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดี
ถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณคดี ทุ จ ริ ต ระหว่ า งประเทศตามกรอบความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัดกากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรั บปรุงการทางาน
รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์
๑. ศึกษาและกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”

๗

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ส่ ง ผลกระทบอย่ า งใหญ่ ห ลวงต่ อ ความมั่ น คงแห่ ง รั ฐ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเนื่องตามมา
ก่อให้เกิดสภาวะการถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะขาดปัจจัย
ในการแก้ปัญหาของสาเหตุการเกิดปัญหา การเลือกปฏิบัติ และให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอื้อผลประโยชน์ในภาครัฐ
นอกจากนี้ การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หลั กนิ ติรั ฐ และหลั กนิ ติธ รรมอัน เป็ น หลั กการส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติ จึงได้ออกคาสั่ง ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบได้กาหนดให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิช อบในระบบราชการ เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐ
มีความโปร่งใสและมีการดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิ ภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการ
รณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ
และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่ อน
แผนงานและ ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564) ของแต่ละกระทรวง ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คม จึ ง ได้ ข ยายกรอบระยะเวลาเป็ น สิ้ น สุ ด ปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต่ อ เนื่ อ ง
ครอบคลุมใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย โดยใช้ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับนี้
จะมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกของบุคลากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีทัศนคติและค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริตและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
สังกัดให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตและการพัฒนากลไกการดาเนินงานเพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืนทั้งนี้ จะสานักงาน ป.ป.ช. กาลังดาเนินการกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ต ระยะถัดไป (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ส อดคล้ องกับแผนแม่บทฯ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนิ น งาน รวมถึงการขับ เคลื่ อนนโยบายสาคัญเกี่ยวกับการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตของส่ว น
ราชการต่อไป
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สานักงานปลั ด กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานด้านนโยบายดาเนิน การ
เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการนา
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล มาใช้ ในการปฏิ บั ติร าชการของหน่ว ยงาน ให้ มีประสิ ทธิภ าพ สามารถสนองตอบต่ อ การ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ ๑) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของ
ภาครัฐ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
จากการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการทาธุรกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ และประชาชนได้รับ บริ การที่ส ะดวก รวดเร็ว แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ จ ริต
ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖4 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กาหนดแนวทางเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ
๑) การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
๒) การสร้างกลไกป้องกันต่อต้านการทุจริต
๓) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
โดยสานักงานปลัดกระทรวงฯ จะได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จในด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปลูกฝังค่านิ ยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการไม่ยอมรับการ
ทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศ
วิสัยทัศน์

“กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”

พันธกิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เป้าประสงค์
๑) เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
๒) สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4) เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๑ : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้/ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น

๙

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมฯ ทีเ่ พิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมยกย่องคนดี
ตัวชี้วัดที่ 5 : มีเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบข้อร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 3 : จานวนนโยบายหรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความเสร็จของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของหน่วยงาน

๑๐

โครงสร้าง
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กองกลาง

กองป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองกฎหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต

กองการต่างประเทศ

สานักงานคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง

กองสื่อสารโทรคมนาคม

อานาจ
หน้าที่

กฏกระทรวง

ภายใน

ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ. 2560 ให้ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง

