แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี 2560
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คานา
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ
กาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้มีการจัดทาและ
ดาเนินงานในระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แล้ว ดังนั้น การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับนี้
มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกของบุคลากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดและภายนอกโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้
เสียตามภารกิจ ตลอดจนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต และการพัฒนากลไกการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดและป้องกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืนต่อไป
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๑. บทนา
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

๑

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑. หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
๒. ปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการทุจริต
๓. นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. โครงสร้างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๕. อานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๗. แผนผังความเชื่อมโยง

๖

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับปรับแผน)
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑. บทวิเคราะห์ผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
๒. แผนงานปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ฉบับปรับแผน)
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๑

ส่ ว นที่ ๑ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการ
ริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่
กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์
การทุจริต การวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวน
งานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห์สภาวะ แวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์วงล้ออนาคต
(Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีการนามาประมวลผล
เพื่อกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐

๒
วัตถุประสงค์หลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน
๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย มีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริ ต” โดยเริ่ มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้า นการทุจริต
ในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจริ ตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้ เห็นถึงเจตจานงทางการเมือง

๓
อันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
สนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ การน าเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้ องเป็ น หนึ่ งเดีย วกัน โดยเป็ นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง เน้นให้ ประชาชนและรั ฐ บาลมีการนาเจตจานง
ทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
กลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุน
ทุนตั้งต้น
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่
เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
กลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) บูรณาการและ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย

๔
๓.

การพัฒ นานวัตกรรมส าหรั บ การรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบั ติ
การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้นยุทธศาสตร์ที่ ๔
กลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.
๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การ
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริต
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลั วที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผล
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด

๕
กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินทรัพย์สินคืนจากการ
ทุจริต
๓. ปรั บ ปรุ งกระบวนการและพั ฒ นากลไกพิ เ ศษในการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี ความรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพ
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดี
ถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณคดี ทุ จ ริ ต ระหว่ า งประเทศตามกรอบความร่ ว มมื อ ทางเ ศรษฐกิ จ และสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ ปรับปรุงการ
ทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และต่างประเทศ
กลยุทธ์
๑. ศึกษา และกากับติดตาม การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
****************************************************************************************************************

๖

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑. 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
ของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเนื่องตามมา
ก่อให้เกิดสภาวะการถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปัญหาสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะขาดปัจจัย
ในการแก้ปัญหา การเกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติและให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอื้อผลประโยชน์ในภาครัฐนอกจากนี้
การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐ
และหลักนิติธรรม อันเป็นหลักการสาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงได้ออกคาสั่ง ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจ ริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการ เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมี
การดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้
เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึก
ค่านิ ย มให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการปฏิบั ติงานของบุคลากรภาครัฐ และให้ ผู้ ปฏิบั ติงาน
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ) แปลงไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น การ
จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์
การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับ
นี้ จะมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกของบุคลากรสานักงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีทัศนคติ
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เน้นการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต และการพัฒนากลไกการดาเนินงาน
เพื่อลดปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

๗

๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลรวมทั้ง
ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓) สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
๔) เพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
๕) สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
๓. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. หน่วยงานดาเนินการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลฯ
๕. ผลที่คาดหวัง
๑) องค์กรมีมาตรฐาน โปร่งใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
๒) ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีจิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส
๓) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เช้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
๕) มีกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๗. ปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการทุจริต
ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ทั้ ง ในด้ า นระบบบริ ห ารราชการและด้ า นตั ว บุ ค คลของข้ า ราชการ
ประกอบด้วย
๑) การขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอานาจในการใช้ดุลพินิจตาม
ตาแหน่งหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยขาดมาตรการตรวจสอบที่เพียงพอและขาดการถ่วงดุลอานาจที่เหมาะสม
๒) การผูกขาด ในกรณีนี้เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ การได้รับสัมปทานในโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัท
จะ ใช้วิธีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๘
๓) การได้รับค่าตอบแทนการทางานที่ไม่เหมาะสม (Low salary)
๔) ความโลภเนื่องจากความไม่รู้จักพอ แม้จะมีค่าตอบแทนที่สูงและมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ดีอยู่แล้ว
๕) การขาดคุณธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดสานึกในคุณธรรมสาหรับการดาเนินชีวิตและการทางาน
๖) การขาดจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณ์และขาดจิตสานึกเพื่อ
ส่วนรวม
๘. นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑) นโยบายรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสั ต ย์ สุ จ ริ ตควบคู่ กับการบริห ารจัดการภาครัฐ ที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐ นาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติกาหนดให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๓) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสานั กนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง ทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกาหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทาหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีก
ตาแหน่งหนึ่ง

๙
โครงสร้
าง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สานักงานปลัดกระทรวง
อุตุนิยมวิทยา

บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)

สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

สานักงานสถิติแห่งชาติ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)

สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

อานาจ
หน้าที่

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
หมวด ๘/๑ มาตรา ๒๑/๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และ
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๐
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานปลัดกระทรวง
วิสัยทัศน์
“เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสุนน และประสานงานทุกภาคส่วน เพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใน ๕ ปี”
พันธกิจ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวงแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติงานและจัดสรรบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เ กิด
การประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์
๒. ประสานงาน กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
๓. บริหารจัดการองค์กร ดูแลงานประชาสัมพันธ์ งานต่างประเทศในการสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ดิจิ ทัล รวมถึงบั งคับใช้ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมาย
๕. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม
และศู น ย์ ก ลางเครื อข่า ยสารสนเทศระดับ กระทรวง รวมทั้ งพัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่อ ใช้ใ นการ
บริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
๖. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร ให้ มี ค วามทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับนโยบายและสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
๗. วิเคราะห์ เสนอแผน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ปราบปราม และเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม
สถานการณ์การกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างยั่งยืน"
พันธกิจ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.
๒๕๕๒ ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้

๑๑
ความรู้ และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยาและทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ในเชิง เศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และ
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐจากภัยธรรมชาติ โดยให้มี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
๒. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล
๓. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ โดยระบบและ
เทคนิคที่ทันสมัย
๔. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน
มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
๕. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยนและให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับ ประชาชน
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๖. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกับ หรื อ สนับ สนุน การปฏิ บัติ งานของหน่ ว ยงานอื่ นด้ านอุ ตุนิย มวิ ทยาและ
แผ่นดินไหว
๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อานาจหน้าที่
๑. จั ดท าร่ างนโยบายและแผนระดั บชาติ ว่า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิทั ล เพื่อ เศรษฐกิจ และสั งคมตาม
เป้าหมายที่คณะกรรมการกาหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
๒. จั ดทาร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทางที่คณะกรรมการเฉพาะด้านกาหนด และ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมเสนอต่ อ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน
๓. ประสานและให้ความร่วมมือกับสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการดาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
๔. เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน

๑๒
๕. สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็น
ทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน
๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม แผนปฏิ บั ติ ก าร แผนงาน รวมทั้ ง มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน
๗. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา หรือดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
เฉพาะด้านมอบหมาย หรือเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
๙. อานาจหน้ าที่อื่น ที่คณะกรรมการกาหนดหรือมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็น
อานาจหน้าที่ของสานักงาน
สานักงานสถิติแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ”
พันธกิจ
๑. บริ ห ารจั ดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้ เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
๒. จัดทาสามะโนหรือสารวจด้วยตัวอย่าง หรืออานวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
๓. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
๔. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
๕. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนาของประเทศ”
พันธกิจ
๑. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงานธุรกิจ
๒. ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ
๓. สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน

๑๓

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนาของชาติ”
พันธกิจ
๑. ให้ บ ริ ก ารด้ า นโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย มี คุ ณ ภาพ และสามารถ
ตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ โดยการพัฒนาหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ
๒. ขยายฐานผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับ
ผู้ใช้บริการ
๓. ดาเนินการปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันและเป็นพลังขับเคลื่อน เศรษฐกิจ
ของประเทศ
๔. สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ตลอดจนการดาเนินงานเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และใส่ใจต่อสังคม
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นาในธุรกิจไปรษณีย์และการให้บริการ Logistics ครบวงจรในอาเซียน”
พันธกิจ
๑. ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก
๒. พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และ Logistics ของอาเซียน
๓. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีกาไรอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์
ส านั ก งานส่ งเสริ มเศรษฐกิจ ดิ จิ ทัล มีวัต ถุประสงค์ เพื่อ ส่ งเสริม และสนับสนุนให้ เกิด การพัฒ นา
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนาไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
หน้าที่
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
๑. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การส่ง เสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

๑๔
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
๕. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน หรือคณะกรรมการกากับสานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนด
๗. ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๘. ถือ หุ้ น เข้า เป็ น หุ้ น ส่ ว น หรื อ เข้า ร่ ว มทุ นกั บ บุค คลอื่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ประสงค์ ของการจัด ตั้ ง
หน่วยงานตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
“ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อ
ยกระดับการบริการสู่ประชาชน”
พันธกิจ
๑. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ศึกษา วิจัย พัฒนาและเสนอแนะแนวทางมาตรการและมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
๓. ให้คาปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
๔. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจัด อบรม เพื่ อ ยกระดับ ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถด้า นรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
“เป็น องค์กรส าคัญในการสนั บ สนุน SMART Thailand โดยส่ งเสริมให้การทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยและทัดเทียมผู้นาในภูมิภาค”
พันธกิจ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้กาหนดพันธกิจเพื่อผลักดันการ
ดาเนินงานตามแนวนโยบายส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศดังนี้
๑. สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาครัฐ ภาคธุรกิจและ
ประชาชน

