รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ประจาปี พ.ศ. 2559

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจาปี 2559
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.วิสัยทัศน์
“สร้างเสริมวินัย ใส่ใจคุณธรรม รวมพลังป้องกันทุจริต”

๒. ค่านิยม
“มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใจอาสา นาพาคุณธรรม”

๓. พันธกิจ
๑) กาหนดนโยบายและแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการในสังกัด
๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการของหน่วยงานทุกหน่วยงานใน
สังกัด
๓) กาหนดขั้นตอนแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๔) ติดตาม เร่งรัดการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการในสังกัด

4. อานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กาหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวง /เลขาธิการ/ผู้อานวยการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อานวยการ
๒) ประสานงาน เร่งรัดและกากับให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วน
ราชการและส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม ข้อ ๓) และ ข้อ ๔) และร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อานวยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจาปี 2559
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานด้านนโยบายที่ดาเนินการเกี่ยวกับการบูรณา
การระบบข้อมูล ระบบงาน โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
การทาให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์ มีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต จึงเน้นที่การปลูกจิตสานึก การรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้โปร่งใส พัฒนาระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม
แนวทางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดาเนินการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าว
โดยได้ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์/มาตรการ
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
การบริหารราชการในองค์กร มาตรการ 1
1. ร้อยละของ
ประสิทธิภาพการบริหาร มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
สร้างองค์ความรู้ในการ ความสาเร็จของ
ราชการแผ่นดิน
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ป้องกันและปราบปราม การดาเนินงานตาม
การทุจริต
แผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/มาตรการ
มาตรการ 2 พัฒนา
ปรับปรุง ปลุกจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรในองค์กร

ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านการ
อบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีทัศนคติ
และการปฏิบัติงานที่ดี
ตามแนวทางของการ
เป็นข้าราชการที่ดี
3. ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านการ
อบรมด้านต่างๆ
มีการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

6. ผลการดาเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปี
2559 ประกอบด้วย 4 โครงการ 11 กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมการจัดทา
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 2) กิจกรรม การดาเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใส
ใน
การปฏิบัติราชการ 3) กิจกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับสานักและระดับ
กรม และ 4) กิจกรรมการทบทวนแนวทาง/เกณฑ์การเลือนระดับหรือโยกย้าย
2) โครงการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมการกาหนด
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนและเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 2) กิจกรรมการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 3)
กิจกรรมการ ติดตามเรื่องร้องเรียนจากทุกหน่วยงาน และ 4) กิจกรรมการ รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียน
3) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริประกอบด้
ต
วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การต่อต้านการทุจริต และ 2) กิจกรรมการรณณรงค์เรื่องการรับของขวัญ/สินน้าใจ
4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการ ดาเนินการตามยุทธศาตร์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดาเนินการตาม แผนปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปี 2559 จานวน 4 โครงการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ รายละเอียดปรากฎตาม รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปี พ.ศ. 2559

7. บทสรุป
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ใช้เครื่องมือในการดาเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๕๙ กากับการทางานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดยวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสานึกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจาปี ๒๕๕๙ ได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด แต่
เนื่องจากมีข้อจากัดและปัญหาหลายประการ จึงทาให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพลดลงไปบ้าง ดังนี้
1) การสร้างจิตสานึกและการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
ยังปรากฏผลได้ไม่เด่นชัด เนื่องจากต้องมีการสร้างจิตสานึกฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นประจา
2) การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตยังขาดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินงานที่ชัดเจน
3) บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่เพียงพอ
4) การมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตใน
องค์กร ยังขาดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน
5) ข้อจากัดด้านบุคลากร เนื่องจากอัตรากาลังมีไม่เพียงพอ และเป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามโครงสร้างใหม่ ทาให้ขาดประสบการณ์การทางานในด้านนี้
๖) การรณรงค์เพื่อส่งเสริมคนดี หรือเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังทาได้ไม่เพียงพอ
7) การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยังมีไม่เพียงพอ

8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
สานักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เพื่อ ให้ การดาเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงาน
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่วมกัน ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะจัดทา
โครงการ/กิจกรรมที่จะสนับสนุนให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติลง เช่น การกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างจิตสานึกและการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน การดาเนินงานจัดทาและขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน การจัดสร้าง
และพัฒนาเว็ปไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การปรับปรุงระบบ ข้อร้องเรียนให้ง่ายและมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ทับซ้อน การสร้างเครือข่าย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การดาเนินงานเพื่อยกระดับคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ การจัดทาคู่มือและเอกสารเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการรณรงค์เพื่อส่งเสริมคนดี
หรือเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่กาหนดไว้ เป็นต้น