๑๑

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์
“เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อ ผลักดันทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล”
ค่านิยม
“มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใจอาสา นาพาคุณธรรม”
พันธกิจ
1. กาหนดนโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ ของกระทรวง แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ
บริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งบริหารจัดการองค์กร กากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏฺบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
2. พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ มาตรการ หลั ก เกณฑ์ แนวทาง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. เสนอนโยบาย ก ากั บ ดู แ ล และปฏิ บั ติ ง านด้ า นการสื่ อ สาร ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการจัดการวิกฤติระดับชาติ
4. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศเป็นศูนยกลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
5. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
6. ด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการต่ า งประเทศเชิ ง รุ ก เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อานาจหน้าที่
ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
พ.ศ. 2560 ให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ยุ ทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคมเป็นแผนปฏิบัติง าน จัดสรร
ทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิ จ
ของกระทรวง โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และจั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการก าหนดนโยบาย เป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์
ของกระทรวง
2. พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็ น แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติงาน
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์
4. ประสานงาน กากับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
5. ดูแลงานประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ
6. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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7. ประสานเครื อ ข่ า ยสารสนเทศระดั บ ประเทศและเป็ น ศู น ย์ ก ลางเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ระดับ กระทรวง รวมทั้งพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและบริการของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
8. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์และธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจทั่วถึงทุกภาคส่วน
ของสังคม
9. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เสนอแผนงาน มาตรการ จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ก ากั บ ดู แ ล สนั บ สนุ น และ
ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และปฏิบัติการป้ องกัน
และปราบปราม รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศ
10. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายด้านการสื่อสาร รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
และการจัดการวิกฤติระดับชาติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของสานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ทาหน้ าที่ห ลั กในการเป็ น ศูน ย์ กลางในการบูร ณาการและขับเคลื่ อนแผนปฏิบัติการป้อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
๒. ประสานงาน เร่งรัด และกากับให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
๓. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๕. ประสานงาน เร่งรัด และติ ดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม 3. และ 4. และร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีกลุ่มงานภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
๑. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน้าที่
๑) ศึ กษา วิ เคราะห์ รวบรวมข้ อมู ลสภาพปั ญหา เพื่ อจั ดท าข้ อเสนอแนะ มาตรการ แนวทาง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๒) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจน
บู ร ณาการแผนปฏิบั ติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่ วนราชการ และส่ ว นราชการ
ในสังกัด
๓) ให้คาปรึกษาแนะนา ประสานงาน เร่งรัด กากับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการ
ขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของส่ ว นราชการ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด และส่ ง ต่ อ ไปยั ง ส่ ว นราชการและหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง
ประสานงาน ติดตาม อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
๕) เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. สั่งการ
หรือร้องขอ
๖) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในส่วนราชการ
๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ
๘) ติดตามประเมิน ผลการดาเนินงานของส่ ว นราชการและส่ ว นราชการในสั งกัด และจัดทา
รายงานผลการด าเนิ น งานการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาพรวมของ
ส่วนราชการส่งสานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. กลุ่มงานจริยธรรม มีหน้าที่
๑) งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๒) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการระดั บกระทรวง หรือ
ระดับกรม
๓) ประสานการดาเนิ น งานเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนงาน/โครงการ
ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วน
ราชการและส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสานักงาน ก.พ.
๕) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดาเนินการตามประมวล
จริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดาเนินงาน ใน
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทารายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

แผนผังความเชื่อมโยง
นโยบายรัฐบาล

การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ยุทธศาสตร์กระทรวง

ยุทธศาสตร์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวง

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยกระดับเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต

เป้าประสงค์
การบริหาราชการในองค์กรมี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต

มาตรการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐ
อย่างมี ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (ITA)

๑. สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

๒. สร้างกลไกป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต

๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑ : จานวนโครงการ/
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้/ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมฯ
เพิ่มขึน้
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสาเร็จ
ของการจัดกิจกรรมยกย่องคนดี
ตัวชี้วัดที่ 5 : มีเครือข่ายด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละความสาเร็จการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุงระบบข้อร้องเรียน
การทุจริต
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 : จ านวนนโยบายหรือ
มาตรการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความเสร็จของ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑ ยกระดับผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment –
ITA) ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2565
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและความซื่อสัตย์สุจริต
ให้กับบุคลากร
2) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับรู้
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต ของบุคลากร ของ สป.ดศ. โดยวิธีการ
e-Learning

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
ศปท.
1 ครั้ง
10,000

จานวนหลักสูตรในการ
2
เสริมสร้างความรู้ความ
หลักสูตร
เข้าใจเพื่อรับรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต ของ
บุคลากร ของ
สป.ดศ. โดยวิธีการ
e-Learning
3) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการ จานวนครั้งของการจัด
2 ครั้ง
ที่ดี พ.ศ. 2565
กิจกรรมหลักสูตรของการ
เป็นข้าราชการที่ดี
4) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น จานวนครั้งที่ดาเนินงาน
1 ครัง้
ประจาปี
คัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างดีเด่นประจาปี
5) กิจกรรมจัดนิทรรศการและผลิตสื่อรณรงค์
จานวนครั้งของการจัด
2 ครัง้
เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและการ
นิทรรศการและผลิตสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รณรงค์เพื่อส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ไม่ใช้
งบประมาณ

ศปท.

833,700 กก.(กพท.)

ไม่ใช้
งบประมาณ

กก.(กบค.)

ไม่ใช้
งบประมาณ

ศปท.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2565
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

6) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ จานวนครั้งของการเข้าร่วม อย่าง
ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
น้อย 5
สถาบันชาติ ศาสนา
ครั้ง
พระมหากษัตริย์
7) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร
จานวนครั้งการจัดกิจกรรม 1 ครัง้
ของการพัฒนาองค์กร

ไม่ใช้
งบประมาณ

กก.(กอก.)

20,000

กก.(กพท.)
/ ศปท.