๑๕
๒. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน กฎหมาย แนวทางและมาตรการที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยใน
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๓. พัฒ นา ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุน ให้ เกิดการใช้มาตรฐานและกระบวนการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๔. สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๒) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจนบูรณา
การแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด
๓) ให้คาปรึกษาแนะนา ประสานงาน เร่งรัด กากับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการ
ขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน
ติดตาม อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
๕) เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. สั่งการ
หรือร้องขอ
๖) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการ
๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ
๘) ติดตามประเมิน ผลการดาเนินงานของส่ ว นราชการและส่ ว นราชการในสั งกัด และจัดท า
รายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่ว น
ราชการส่งสานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๖
๒. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
๑) งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๒) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการระดักระทรวง หรือ
ระดับกรม
๓) ประสานการดาเนิ น งานเกี่ ยวกับ การจัดทาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีแผนงาน/โครงการ
ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้ มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วน
ราชการและส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสานักงาน ก.พ.
๕) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดาเนินการตามประมวล
จริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดาเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานด้านนโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผน
ส่งเสริม พัฒนา และดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการทาธุรกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) บริการ
ภาครัฐมีการเชื่อมโยงและการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ และประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ ว แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๐ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กาหนดแนวทางเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ ๑)
การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) การสร้างกลไกป้องกันต่อต้านการทุจริต และ ๓) การ
เสริ มสร้ างประสิ ทธิภ าพในการป้ องกัน และต่อต้านการทุ จริต โดยกระทรวงดิ จิทัล ฯ จะได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปลูกฝัง
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนของ
ประเทศ

๑๗
วิสัยทัศน์ “กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”
พันธกิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เป้าประสงค์
๑) เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
๒) สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

๑๘
แผนผังความเชื่อมโยง
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

นโยบายรัฐบาล

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล

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

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑
สร้ างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริ ต

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒
ยกระดับเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้ าน
การทุจริ ต

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๓
สกัดกันการทุ
้
จริ ตเชิง
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๕

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๖

การพัฒนาระบบ

ปฏิรูปกลไกและ

ยกระดับคะแนนดัชนี

ป้องกันการทุจริ ตเชิงรุก

กระบวนการการ

การรับรู้การทุจริ ต

ปราบปรามการทุจริ ต

ยุทธศาสตร์ กระทรวง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
การบริหาราชการในองค์กรมี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

มาตรการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ภาครัฐอย่างมี ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (ITA)

๒. สร้างกลไกป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต

๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องการและ

แนวทางกาดาเนินงาน

๑. สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

๑๙
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง)
๑) บทวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ใช้เครื่องมือในการดาเนินงานการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๕๙ กากับการทางานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอรัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดยวิธีสร้างความรู้
ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสานึกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงฯ ดังนี้
๑.๑) การประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
ส านั กงานปลั ดกระทรวงฯ ได้ เข้ าร่ว มการประเมิน มาตรฐานความโปร่ง ใส โดยใช้
เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ มิติ ๑๓ ตัวชี้วัด มาตั้งแต่ปี
๒๕๕๕ มาจนถึงปัจจุบัน โดยสานักงานปลัดกระทรวงฯ ได้นากิจกรรมในการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
ประจาปี ๒๕๕๙ มาเป็นกิจกรรมในการดาเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสานักงานปลัดกระทรวงฯ ประกอบด้วย
จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสของ
สานักงานปลัดกระทรวงฯ ใน ๔ มิติ ๑๓ ตัวชี้วัด ของสานักงานปลัด กระทรวงฯ ให้คะแนนประเมินในระดับ
๕ คะแนนทุก ตัว ชี้วัด ยกเว้น ในมิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุล ยพิ นิจ ตั ว ชี้วัดที่ ๓.๒.๓ การใช้ดุ ล ยพินิจ ในการ
บริ ห ารงานบุ คคล (การพั ฒ นาบุ คลากร) ได้ คะแนนประเมิ น ๔ คะแนน เนื่อ งจากในระดั บคะแนนที่ ๕
กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน นอกจากที่สานักงานปลัดกระทรวง
ฯ ได้นากิจกรรมในการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสทั้ง ๔ มิติ ๑๓ ตัวชี้วัด ของสานักงาน ก.พ. มาเป็น
กิจกรรมในการดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว สานักงานปลัด
กระทรวงฯ ยังได้จัดทาแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการและลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากการทุจริตในการปฏิบัติราชการ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานบริหารงานบุค คล เช่น
การประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับสานักและระดับกรม การทบทวนแนวทางและเกณฑ์การเลื่อนระดับ
หรือโยกย้าย ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
๑.๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลการประเมิน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานปลั ด
กระทรวงฯ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๑๕ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานระดับสูงมาก โดยดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ

๒๐
๙๗.๘๙ ส่วนดัชนีที่ได้คะแนนต่ากว่าดัชนีอื่นๆ คือ ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๖๑.๗๓
คณะที่ปรึกษาโครงการได้สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
สานักงานปลัดกระทรวงฯไว้ดังนี้
๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๒๕ เป็นการวัดใน ๒ แง่มุม ได้แก่ การดาเนินงานขององค์กรได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๒๓ และระบบการร้องเรียนขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๗๙.๒๘
๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (External) และคะแนนจากข้ อ มูล เอกสาร/หลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๘๘ เป็นการวัดในเรื่องความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจการทางานรวดเร็ว และมุ่งผลสาเร็จ
ของงาน
๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) เป็น
คะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๗.๘๙ เป็นการ
วัดใน ๒ แง่มุม ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๕.๗๙ และคะแนนจาก
ประสบการณ์ตรงการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความ
คิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๑.๕๙ เป็นการวัดใน ๒ แง่มุม ได้แก่
วัฒนธรรมองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๖.๔๖ และการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๗๖.๗๒
๕) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความ
คิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๖๑.๗๓
เป็นการวัดใน ๓ แง่มุม ได้แก่ การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๑.๔๔ การบริหารงบประมาณ
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๑.๙๖ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๑.๗๙

๒๑
ผลจากการประเมิน พบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่องจาก Perception-Based มีจานวน ๒ ดัชนี ดังนี้
๑) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความ
คิดเห็น ของเจ้ าหน้ าที่ภายในหน่ว ยงานภาครัฐ และจากข้อมูล เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Base) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๑.๕๙ เป็นการวัดใน ๒ แง่มุม ได้แก่
การประเมิน

ค่าคะแนนดัชนี
(ร้อยละ)

วัฒนธรรมองค์กร

๖๖.๔๖

การต่อต้านการทุจริตในองค์กร

๗๖.๗๒

๒) ดัชนีคุณธรรมในการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจาก
ความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
๖๑.๗๓ เป็นการวัดใน ๓ แง่มุม ได้แก่
การประเมิน

ค่าคะแนนดัชนี
(ร้อยละ)

การบริหารงานบุคคล

๕๑.๔๔

การบริหารงบประมาณ

๗๑.๙๖

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน

๖๑.๗๙

ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based)
โดยการวิเคราะห์ดัชนีและตัวชี้วัดที่เป็นจุดบกพร่องจาก Perception-Based พบว่า ดัชนีที่เป็น
จุดบกพร่องจาก Perception-Based มีจานวน ๓ ดัชนี ได้แก่
๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) เป็นคะแนนจาก External โดยบกพร่องในตัวชี้วัด
ระบบการร้องเรียน เรื่องการแก้ไขข้อร้องเรียน และระบบการให้ผู้ร้องเรียนติดตามระบบการร้องเรียนด้ว ย
ตนเอง
๒) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นคะแนนจาก Internal โดย
บกพร่องในตัวชี้วัด การต่อต้านการทุจริตขององค์กร ในประเด็นเรื่อง

๒๒
๒.๑) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
๒.๒) การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
และกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๓) การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
ภาคประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต
๓) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เป็นคะแนนจากInternal โดย
บกพร่องในตัวชี้วัดการบริหารงานบุคคล ในประเด็นเรื่อง
๓.๑) การได้งานในตาแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรอื่นยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงานปัจจุบัน
๓.๒) วิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่
หน่วยงานมีความเหมาะสม
๓.๓) ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
๓.๔) การวางระบบความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน
๑) แผนปฏิบัติ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดทาขึ้นโดยมีทิศทางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกให้มีทัศนคติและค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย รวมถึงการพัฒนากลไกการดาเนินงานทั้ง
ในด้านการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้า
ระวังปัญหาการทุจริต แนวทางที่กระทรวงฯ ได้ดาเนินการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้ปรับปรุง
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ เป้ าประสงค์/ ตัว ชี้วัด เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกอบยุทธศาสตร์ช าติฯ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒ นาประสิ ทธิภาพการบริห ารราชการแผ่ นดิน โดยกาหนดเป้าประสงค์ให้ การบริห าร
ราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบด้ วย ๒ มาตรการคือ ๑) การ
สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒) พัฒนา ปรับปรุง ปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรในองค์กร โดยกาหนดตัวชี้วัด ดังนี้ ๑) ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริ ต ๒) ร้ อยละของบุคลากรที่ ผ่ านการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
ทัศนคติและการปฏิบัติงานที่ดีตามแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดี และ ๓) ร้อยละของบุคลากรทีผ่านการ
ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งดาเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานัก
บริหารกลาง สานักงานปลัดกระทรวงฯ

๒๓
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมรวมจานวน ๔ โครงการ ดังนี้
(๑) โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มี ๔ กิจกรรม คือ ๑) การจัดทาแผนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๒) การดาเนินงานตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๓) จัด
ให้มีคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับสานักและระดับกรม ๔) การทบทวนแนวทาง/
เกณฑ์การเลื่อนระดับหรือโยกย้าย
(๒) โครงการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริ ต มี ๔ กิจกรรม คือ ๑) กาหนดขั้นตอนการ
จัดการข้อร้องเรียนและเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน ๒) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๓) ติดตามเรื่อง
ร้องเรียนจากทุกหน่วยงาน ๔) รายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
(๓) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มี ๒ กิจกรรม คือ ๑) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒) รนณรงค์เรื่องการรับของขวัญ/สินน้าใจ
(๔) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มี ๑ กิจกรรม คือ การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงฯ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจาปี ๒๕๕๙ ได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กาหนด แต่เนื่องจากมีข้อจากัดและปัญหาหลายประการ จึงทาให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพลดลงไปบ้าง
ดังนี้
๑) การสร้างจิตสานึกและการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตยังปรากฏผลได้
ไม่เด่นชัด เนื่องจากต้องมีการสร้างจิตสานึกฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นประจา
๒) การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตยังขาดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินงานที่ชัดเจน
๓) บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่
เพียงพอ
๔) การมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและเฝ้าระวังมิให้เกิดการ
ทุจริตในองค์กร ยังขาดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน
๕) ข้อจากัดด้านบุคลากร เนื่องจากอัตรากาลังมีไม่เพียงพอ และเป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
โครงสร้างใหม่ ทาให้ขาดประสบการณ์การทางานในด้านนี้
๖) การรณรงค์เพื่อส่งเสริมคนดี หรือเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังทาได้ไม่
เพียงพอ
๗) การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยังมีไม่เพียงพอ

๒๔
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดบกพร่อง
ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงฯ มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่วมกัน ทั้งนี้ สานักงานปลัด
กระทรวงฯ จะจั ด ท าโครงการ/กิจ กรรมที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ส ามารถแก้ไ ขปั ญ หาให้ ยุ ติ ล ง เช่ น การสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติง านที่มีความชัดเจน การ
สร้างการรับรู้ระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างคุณธรรมในหน่วยงาน การขับเคลื่อน ITA ของ
หน่วยงาน การจัดตั้งคณะกรรมการฯ คณะทางานฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างจิตสานึกและการปลูกฝังด้าน
คุณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ แก่ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน การด าเนิ น งานจั ด ทาและขับ เคลื่ อ นแผนป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจ ริ ตของหน่ ว ยงาน การจั ดสร้า งและพัฒ นาเว็ ปไซต์ของ ศปท. การปรับ ปรุงระบบข้ อ
ร้องเรียนให้ง่ายและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ทับซ้อน การปรับปรุงระบบข้อ
ร้องเรียนให้ง่ายและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การจัดสร้างและพัฒนาเว็ ปไซต์ของ ศปท. การสร้างเครือข่าย ศปท.
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต การดาเนินงานเพื่อยกระดับคะแนนของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ การจัดทาคู่มือและเอกสารเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการรณรงค์
เพื่อส่งเสริมคนดี หรือเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่กาหนดไว้ เป็นต้น
จากบทวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง
ประกอบด้วยการดาเนินงาน ๑) การประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ๒) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และ ๓) การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสานักงานปลัดกระทรวงฯ พบว่า สานักงานปลัดกระทรวงฯ มีความจาเป็นต้องปรับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๖๐ ของสานักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อให้
สามารถดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริง และตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมที่สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
นอกจากนี้ สานักงานปลัดกระทรวงฯ ยังคงต้องดาเนินงานมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครั ฐ อย่ า งต่อเนื่ อง และจริ งจั ง เข้มข้นจากปีที่ผ่ านมา เพื่อให้ บุค ลากรของส านักงานปลั ดกระทรวงฯ
มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิให้
เกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

แผนงานปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับแผน)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ศปท.
1 ครั้ง
3

หน่วยนับ

1) กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรม
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

2) จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริตให้กบั บุคลากร

จานวนครั้งทีจ่ ดั กิจกรรมปลูก
จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

1 ครั้ง

ศปท.

3

3) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการ
และพนักงานราชการทีด่ ี

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมหลักสูตรของการ
เป็นข้าราชการและพนักงาน
ราชการทีด่ ี

1 ครั้ง

สธ.

5

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

4) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น จานวนครั้งทีด่ าเนินงาน
ประจาปี
คัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างดีเด่นประจาปี

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
กก.
1 ครั้ง
4

หน่วยนับ

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมทาบอร์ดคุณธรรม
และจริยธรรม

1 ครั้ง

ศปท.

5,6

6) การเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับสถาบันชาติ จานวนครั้งของการเข้าร่วม
ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัทตริย์

3 ครั้ง

กก.

1,4

5) กิจกรรมจัดทาบอร์ดคุณธรรมและจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
7) กิจกรรมพัฒนาบคลากรในองค์กร

ตัวชี้วดั
จานวนครั้งการจัดกิจกรรม
ของการพัฒนาองค์กร

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
กก. / ศปท. 1,5
1 ครั้ง

หน่วยนับ

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทานโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ITA
EB 1 (3)*
ศปท.
3

งบประมาณ หน่วยงาน

มีนโยบายเกี่บงกับเรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

2
นโยบาย

2) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรและการมี จานวนครั้งของการจัด
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมให้ความรู้แก่
บุคลากรและเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต "สานึกข้าราชการไม่
โกง"

1 ครั้ง

ศปท.

3

3) การจัดกิจกรรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ จานวนครั้งของการจัด
ตามยุทธสาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและ
กิจกรรมสร้างความรู้ความ
ปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 ให้กบั ผู้บริหาร เข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 ( พ.ศ.2560 - 2564)
ให้แก่ผู้บริหาร

1 ครั้ง

ศปท.

2,3

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

4) จัดให้มีคณะกรรมการในการประเมินผลการ จานวนคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติงานระดับสานักปละระดับกรม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับสานักและระดับกรม

10 คน

กก.

ITA
EB 1 (3)*
1

5) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

จานวนครั้งของการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

2 ครั้ง

ตส.

3

6) จัดกิจกรรมให้แก่เครือข่ายของ ศปท.

จานวนกิจกรรมในการสร้าง
เครือข่าย ศปท.

2
กิจกรรม

ศปท.

3

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
7) จัดทาระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน
Website ศปท.

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 4
พัฒนาระบบข้อร้องเรียน
เรื่องทุจริต
ระดับที่ 1 ศึกษาระบบข้อ
ร้องเรียน
ระดับที่ 2 กาหนดขั้นตอน
การร้องเรียน
ระดับที่ 3 จัดทาข้อมูลความ
ต้องการในการออกแบบระบบ
ระดับที่ 4 จัดทา
Application ในการร้องเรียน
เรื่องทุจริต
ระดับที่ 5 มี มี Application
ในการร้องเรียนเรื่องทุจริต

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ITA
EB 1 (3)*
ศปท.
3

งบประมาณ หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

8) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลการใน จานวนกิจกรรมของการชี้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แจ้งการดาเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA)

1
กิจกรรม

9) จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร

3 ฉบับ

จานวนเอกสารเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ITA
EB 1 (3)*
สานัก/
1
กลุ่ม
/ศูนย์

งบประมาณ หน่วยงาน

ศปท.

3,6

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
10) จัดทาช่องทางเพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วดั
จานวนช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

หน่วยนับ
3
ช่องทาง

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ITA
EB 1 (3)*
ศปท.
6

งบประมาณ หน่วยงาน

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
2. ด้านความพร้อมรับผิด
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมดาเนินการตามประเมิน ITA ประจาปี

ตัวชี้วดั
ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ITA
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
80
3
สานัก/
คะแนน
กลุ่ม/ศูนย์

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
2. ด้านความพร้อมรับผิด
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1) กิจกรรมการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
เพือ่ สร้างการรับรู้และเข้าใจในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่างต่อเนือ่ ง

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
จานวนช่องทางการสื่อสาร
ไม่น้อย
สลธ.
1,6
เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจ กว่า 2
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ช่องทาง
และสื่อสารข้อมูลการสร้าง
เสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ น
สดช.
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

2) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจาปี

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจาปี

1 ร่าง
ข้อบังคับ
คุณธรรมฯ

สลธ.

3,4

3) โครงการสัมมนาเสริมสร้างวินัยให้แก่
เจ้าหน้าที่ สดช.

จานวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สดช. ได้รบั การ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า

40 ราย

สลธ.

5

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ ร้อยละ 80
ได้รบั การตอบสนองหรือ
รายงานผลการดาเนินการให้
ผู้รอ้ งเรียนทราบตาม
ระยะเวาทีก่ าหนด

2) การจัดทามาตรฐาน/คู่มือ/ระเบียบ/ขั้นตอน จานวนมาตรฐาน/คู่มือ/
การปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ระเบียบ /ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ทีม่ ีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ทราบและนาไปใช้
ประโยชน์/ปฏิบัติ (นับเป็น
จานวนเรื่อง)

5 เรื่อง

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ITA
EB 1 (3)*
สลธ.
1

งบประมาณ หน่วยงาน

สลธ.

2,5

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
3) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการต่อต้านการทุจริตประจาปี

ตัวชี้วดั
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจาปี

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ร้อยละ 70

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ITA
EB 1 (3)*
สลธ.
3,4

งบประมาณ หน่วยงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมดาเนินการตามประเมิน ITA ประจาปี

ตัวชี้วดั
ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

หน่วยนับ
80
คะแนน

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
สลธ.
3

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
กรมอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1. เวียนแจ้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทศพิธราชธรรม พระบรมราโชวาทที่
พระราชทานแก่ขา้ ราชการพลเรือนให้บุคลากร
ในสังกัดได้ทราบ

ตัวชี้วดั
1.จานวนครั้งทีห่ น่วยงาน
ได้รบั การแจ้งเวียนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทศพิธราชธรรม พระบรม
ราโชวาททีพ่ ระราชทานแก่
ข้าราชการพลเรือนให้
บุคลากรในสังกัดได้ทราบ

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ 2. จานวนกิจกรรม
ศาสนา พระมหากษัตริย์
เสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

หน่วยนับ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

1 ครั้ง

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

2
กิจกรรม

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
สานัก/
ศูนย์/
กลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
กรมอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะให้แก่
บุคลากรในองค์กร

3.จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะให้แก่บุคลากร
ในองค์กร

2
กิจกรรม

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
สานัก/
ศูนย์/
กลุ่มงาน

4.เวียนแจ้งประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนให้แก่ขา้ ราชการทุกหน่วยงานในสังกัดได้
ทราบ

4.จานวนครั้งทีห่ น่วยงาน
1 ครั้ง
ได้รบั การแจ้งเวียนประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ให้แก่ขา้ ราชการทุกหน่วยงาน
5.จานวนหน่วยงานในสังกัด
80
ทีจ่ ดั บอร์ดจริยธรรม
หน่วยงาน

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

5.จัดบอร์ดคุณธรรมจริยธรรม

6. จัดอบรมให้ความรู้ประมวลจริยธรรม

6. จานวนครั้งในการจัด
อบรมให้ความรู้ประมวล
จริยธรรม

1 ครั้ง

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
สานัก/ศูนย์
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
กรมอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

5 ครั้ง

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

8.จานวนบุคลากรใน
หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการดาเนินชีวติ ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

100 คน

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

9.จานวนครั้งทีจ่ ดั โครงการ
คัดเลือกข้าราชการ/
ลูกจ้างประจาดีเด่นประจาปี
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวินัย ของทุกหน่วยงาน

1 ครั้ง

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

7.จัดโครงการนิมนต์พระมาฝึกปฏิบัติธรรมให้
บุคลากรในหน่วยงาน

7. จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

8.จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมพร้อมทัง้ สร้าง
เครือข่ายของบุคลากรในหน่วยงาน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพ
- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั หน่วยงาน
ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง
9.จัดโครงการคัดเลือกข้าราชการ/
ลูกจ้างประจาดีเด่นประจาปี ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม และวินัย ของหน่วยงานในสังกัด

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
กรมอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
10.จัดฝึกอบรม/จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม จัดซื้อจัด
จ้าง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
บุคลากรในหน่วยงาน

ตัวชี้วดั
10.จานวนครั้งในการจัด
ฝึกอบรม/กิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต

11.เผยแพร่เอกสารความรู้ด้านการป้องกันการ 11. จานวนเรื่องทีม่ ีการ
ทุจริต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ เผยแพร่
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หน่วยนับ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

1 ครั้ง

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
สานัก/
ศูนย์/
กลุ่มงาน

1 เรื่อง

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
สานัก/
ศูนย์/
กลุ่มงาน

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
กรมอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

1.จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.จานวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

2
มาตรฐาน

สานัก
/ศูนย์

2.นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

2.จานวนระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาทีม่ ี
ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน

5 ระบบ

สท./
สานัก/
ศูนย์

3.มีระบบตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ

3.จานวนระบบตรวจสอบ
ด้านการบริหารจัดการ

5 ระบบ

ตส./
สานัก/
ศูนย์

4.มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง

4.จานวนช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง

3
ช่องทาง

พด./สท.