8) กิจกรรมยกย่องคนดี

มีการจัดกิจกรรมยกย่อง
คนดีบนเว็บไซต์กระทรวงฯ

1 ครั้ง

ไม่ใช้
งบประมาณ

กก.(กบค.) /
ศปท.

9) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ฯ ให้แก่เครือข่าย
ของ ศปท.

จานวนกิจกรรมในการ
เสริมสร้างความรู้ฯให้
เครือข่าย ศปท.

1 ครั้ง

10,000

ศปท.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2565
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ 1. สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม
1) จัดทำมำตรกำร/ประกำศ/คู่มือที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในหน่วยงำน

2) จัดให้มีคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับกอง
หรือเทียบเท่ำ และระดับกรม

งบประมำณ หน่วยงำน
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
ไม่ใช้
1) จำนวนมำตรกำร/
ไม่น้อย
ศปท.
งบประมำณ
ประกำศ/คู่มือที่เป็น
กว่ำ 3
ประโยชน์ต่อกำรส่งเสริม มำตรกำร
คุณธรรมและควำมโปร่งใส /ประกำศ
ในหน่วยงำน
ไม่ใช้
จำนวนคณะกรรมกำรใน
อย่ำง
กก.
งบประมำณ
กำรประเมินผลกำร
น้อย 10
(กบค.)
ปฏิบัติงำนระดับสำนักหรือ
คณะ
ระดับกรม

ตัวชี้วัด

3) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน

จำนวนครั้งของกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน

4) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ทุจริตผ่ำน Website ศปท. ให้มี
ประสิทธิภำพ

ระดับควำมสำเร็จของกำร
พัฒนำระบบข้อร้องเรียน
เรื่องทุจริต Website ศปท.
ให้มีประสิทธิภำพ

5) จัดทำเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและควำมซื่อสัตย์ให้แก่บุคลำกร

จำนวนเอกสำรเผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ควำมซื่อสัตย์สุจริตให้
บุคลำกร

หน่วยนับ

ไม่น้อย
กว่ำ 5
ครั้ง
1 ครั้ง

ไม่ใช้
งบประมำณ

ตส.

ไม่ใช้
งบประมำณ

ศปท.

3 ฉบับ

ไม่ใช้
งบประมำณ

ศปท.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2565
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ 1. สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม
6) กิจกรรมกำรวิเครำะห์ และวำงระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำร
7) มีกำรรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน

ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จของกำร
บริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต

มีรำยงำนผลกำรควบคุม
ภำยใน
8) จัดทำกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระดับควำมสำเร็จในกำร
ประจำปี พ.ศ. 2564
วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ประจำปี 2564
9) จัดทำกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อ
จำนวนกำรเผยแพร่กำร
จัดจ้ำงประจำปี พ.ศ. 2565
จัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
2565
10) กิจกรรมกำรดูแลระบบสำรสนเทศให้ จำนวนครั้งในกำรดูแล
มีประสิทธิภำพเพื่อกำรเปิดเผยที่เกี่ยวข้อง ระบบสำรสนเทศให้มี
กับกำรประเมินผล ITA
ประสิทธิภำพ
ของเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
11) จัดทำช่องทำงเพื่อเผยแพร่
จำนวนช่องทำงเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์/ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ประชำสัมพันธ์/ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำม
เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
กำรทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริต

งบประมำณ หน่วยงำน
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
1 ครั้ง
30,000 ตส.

หน่วยนับ

2 ครั้ง

ไม่ใช้
งบประมำณ

ยศ./ตส.

1 ครั้ง

ไม่ใช้
งบประมำณ

กก.
(กพส..)

1 ครั้ง

ไม่ใช้
งบประมำณ

กก.
(กพส..)

1 ครั้ง

ไม่ใช้
งบประมำณ

ศท.

3
ช่องทำง

ไม่ใช้
งบประมำณ

ศปท.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2565
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) กิจกรรมดาเนินงานการประเมินคุณธรรม ยกระดับคะแนนประเมิน
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
คุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565 (ITA) ของหน่วยงาน
2) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564

3) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ยกระดับค่าคะแนนในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

ระดับความสาเร็จของการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี
พ.ศ. 256๔
จานวนกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อยกระดับค่า
คะแนนในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA)

งบประมาณ หน่วยงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
ไม่ใช้
1 กิจกรรม
สานักงาน/
งบประมาณ
กลุ่ม
/ศูนย์

หน่วยนับ

1 กิจกรรม

ไม่ใช้
สานักงาน/
งบประมาณ
กลุ่ม

/ศูนย์ ที่
เกี่ยวข้อง

1 กิจกรรม

10,000 ศปท.