ITA
EB 1 (3)*

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
กรมอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
5.พัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์บนเว็บไซต์
กรมฯ

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

5.ระดับความสาเร็จในการ
ระดับ 5
พัฒนาระบบร้องเรียนร้อง
ทุกข์บนเว็บไซต์กรมฯ
ระดับ ๑ ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระดับ ๒ กาหนดรูปแบบ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ระดับ ๓ สท. พิจารณา
ปรับปรุงระบบ
ระดับ ๔ ทดลองใช้ระบบ
ระดับ ๕ เสนอกรมฯพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

6.ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล 6.จานวนช่องทางในการรับ
หรือเบาะแสหรือการร้องเรียนแก่ผู้ใช้บริการจาก แจ้งข้อมูล
กรมอุตุนิยม วิทยา เช่น ทางเว็บไซต์ , แผ่นพับ
เป็นต้น

3
ช่องทาง

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

ITA
EB 1 (3)*

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
กรมอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

7.สารวจความความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีม่ ีต่อเจ้าหน้าทีก่ รมอุตุนิยมวิทยาในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม สถานการณ์ด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา

7.ระดับความสาเร็จในการ
ระดับ 5
สารวจข้อมูล
ระดับ ๑ จัดทาแบบสารวจ
ระดับ ๒ เสนอกรมฯ
เห็นชอบแบบ
ระดับ ๓ เวียนแจ้งบุคลากร
ในหน่วยงานกรอกแบบสารวจ
ระดับ ๔ สรุปประมวล ผล
ข้อมูลจากแบบสารวจ
ระดับ ๕ เสนอกรมฯ ทราบ
ก่อนนาข้อมูลไปใช้ประกอบ
การจัดทาแผนจริยธรรมต่อไป

8.ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของกรมอุตุนิยมวิทยา

8.จานวนกิจกรรมทีเ่ ปิด
โอกาสให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม

2
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

สานัก
/ศูนย์

ITA
EB 1 (3)*

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
กรมอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

9.สร้างเครือข่ายภาคประชาชน

9.จานวนกิจกรรมในการ
1
สร้างเครือข่ายภาคประชาชน กิจกรรม

สานัก/
ศูนย์/
สถานีวทิ ยุ

10.สร้างเครือข่ายภาคองค์กร

10.จานวนกิจกรรมในการ
สร้างเครือข่ายภาคองค์กร

สานัก/
ศูนย์/
สถานีวทิ ยุ

1
กิจกรรม

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ITA
EB 1 (3)*

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
กรมอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมดาเนินการตามการประเมิน (ITA)

ตัวชี้วดั
ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ITA
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
82
กลุ่มงาน
คะแนน
คุ้มครอง
จริยธรรม
/สานัก
/ศูนย์
/กลุ่มงาน

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

1. โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข

1. จานวนกิจกรรมทีไ่ ด้
ดาเนินการแล้วเสร็จ

อย่างน้อย
ปีละ 2
กิจกรรม

สพก.
(ปชส)

2. โครงการเสริมสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. จานวนกิจกรรมทีไ่ ด้
ดาเนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตสานึกฯ

อย่างน้อย
ปีละ 4
กิจกรรม

สพก
(ปชส)./
สบก.(กกจ.)

อย่างน้อย
50
หน่วยงาน

ศูนย์/สำนัก
สถิติจังหวัด

4. โครงการจัดทาสื่อรณรงค์ในเรื่อง วินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
เพือ่ เผยแพร่

อย่างน้อย
4. จานวนช่องทางการ
1 ช่องทาง
เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่อง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต

สบก.
(กนต.)/
กจธ./สพก
(ปชส)

5. โครงการหนึง่ หน่วยงานหนึง่ กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

5. จานวนกิจกรรมทีไ่ ด้
ดาเนินการในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ศูนย์/
สำนักสถิติ
จังหวัด

3. การจัดทาบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพือ่
3. จานวนหน่วยงานทีไ่ ด้
เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินการจัดทาบอร์ด
และการป้องกันการทุจริต
“NSO โปร่งใส”

50
กิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

6. จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สพบ./กจธ.

7. โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างวินัย 7. จานวนครั้งของการจัด
และป้องกันการกระทาผิดวินัยให้กบั ข้าราชการ อบรมหลักสูตร “การ
บรรจุใหม่”
เสริมสร้างวินัยและป้องกัน
การกระทาผิดวินัยให้กบั
ข้าราชการบรรจุใหม่”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สบก.
(กนต.)/
สพบ.

8. โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ”

8. จานวนครั้งของการจัด
อบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ”

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

กจธ.

9. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร

9. จานวนครั้งของการจัด
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สพบ.

6. โครงการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

10. โครงการ “1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย”

10. จานวนเครือข่ายภายใต้
โครงการ “1 หน่วยงาน 1
เครือข่าย”

1
เครือข่าย

ศูนย์/สานัก

11. โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตาม
รอยพ่อ ขอทาดีเพือ่ แผ่นดิน”

11. จานวนครั้งของการจัด อย่างน้อย
โครงการประกาศเจตนารมณ์ ปีละครั้ง
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดี
เพือ่ แผ่นดิน”

กจธ./
กชอ/
กสบ/สพก.
(ปชส)/
สพบ.

12. โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ตาม
ช่องทางต่างๆ

อย่างน้อย
12. จานวนช่องทางการ
2
ช่องทาง
เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์

กจธ./สพก
(ปชส)/ศทก

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ
อย่างน้อย
2
ช่องทาง

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

1. จัดทานโยบาย/มาตรการ เพือ่ พัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่
ให้เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรทราบและถือปฏิบัติ

1. จานวนช่องทางการ
เผยแพร่นโยบาย/มาตรการ
เพือ่ พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

2. จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร
“Digital Thinking”

2. จานวนครั้งของการให้
อย่างน้อย
ความรู้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร ปีละครั้ง
“Digital Thinking”

กจธ.

3. โครงการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 4 มิติ 13 ตัวชี้วดั ของสานักงาน
ก.พ.

3. ระดับความสาเร็จของ
5 คะแนน
การดาเนินการตามโครงการ
จัดทามาตรฐานความโปร่งใส
4 มิติ 13 ตัวชี้วดั

ศูนย์/สานัก
กจธ.

กจธ./ศทก

ITA
EB 1 (3)*

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

4. โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
4. ระดับความสาเร็จของ
- กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การดาเนินโครงการยกย่อง
- กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพือ่ ยกย่องเป็นผู้ คนดีศรี สสช.
ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
5. มีการทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่องการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ

หน่วยนับ
ปีละครั้ง
ปีละครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน
สบก.
(กกจ.)
กจธ.

5. จานวนครั้งของการ
ทบทวนระเบียบภายใน ใน
เรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

ปีละครั้ง

สบก.
(กนต.)

6. โครงการให้ความรู้กบั เครือข่าย “ข้าราชการ 7. จานวนครั้งของการให้
ไทยไร้ทุจริต” ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ความรู้กบั เครือข่าย
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

สพบ./กจธ.

ITA
EB 1 (3)*

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการอบรมหลักสูตร “ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest)”

ตัวชี้วดั
7. จานวนครั้งของการจัด
อบรมหลักสูตร
“ผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest)”

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

อย่างน้อย
ปีละครั้ง

งบประมาณ หน่วยงาน

ITA
EB 1 (3)*

สพบ./กจธ.

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment –
ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช.

ตัวชี้วดั
1. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency
Assessment – ITA) ของ
สานักงาน ป.ป.ช.

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ITA
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ร้อยละ
ศูนย์/
70
สานัก

กจธ.

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนสื่อสารและปลูกฝังค่านิยมองค์กรของ
ผู้บริหารทุกระดับ (Role Model)
2) แผนเผยแพร่วิธีปฏิบตั แิ ละการดาเนินงานที่
ถูกต้อง (วินยั เชิงรุก)

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ร้อยละของการไม่ประพฤติ ร้อยละ
ฝ่าย
ปฏิบตั ติ ามค่านิยมที่กาหนด
10
กิจการ
สัมพันธ์
1) ผลการกระทาผิดทางวินยั ร้อยละ
ฝ่าย
ในงานรับชาระเงินและงาน
50
กิจการ
พัสดุลดลง
สัมพันธ์
ตัวชี้วัด

2) ระดับการรับรู้วิธีปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง
การควบคุมพัสดุ และความ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ถกู ต้องของ
พนักงาน

หน่วยนับ

ร้อยละ
80

200,000

ฝ่าย
กิจการ
สัมพันธ์

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. แผนพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล คะแนน ITA หมวด
สาหรับผู้บริหารส่วนงาน
วัฒนธรรมการทางานใน
หน่วยงานเรื่องการ
บริหารงานบุคคลและความ
เป็นธรรมในการมอบหมาย
งาน

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
85
200,000 สำนัก
คะแนน
ทรัพยำกร
บุคคล

หน่วยนับ

ITA EB 1 (3) มีทั้งหมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
2. ด้านความพร้อมรับผิด
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ฝ่าย
-

1. แผนปรับปรุงกระบวนการรับแจ้งเบาะแส
ตรวจสอบและรายงานผลให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบเบาะแสการทุจริต

120
วัน

2. แผนเผยแพร่ช่องทางรับแจ้งเบาะแสและ
ตอบสนองอย่างโปร่งใส

ระดับความเชื่อมัน่ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อ
กระบวนการรับแจ้งเบาะแส/
เรื่องทุจริต

ร้อยละ
65

100,000

ฝ่าย
กิจการ
สัมพันธ์

3. แผนเสริมสร้างการใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์

ระดับความรู้ความเข้าใจของ
พนักงานทีม่ ีต่อกฎหมาย
พรบ. และคาสั่ง ระเบียบ
ข้อบังคับทีส่ าคัญของบริษัท
ในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้
สื่อออนไลน์

ร้อยละ
90

100,000

ฝ่าย
ประชาสัมพั
นธ์และ
สื่อสาร
การตลาด

กิจการ
สัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
4. แผนสร้างกลไกการป้องกัน
เพือ่ ยับยั้งการทุจริต

ตัวชี้วดั
จัดทากระบวนการบูรณาการ
กลไกตรวจสอบเพือ่ ยับยั้ง
การทุจริตและนาไปปฏิบัติ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ศปท.
ที
โ
อที
ร้อยละ
สานัก
100

หน่วยนับ

ตรวจสอบ
และ
ส่วนวินัย
และแรงงาน
สัมพันธ์

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนปรับปรุงและประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานและช่องทางการให้บริการของ
บมจ.ทีโอที

ตัวชี้วดั

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
งบประมาณ หน่วยงาน ITA
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
คะแนน ITA ความโปร่งใสในการ
90
ฝ่าย
ดาเนินงานขององค์กรด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ การ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน

คะแนน

คุณภาพ
องค์กร

2. แผนเพิม่ ประสิทธิภาพการตอบสนองต่อเรื่อง คะแนน ITA การดาเนินงานของ
ร้องเรียนและเผยแพร่ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน องค์กร ด้านระบบการร้องเรียน

95
คะแนน

-

ฝ่าย
บริหารสื่อ
ดิจิทัลและ
ข้อมูลลูกค้า

3. แผนการเปิดเผยการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ระดับการรับรู้และยอมรับของ

ร้อยละ 60

10,000

ส่วน
อานวยการ
สายงาน/
สานัก/
หน่วยธุรกิจ

4. แผนพัฒนาระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง
และการใช้จา่ ยงบประมาณ

ออก
แบบระบบ

-

คณะทางาน
ต.325
/2558

ขององค์กร

พนักงานทีม่ ีต่อการใช้
งบประมาณของส่วนงาน

ผลดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
และใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ
ขัน้ ตอนได้รบั การเปิดเผยอย่าง
โปร่งใส

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
5. แผนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ให้ทางานร่วมกันให้โปร่งใส ถูกต้องตามกฏ
ระเบียบ

ตัวชี้วดั
1. ความสาเร็จของโครงการ
ทีโอที ใสสะอาด
2. ส่วนงานเป้าหมายปฏิบัติตาม
เกณฑ์ทกี่ าหนด

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
งบประมาณ หน่วยงาน ITA
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ร้อยละ 70
100,000 สานัก
ทรัพยากร
บุคคล

ร้อยละ 70

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

1) ปรับปรุงเนือ้ หาด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ร้อยละ ๘๐ ของพนักงานที่
เพือ่ บรรจุอยู่ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจด้านการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ีได้ตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ฝ่าย
ร้อยละ
คณะกรรมการ
80
บริษัท

หน่วยนับ

/ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

2) กิจกรรมสาหรับเพิม่ พูนความรู้ให้กบั
เครือข่ายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

ร้อยละ ๘๐ ของเครือข่าย
การกากับดูแลกิจการทีด่ ีที่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของบริษัทได้
ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด

ร้อยละ
80

200,000

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

3) การจัดทาคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3
นาที ให้ผู้บริหารและเครือข่าย CG พูดเรื่องการ
ต่อต้าน การทุจริตคอร์รปั ชันเผยแพร่ใน
Website CG และใน CG Group Line

มีคลิปวิดีโอความยาว
ประมาณ ๓ นาที เพือ่
รณรงค์การต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันเผยแพร่ใน
Website CG และใน CG
Group Line

๑ ครั้ง
ต่อปี

-

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

๔๘
บทความ
ต่อปี

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท
/ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

5) กอ. และเครือข่าย CG จัดทาบทความ
มีบทความเกี่ยวกับการกากับ
4
เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ ดูแลกิจการทีด่ ีเผยแพร่ใน
บทความ
ทีด่ ีในวารสาร CAT Club เป็นประจาทุกไตรมาส วารสาร CAT Club อย่าง
ต่อปี
น้อยไตรมาสละ ๑ บทความ

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท
/ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

4) กอ. และเครือข่าย CG จัดทาบทความ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือ่
เผยแพร่ผ่านเสียงตามสาย “1 นาที กับ CG”
หรือวารสาร CAT Club

มีบทความเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
เผยแพร่ผ่านสียงตามสาย
อย่างน้อย เดือนละ ๔
บทความ

6) การจัดบรรยายพิเศษด้านการกากับดูแล
จานวนผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมรับ
กิจการทีด่ ีโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปีละ ๒ ครั้ง ฟัง การบรรยาย ไม่น้อยกว่า
ครั้งที่ ๑ หัวขัอ………………………………………
๕๐ คน
ครั้งที่ ๒ หัวข้อ.........................................

2 ครั้ง
ต่อปี

13,000

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

7) เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความรู้
และศึกษาดูงานด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
จากหน่วยงานภายใน ปีละ 1 ครั้ง

จานวนกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมด้านการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี ไม่น้อยกว่า ๒๐
คน

8) รณรงค์เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมเป็น
เครือข่าย CG ประเภทจิตอาสา

มีจานวนเครือข่าย CG
ประเภทจิตอาสาเพิม่ อย่าง
น้อยฝ่าย/เขตละ ๑ คน

9) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแล เสนอขอความเห็นชอบ การ
กิจการทีด่ ี
ทบทวน ปรับปรุง นโยบาย
การกากับดูแลกิจการทีด่ ีของ
คณะกรรมการ คณะทางาน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจาก
คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี และส่งเสริม
กิจกรรมเพือ่ สังคมได้ ภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ฝ่าย
1 ครั้ง
32,000
คณะกรรมการ
ต่อปี
บริษัท

หน่วยนับ

1 ครั้ง
ต่อปี

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

1 ครั้ง
ต่อปี

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

10) ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการหลัก คณะทางาน และ
หน่วยงานหลักทีเ่ กี่ยวข้อง

เสนอขอความเห็นชอบการ
ทบทวน ปรับปรุง โครงสร้าง
อานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการ คณะทางาน
และหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้อง จากคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ีและ
ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคมได้
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

1 ครั้ง
ต่อปี

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

11) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ีและส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคม

เสนอขอความเห็นชอบการ
ทบทวน ปรับปรุง กฎบัตร
ของคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ีและส่งเสริม
กิจกรรมเพือ่ สังคม จาก
คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการทีด่ ีและส่งเสริม
กิจกรรมเพือ่ สังคมได้ภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี

1 ครั้ง
ต่อปี

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1) การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ {(Integrity&Transparency
Assessment :ITA)

ผลประเมินโครงการฯ ปี
๒๕๖๐ ไม่ตากว่าร้อยละ ๘๐

ร้อยละ
80

2) การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รปั
ชันระดับชาติ

จานวนพนักงานและ
ผู้บริหารทุกระดับทีเข้าร่วม
ในแต่ละกิจกรรมอย่างน้อย
ครั้งละ ๕๐ คน

2 ครั้ง
ต่อปี

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน
ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

20.000

.

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

ITA
EB 1 (3)*

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

3) การส่งเสริมให้ทีมงาน CG และเครือข่าย CG
เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และหลักสูตรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบาย
ภาครัฐทีได้รบั แจ้งจากหน่วยงานภายนอก

จานวนครั้งในการเข้ารับ
การฝึกอบรม/สัมมนาใน
หลักสูตรตามนโยบายภาครัฐ
อย่างน้อย ๒ ครั้ง / ปี

1 ครั้ง
ต่อปี

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

4) การจัดบอร์ดด้านการกากับดูแลกิจการทีดี
ของทุกฝ่าย/เขต

บอร์ดด้านการกากับดูแล
กิจการทีดีของทุกฝ่าย/เขต

1 ครั้ง
ต่อปี

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท
/ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

ITA
EB 1 (3)*

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

5) การติดตามแผนงาน/โครงการที
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคมได้
อนุมัติ ในปี 2558-2560

จานวนแผนงาน/โครงการที
คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม อนุมัติและ
สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายทีกาหนดไว้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

1 ครั้ง
ต่อปี

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

6) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานการกากับดูแลกิจการทีดี

ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินงานตามกิจกรรม
ด้านการกากับดูแลกิจการทีดี
ภายในเวลาทีกาหนด

ร้อยละ
100

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

ร้อยละ
90

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท

7) การประเมินตนเองของคณะกรรมการกากับ ผลการประเมินตนเองของ
ดูแลกิจการทีดีและส่งเสริมกิจกรรมเพือสังคม
คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการทีดีและส่งเสริม
กิจกรรมเพือสังคมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐

ITA
EB 1 (3)*

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

8) สารวจการรับรู้ด้านการกากับดูแล กิจการทีดี ผลสารวจการรับรู้ด้านการ
ของพนักงานทัวทัง้ บริษัท
กากับดูแลกิจการทีดีของ
พนักงานเพิมขึ้นจาก
ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕

หน่วยนับ

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

ITA
EB 1 (3)*

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษัท
/ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

1 ครั้ง
ต่อปี

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสือสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมดาเนินการตามประเมิน ITA ประจาปี

ตัวชี้วดั
ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

หน่วยนับ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

80
คะแนน

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนทางวินัย
และความรับผิดทางแพ่ง (จัดขึ้น 2 ปี /ครั้ง)

ตัวชี้วดั
จานวนครั้ง

หน่วยนับ

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ฝ่ายระบบ
การควบคุม
ภายใน

5 ครั้ง

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

1) กาหนดกฎเกณฑ์ภายในของบริษัทฯ เรื่อง
กฎเกณฑ์ภายใน เรื่อง การ
การห้ามเป็นผู้ให้สินบน แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ ห้ามเป็นผู้ให้สินบนแก่
ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (ฉบับ)
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือเอกชน

1 ฉบับ

ฝ่าย
ระบบ
การ
ควบคุม
ภายใน

2) การประเมินระบบการควบคุมภายในของ
ฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด

ร้อยละ
100

ฝ่าย
ระบบ
การ
ควบคุม
ภายใน

อัตราร้อยละของฝ่ายงานทีม่ ี
การประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ITA
EB 1 (3)*

3

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วิเคราะห์หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสและให้หน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการเพือ่ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วดั
ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
90
บริษัท
3
คะแนน
ไปรษณีย์
ไทย จากัด
(ฝ่าย
ระบบการ
ควบคุม
ภายใน)

หน่วยนับ

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

มาตรการ ส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติงานตาม จานวนเรื่อง/จานวนครั้งทีม่ ี
หลักธรรมาภิบาลและการดาเนินชีวติ ตามหลัก การประชาสัมพันธ์แก่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคคลากร
บุคลากรภายในองค์กร
กิจกรรม
เผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทาง
ต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์
Knowledge Management, Social Media,
Home Day, Banner, Welcome Screen
เป็นต้น)

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
สานัก
6 เรื่อง/
3
3
4,5,6
ผู้อานวยการ
ครั้ง
เรื่อง/
เรื่อง/
(ส่วนงาน
ต่อปี
ครั้ง
ครั้ง
ทรัพยากร

หน่วยนับ

บุคคล)
สานักพัฒนา
องค์กร (ส่วน
งานาน
บริหารคลัง
ความรู)้
สานัก
กฎหมาย
สานัก
สารสนเทศ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ ส่งเสริมค่านิยม/ประมวลจริยธรรม
องค์กรให้เป็นทีร่ บั ทราบแก่บุคลากร
กิจกรรม
รณรงค์/เผยแพร่ค่านิยม/ประมวลจริยธรรม
องค์กรตลอดจนข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย
สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ Knowledge
Management, Social Media, Home Day,
Banner, Welcome Screen เป็นต้น)

ตัวชี้วดั
มีช่องทาง/สื่อสร้างสรรค์
เผยแพร่ค่านิยมองค์กร/
ประมวลจริยธรรม ตลอดจน
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ให้
บุคลากรทัง้ องค์กรรับทราบ
อย่างทัว่ ถึง ๖ เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
สานัก
6 เรื่อง/ 3
3
4,5,6
ผู้อานวยการ
ครั้ง
เรื่อง/
เรื่อง/
(ส่วนงาน
ต่อปี
ครั้ง
ครั้ง
ทรัพยากร

หน่วยนับ

บุคคล)
สานักพัฒนา
องค์กร (ส่วน
งานาน
บริหารคลัง
ความรู)้
สานัก
กฎหมาย
สานัก
สารสนเทศ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

มาตรการ ส่งเสริมค่านิยม/ประมวลจริยธรรม
องค์กรให้เป็นทีร่ บั ทราบแก่บุคลากร
กิจกรรม
จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับค่านิยม/ประมวล
จริยธรรม องค์กรตลอดจนข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
แก่บุคลากร

จานวนครั้งทีม่ ีการฝึกอบรม
ต่อปี 2 ครั้งต่อปี

มาตรการ ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม
บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

จานวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับการ
อบรมซึ่งเกี่ยวข้องกับด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
สานัก
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
4,5
ผู้อานวยการ
ต่อปี
(ส่วนงาน

หน่วยนับ

ทรัพยากร
บุคคล)
สานัก
กฎหมาย
สานัก
บริหารกลาง
สานัก
สารสนเทศ

ร้อยละ
50

ร้อยละ
50

-

สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากร
บุคคล)
สานัก
กฎหมาย

4,5

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าทีต่ ามระเบียบ กฎหมาย
จรรยาบรรณจริยธรรม หรือบรรทัดฐานตาม
วิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานขององค์กร
กิจกรรม
ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาที่
เกี่ยวข้องตามวิชาชีพ เช่น
- ด้านทรัพยากรบุคคล
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ด้านการเงิน
- ด้านการบัญชี
- ด้านตรวจสอบภายใน
- ด้านความเสี่ยง/ควบคุมภายใน เป็นต้น

ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้ารับ
การส่งเสริมองค์ความรู้ตาม
วิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ทางานขององค์กร ผ่าน
เกณฑ์การอบรมทีผ่ ู้จดั กาหนด

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
สานัก
ร้อยละ
ร้อยละ
4,5
ผู้อานวยการ
60
60
(ส่วนงาน

หน่วยนับ

ทรัพยากร
บุคคล)

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้
ภายในและนอกองค์กร
กิจกรรม
จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่
สาคัญ เช่น
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การวางแผนงานงบประมาณ
• การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น

ตัวชี้วดั
มีแนวทางการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่
สาคัญ

หน่วยนับ
1 ด้าน
ต่อปี

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ITA
EB 1 (3)*
สานักหรือ
1

งบประมาณ หน่วยงาน

-

ส่วนงานที่
กาหนด

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและ
เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทัง้ ภายในและนอกองค์กร
กิจกรรม
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ และติดตามการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทีส่ าคัญ เช่น
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การวางแผนงานการเงินและงบประมาณ
• การตรวจสอบภายใน
• การความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
• การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เสนอผลการทบทวน/แผน
ปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ ต่อ
ผู้บริหาร และมีรายงาน
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
(ด้านทีเ่ ลือกไว้ในปีทแี่ ล้ว )

1 ด้าน
ต่อปี

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

-

สานัก
ความ
มัน่ คง
ปลอดภัย

ITA
EB 1 (3)*
2

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

มาตรการ ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและ
เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทัง้ ภายในและนอกองค์กร
กิจกรรม
จัดทารายงานผลความสาเร็จการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลความสาเร็จการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯประจาปีงบประมาณ ที่
ได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร

1 ด้าน
ต่อปี

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

-

สานัก
พัฒนา
องค์กร
(ส่วนงาน
กากับการ
ปฏิบัติ
ตาม
ข้อกาหนด)

ITA
EB 1 (3)*
2,3

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ เปิดเผยรายงานผลความสาเร็จของ
แผนปฏิบัติการป้องกันฯ ต่อสาธารณะ
กิจกรรม
จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่รายงานผล
ความสาเร็จของแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ต่อ
สาธารณะ

ตัวชี้วดั
มีช่องทางการเผยแพร่
รายงานผลความสาเร็จของ
แผนปฏิบัติการป้องกันฯ ต่อ
สาธารณะ

หน่วยนับ
1
ช่องทาง

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

-

สานัก
พัฒนา
องค์กร
(ส่วนงาน
กากับการ
ปฏิบัติ
ตาม
ข้อกาหนด)
สานัก
สารสนเทศ

ITA
EB 1 (3)*
3

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตาม
ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ /ทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ
กิจกรรม
จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตในการ
ให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน
-

มีช่องทางการรับเรื่อง
อย่าง
ร้องเรียนทีม่ ีความเหมาะสม น้อย 1
อย่างน้อย 1ช่องทาง
ช่องทาง
และแนวปฏิบัติในการจัดการ
เรื่องร้องเรียน

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

สานัก
สารสนเทศ
สานัก
พัฒนา
องค์กร
(ส่วนงาน
กากับการ
ปฏิบัติ
ตาม
ข้อกาหนด)

ITA
EB 1 (3)*
2,3

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม การดาเนินการตามการประเมิน ITA
ประจาปี

ตัวชี้วดั
ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ITA
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมา
หน่วยงาน
ณ
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ส
านั
ก
ไม่น้อย
1-6
พัฒนาองค์กร
กว่าร้อย
สานัก
ละ 75
บริหารกลาง
สานัก
มาตรฐาน
สานัก
สารสนเทศ

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

1. การยกย่องเชิดชู/ให้รางวัลเจ้าหน้าที่
ประพฤติตนและปฏิบตัติงานดี

จานวนเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั การ
คัดเลือก

2. เชิญวิทยากรหรือ บุคคลตัวอย่างจาก
ภายนอกมาบรรยายพิเศษ และให้ความรู้แก่
บุคลากร

จานวนครั้งของการจัดอบรม
/ ให้ความรู้

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
1 คน
ส่วน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

หน่วยนับ

1 ครั้ง

ส่วน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล ,
ส่วน
พัฒนา
องค์กร

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
2. ด้านความพร้อมรับผิด
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
จัดทาคู่มือ / แนวทางปฏิบัติทเี่ กี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีป่ ฏบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีศิลธรรม และคุณธรรม และมี
การเผยแพร่ความรู้อย่างทัว่ ถึง

ตัวชี้วดั
จานวนคู่มือ / แนวทางการ
ปฏิบัติ

หน่วยนับ
1 ฉบับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณ หน่วยงาน

ส่วน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล ,
ส่วน
พัฒนา
องค์กร
, ส่วน
กฎหมาย

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
2. ด้านความพร้อมรับผิด
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

ITA
EB 1 (3)*

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมดาเนินการตามการประเมิน ITA
ประจาปี

ตัวชี้วดั
ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

หน่วยนับ
80
คะแนน

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
สรอ.

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
2. ด้านความพร้อมรับผิด
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วดั
จานวนครั้งการจัดกิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ITA
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB
1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
1 ครั้ง
DEPA
3

หน่วยนับ

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

๑. กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรในการประเมินผล จานวนกิจกรรมการชี้แจง
คุณธรรมและความโปร่งใสประจาปี
การดาเนินงานประเมินผล
คุณธรรมความโปร่งใด

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ITA
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
1
DEPA
3
กิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
๒. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วดั

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ITA
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ระดับความสาเร็จการดาเนินการ ระดับ 1
DEPA
3
ระบบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
ระดับ ๑ ศึกษาระบบข้อร้องเรียน
ระดับ ๒ กาหนดขัน้ ตอนการ
ร้องเรียน
ระดับ ๓ จัดตั้งคณะทางานด้าน
การร้องเรียนการทุจริต
ระดับ ๔ รายงานผู้บริหาร
หน่วยงานเกีย่ วกับการทุจริต และ
มีการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ของเรื่องร้องเรียน
ระดับ ๕ รายงานผู้บริหาร
หน่วยงานเกีย่ วกับการทุจริต และ
มีการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ของเรื่องร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ITA
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมดาเนินการตามประเมิน ITA ประจาปี

ตัวชี้วดั

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ITA
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
EB 1 (3)*
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

ITA EB 1 (3) มีทงั้ หมด 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์
เพือ่ สร้างจิตสานึกให้บคุ ลากรมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติหน้าที่

ตัวชีว้ ัด
1) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2560
1

2) จานวนครั้งทางการจัดกิจกรรมให้
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับประมวล
จริยธรรมจรรยาข้าราชการ
3) จานวนครั้งทีจ่ ัดกิจกรรมปลูก
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริต

1

4) จานวนกิจกรรมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

5) จานวนของการจัดกิจกรรมหลักสูตร
ของการเป็นข้าราชการและพนักงาน
ราชการทีด่ ี

1

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

1

2

2

2

พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและเพิม่ ขีด กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ความสามารถในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับกฏหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบังคับระเบียบต่างๆ และความรู้
เกีย่ วกับการป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริต

ศปท.

1

1

1

1

ส่งเสริม/สร้างความตระหนักให้แก่
บุคลากรเพือ่ ให้ปฏิบตั ิตามประมวล
จริยธรรม จรรยาข้าราชการ

จัดกกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจต่อ
การปฏิบติหน้าทีต่ ามประมวลจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ

ศปท.

1

2

2

2

ส่งเสริม/สร้างการปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้กบั บุคลากร

ศปท.

1

2

2

2

ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบตั ิตามหลักของ จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ของศาสนา

กก.

1

1

1

1

ส่งเสริมให้ข้าราชการพนักงานราชการ
บรรจุใหม่เป็นบุคลากรทีด่ ีรับทราบ
กฎระเบียบประมวลจริยธรรมจรรยา
ข้าราชการ

สธ.

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการ
และพนักงานราชการทีด่ ี

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

6) จานวนครั้งทีด่ าเนินงานคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี

1

1

1

1

1

ส้งเสริมให้กาลังใจแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างทีเ่ ป็นคนดีต้นแบบของข้าราชการ

กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าง
ดีเด่นประจาปี

กก.

7) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมทา
บอร์ดคุณธรรมและจริยธรรม

1

2

3

3

3

ส่งเสริม/สร้างความตระหนักให้กบั
บุคลากรในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมจัดทาบอร์ดคุณธรรมและ
จริยธรรม

ศปท.

8) จานวนครั้งของการเข้าร่วม
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัทตริย์

3

4

5

5

5

ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ศาสนา พระมหากษัทตริย์
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

9) จานวนครั้งการจัดกิจกรรมของการ
พัฒนาองค์กร

1

2

2

2

2

การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรใน
องค์กร

กิจกรรมพัฒนาบคลากรในองค์กร

กก.

กก./ศปท.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์
กาหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชีว้ ัด
1) จานวนนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่บคุ ลากรและเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
"สานึกข้าราชการไม่โกง"

2560
2

1

3) จานวนมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงาน
4) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 2564) ให้แก่ผู้บริหาร

1

5) จานวนคณะกรรมการในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานระดับสานัก
และระดับกรม

10

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563
3
4
5

มาตรการ

2564
5
มีนโยบายเกีบ่ งกับเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บคุ ลากร
และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ศปท.

1

1

ส่งเสริม/สร้างความตระหนักให้ความรู
เแก่บคุ ลากรและการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2

2

2

2

กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเพือ่ สร้าง จัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

10

10

10

ผู้รับผิดชอบ

ศปท.

1

10

แนวทาง
ขับเคลื่อน

จัดทานโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ ที่
เกีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

1

ผู้บริหารได้รับทราบแนวทางเพือ่
ดาเนินการ
ตามยุทธสาสตร์

งบประมาณ

สานัก/กลุ่ม
/ศูนย์

การจัดกิจกรรมให้ความรู้และแนวทาง
ปฏิบตั ิตามยุทธสาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่
3 ให้กบั ผู้บริหาร

กก.

มีคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการ จัดให้มีคณะกรรมการในการประเมินผล
ปฏิบตั ิงานเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
การปฏิบตั ิงานระดับสานักปละระดับกรม

กก.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
6) จานวนครั้งของการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงาน

7) จานวนกิจกรรมในการสร้าง
เครือข่าย ศปท.

2560
2

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563
3
3
3

มาตรการ

2564
3
มีระบบการตรวจสอบการปฏิบตั ิของ
บุคลากรให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้อง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

การตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน

ตส.

1

1

2

2

2

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตการชี้เบาะแสและการและ
เปลี่ยนองค์ความรุ้ร่วมกัน

จัดกิจกรรมให้แก่เครือข่ายของ ศปท.

ศปท.

8) ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต
ระดับที่ 1 ศึกษาระบบข้อร้องเรียน
ระดับที่ 2 กาหนดขั้นตอนการร้องเรียน
ระดับที่ 3 จัดทาข้อมูลความต้องการ
ในการออกแบบระบบ
ระดับที่ 4 จัดทา Application ในการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ระดับที่ 5 มี มี Application ในการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต

ระดับ
4

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

สร้างช่องทางอานวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนในการร้องเรียนเรื่องทุจริต

จัดทาระบบร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
ผ่าน Website ศปท.

ศปท.

9) จานวนกิจกรรมของการชี้แจ้งการ
ดาเนินงานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)

1

1

1

1

1

สร้างความเข้าใจในการประเมินผล
คุณธรรม
และความโปร่งใสประจาปี

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บคุ ลการ
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สานัก/กลุ่ม
/ศูนย์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
10) จานวนเอกสารเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
11) จานวนช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

2560
3

3

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563
3
3
3

3

3

4

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

2564
3
ส่งเสริมให้บคุ ลากรตระหนักถึงการป้องกัน จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และปราบปรามการทุจริตและการมี
เกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการ
คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริตและสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
บุคลากร
4

จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ จัดทาช่องทางเพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้แก่บคุ ลากร
ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

ศปท.

ศปท.

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์
เพือ่ ยกระดับคะแนนการประเมิณ
คุณภาพและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA)

ตัวชีว้ ัด
ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
80

2561
80

2562
82

2563
83

มาตรการ

2564
85 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมดาเนินการตามการประเมิน ITA
ประจาปี

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

ศปท.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2562 2563

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

2561

จานวนช่องทางการสื่อสาร เพือ่ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการต่อต้าน
การทุจริต และสื่อสารข้อมูลการสร้าง
เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแก่
เจ้าหน้าทีใ่ น สดช.

2

3

4

5

6

จัดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความรู้
ความเข้าใจ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
เอกสาร และสิ่งพิมพ์ รูปแบบต่างๆเพือ่
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

2) ปลูกฝังค่านิยมในการทางานของ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
เจ้าหน้าทีโ่ ดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและ
ความยุติธรรม และความโปร่งใส
ปราบปรามการทุจริตประจาปี
เพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

70

80

80

80

80

1. รณรงค์ให้เจ้าหน้าทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกัน
2. จัดทา/ทบทวนข้อบังคับคุณธรรมฯให้ และปราบปรามการทุจริตประจาปี
สอบคล้องและมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

สลธ.

3) เสริมสร้างวินยั ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการแก่เจ้าหน้าที่ สดช.

40

40

40

40

40

จัดฝึกอบรมเสริมสร้างวินยั การปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการ

สลธ.

1) เจ้าหน้าทีใ่ น สดช. ได้รับข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างการรับรู้และ
เข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
อย่างต่อเนือ่ ง

จานวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สดช.
ได้รับการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า

2564

มาตรการ

2560

กิจกรรมการจัดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
เพือ่ สร้างการรับรู้และเข้าใจในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงสร้างสัมนาเสริมสร้างวินยั ให้แก่
เจ้าหน้าที่ สดช.

สสธ.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
80

2561
80

2562
90

2563
90

มาตรการ

2564
95 1. จัดระบบการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานและการ
ให้บริการของหน่วยงาน
2. ดาเนินการตามระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนฯ
3. รายงานสรุปผลการดาเนินการ
ร้องเรียนพร้อมทัง้ ระบุปยั หาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

1) มีระบบการจัดการเรื่องงร้องเรียน
เกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานและการ
ให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าทีโ่ ดย
ยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาค
ด้วยความกระตือรือร้น และมีจริยธรรม
ในการทางาน

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนได้รับการ
ตอบสนองหรือรายงานผลการ
ดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

2) สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าทีใ่ น
สดช. มีความพร้อมรับผิดในการ
ปฏิบตั ิงาน/การบริหารงานทุกขั้นตอน
ทีต่ ้องมีความถูกต้องตามฏฎหมาย
ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด และมี
ระบบป้องกัน และตรวจสอบเพือ่
ป้องกันการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่

จานวนมาตรฐาน/๕มือ/ระเบียบ/
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก
ทีม่ ีการเผยแพร่ให้ผู้เกีย่ วข้องได้ทราบ
และนาไปใช้ประโยชน์/ปฏิบตั ิ(นับเป็น
จานวนเรื่อง)

5

8

10

13

15

3) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานโดย ตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและ
อาศัยการมีส่วนร่วมปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วย ปราบปรามการทุจริตประจาปี
ความโปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์

70

80

80

80

80

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมกรพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

สลธ.

1. การจัดทามาตรฐาน/คู่มือ/ระเบียบ/
ขั้นตอนการปฏิบตั ิตามภารกิจหลัก
2. การเผยแพร่ให้ผู้เกีย่ วข้องทราบและ
นาไปใช้ประโยชน์/ถือปฏิบตั ิ

การจัดทามาตรฐาน/คู่มือ/ระเบียบ/
ขั้นตอนการปฏิบตั ิตามภารกิจหลักและ
เผยแพร่ให้ผู้เกีย่ วข้องนาไปใช้ถือปฏิบตั ิ

สลธ.

1. สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2. พัฒนา ปรับปรุง ปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรใน
หน่วยงาน

โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกัน
และปราบปรามการต่อต้านการทุจริต
ประจาปี

สลธ.

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป้าประสงค์
ยกระดับความโปร่งใสและระดับคุณะ
รรมในการดาเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของผลการดาเนินงานกับคุณะ
รรมและความโปร่งใส

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
75

2561
80

2562
85

2563
90

มาตรการ

2564
95 การพัฒนาระบบการทางานของ
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประเมินคุณะรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รบั ผิดชอบ
สลธ.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์
1. เพือ่ ให้บคุ ลากรมีจิตสานึกและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

1.จานวนครั้งทีห่ น่วยงานได้รับการแจ้ง
เวียนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทศพิธราชธรรม พระบรมราโชวาทที่
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนให้
บุคลากรในสังกัดได้ทราบ

1

1

1

1

1

ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานและการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. เวียนแจ้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทศพิธราชธรรม พระบรม
ราโชวาททีพ่ ระราชทานแก่ข้าราชการพล
เรือนให้บคุ ลากรในสังกัดได้ทราบ

สร้างจิตสานึก และ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต

2. จานวนกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2

2

2

2

2

ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานและการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สร้างจิตสานึก และ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ปลูกฝังความซื่อสัตย์ จริยธรรม/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
สุจริต
งาน

3.จานวนกิจกรรมเสริมสร้างจิต
สาธารณะให้แก่บคุ ลากรในองค์กร

2

2

2

2

2

ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานและการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ให้แก่บคุ ลากรในองค์กร

สร้างจิตสานึก และ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ปลูกฝังความซื่อสัตย์ จริยธรรม/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
สุจริต
งาน

4.จานวนครั้งทีห่ น่วยงานได้รับการแจ้ง
เวียนประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนให้แก่ข้าราชการทุกหน่วยงานใน
สังกัดได้ทราบ

1

1

1

1

1

ส่งเสริมการใช้ประมวลจริยธรรมให้แก่
บุคลากรและกากับดูแลการประพฤติ
ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามหลักประมวล
จริยธรรม

4.เวียนแจ้งประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนให้แก่ข้าราชการทุกหน่วยงานใน
สังกัดได้ทราบ

สร้างจิตสานึก และ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต

5.จานวนหน่วยงานในสังกัดทีจ่ ัดบอร์ด
จริยธรรม

80

85

90

95

100

ส่งเสริมการใช้ประมวลจริยธรรมให้แก่
บุคลากรและกากับดูแลการประพฤติ
ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามหลักประมวล
จริยธรรม

5.จัดบอร์ดคุณธรรมจริยธรรม

สร้างจิตสานึก และ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/สานัก/ศูนย์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
6. จัดอบรมให้ความรู้ประมวลจริยธรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

สร้างจิตสานึก และ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต

6. จานวนครั้งในการจัดอบรมให้
ความรู้ประมวลจริยธรรม

1

1

1

1

1

ส่งเสริมการใช้ประมวลจริยธรรมให้แก่
บุคลากรและกากับดูแลการประพฤติ
ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามหลักประมวล
จริยธรรม

7. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

5

5

5

5

5

การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือ 7.จัดโครงการนิมนต์พระมาฝึกปฏิบตั ิ
ในการปลุกจิตสานึก และปรับเปลี่ยนฐาน ธรรมให้บคุ ลากรในหน่วยงาน
ความคิด

สร้างจิตสานึก และ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต

8.จานวนบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

100

100

100

100

100

ดูแลคุณภาพชีวิตขวัญกาลังใจ และรายได้ 8.จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมพร้อมทัง้
ของบุคลากรในหน่วยงาน
สร้างเครือข่ายของบุคลากรในหน่วยงาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เสริมสร้างอาชีพ
- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั
หน่วยงานต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างจิตสานึก และ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต

9.จานวนครั้งทีจ่ ัดโครงการคัดเลือก
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจาดีเด่น
ประจาปีในด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวินยั ของทุกหน่วยงาน

1

1

1

1

1

ดูแลคุณภาพชีวิตขวัญกาลังใจ และรายได้ 9.จัดโครงการคัดเลือกข้าราชการ/
ของบุคลากรในหน่วยงาน
ลูกจ้างประจาดีเด่นประจาปี ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และวินยั ของ
หน่วยงานในสังกัด

สร้างจิตสานึก และ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์
2. เพือ่ ให้บคุ ลากรทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการ สามารถดาเนินงานได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

1.จานวนครั้งในการจัดฝึกอบรม/
กิจกรรมการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

1

1

1

1

1

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
ของบุคลากร รวมทัง้ องค์ความรู้เกีย่ วกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
เพือ่ ให้บคุ ลากรทัง้ ภายในและภายนอกมี
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

1.จัดฝึกอบรม/จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม
จริยธรรม จัดซื้อจัดจ้าง การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของบุคลากรใน
หน่วยงาน

เสริมสร้าง
กลุ่มงานคุ้มครอง
ประสิทธิภาพในการ จริยธรรม/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
ป้องกันและ
งาน
ปราบปรามการทุจริต

2. จานวนเรื่องทีม่ ีการเผยแพร่

1

1

1

1

1

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
ของบุคลากร รวมทัง้ องค์ความรู้เกีย่ วกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
เพือ่ ให้บคุ ลากรทัง้ ภายในและภายนอกมี
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

2.เผยแพร่เอกสารความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

เสริมสร้าง
กลุ่มงานคุ้มครอง
ประสิทธิภาพในการ จริยธรรม/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
ป้องกันและ
งาน
ปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาระบบบริหาร และ
เครื่องมือทีส่ นับสนุนให้องค์กรมีความ
โปร่งใส ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ตัวชีว้ ัด
1.จานวนมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

2560
2

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563
2
2
2

มาตรการ

2564
2
พัฒนามาตรการและเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
1.จัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน
สร้างกลไก
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

ผูร้ ับผิดชอบ
สานัก/ศูนย์

2.จานวนระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของกรมอุตุนยิ มวิทยาทีม่ ี
ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบนั

5

5

5

5

5

พัฒนามาตรการและเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

สร้างกลไก
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

สท./สานัก/ศูนย์

3.จานวนระบบตรวจสอบด้านการ
บริหารจัดการ

5

5

5

5

5

พัฒนามาตรการและเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3.มีระบบตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ

สร้างกลไก
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

ตส./สานัก/ศูนย์

4.จานวนช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

3

3

3

3

3

พัฒนามาตรการและเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างกลไก
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

พด./สท.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
5.ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์บนเว็บไซต์กรมฯ
ระดับ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ระดับ ๒ กาหนดรูปแบบเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
ระดับ ๓ สท. พิจารณาปรับปรุงระบบ
ระดับ ๔ ทดลองใช้ระบบ
ระดับ ๕ เสนอกรมฯพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

6.จานวนช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล

2560
ระดับ
5

3

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563
ระดับ
ระดับ
ระดับ
5
5
5

3

3

3

มาตรการ

2564
ระดับ สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้มี
5
มาตรฐาน มีความเทีย่ งตรง ถูกต้อง
รวดเร็ว

3

โครงการ/กิจกรรม
5.พัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์บน
เว็บไซต์กรมฯ

สร้างเสริมระบบการแจ้งเบาะแสและการ 6.ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับแจ้ง
คุ้มครองพยาน
ข้อมูลหรือเบาะแสหรือการร้องเรียนแก่
ผู้ใช้บริการจากกรมอุตุนยิ ม วิทยา เช่น
ทางเว็บไซต์, แผ่นพับ เป็นต้น

งบประมาณ

แนวทาง
ผูร้ ับผิดชอบ
ขับเคลื่อน
สร้างกลไก
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

สร้างกลไก
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
7.ระดับความสาเร็จในการสารวจข้อมูล
ระดับ๑ จัดทาแบบสารวจ
ระดับ๒ เสนอกรมฯเห็นชอบแบบ
ระดับ๓ เวียนแจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานกรอกแบบสารวจ
ระดับ๔ สรุปประมวล ผลข้อมูลจาก
แบบสารวจ
ระดับ๕ เสนอกรมฯ ทราบก่อนนา
ข้อมูลไปใช้ประกอบ การจัดทาแผน
จริยธรรมต่อไป

2. เพือ่ พัฒนาเครือข่ายและสร้างความ 1.จานวนกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้ภาค
ร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอกในการ ประชาชน
ติดตาม ตรวจสอบ การต่อต้านการ
เข้ามามีส่วนร่วม
ทุจริต
2.จานวนกิจกรรมในการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน

2560
ระดับ
5

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563
ระดับ
ระดับ
ระดับ
5
5
5

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

2564
ระดับ สร้างเสริมระบบการแจ้งเบาะแสและการ 7.สารวจความความพึงพอใจและความ
5
คุ้มครองพยาน
คิดเห็นของผู้ใช้บริการและประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทีม่ ีต่อเจ้าหน้าทีก่ รม
อุตุนยิ มวิทยาในด้านคุณธรรม จริยธรรม
สถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของกรมอุตุนยิ มวิทยา

งบประมาณ

แนวทาง
ผูร้ ับผิดชอบ
ขับเคลื่อน
สร้างกลไก
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

2

2

2

2

2

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ราชการของกรม

1.ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของกรมอุตุนยิ มวิทยา

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

สานัก/ศูนย์

1

1

1

1

1

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทัง้
ภายในและภายนอกในการตรวจสอบ
ติดตามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ

3.สร้างเครือข่ายภาคประชาชน

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

สานัก/ศูนย์/สถานีวิทยุ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
3.จานวนกิจกรรมในการสร้าง
เครือข่ายภาคองค์กร

2560
1

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563
1
1
1

มาตรการ

2564
1
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทัง้
ภายในและภายนอกในการตรวจสอบ
ติดตามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม
3.สร้างเครือข่ายภาคองค์กร

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

ผูร้ ับผิดชอบ
สานัก/ศูนย์/สถานีวิทยุ

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
หน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา
เป้าประสงค์
เพือ่ ยกระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA)

ตัวชีว้ ัด
ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
82

2561
83

2562
84

2563
85

มาตรการ

2564
86 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมดาเนินการตามการประเมิน (ITA)

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/สานัก/
ศูนย์/กลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
เป้าประสงค์
1. ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าทีใ่ น
องค์กรให้มีค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
มีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผล ประโยชน์ส่วนรวม และสร้าง
กระบวน การกล่อมเกลาทางสังคมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ
2. บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของเจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร ในการผลัก
ดันให้เกิดสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
3. เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรไม่ทนและไม่
เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วม
ต้านทุจริตในทุกรูปแบบ

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

1. จานวนกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
ปีละ 2 ปีละ 2 ปีละ 2 ปีละ 2 ปีละ 2
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

1. โครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข

สพก. (ปชส)

2. จานวนกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการใน
โครงการเสริมสร้างจิตสานึกฯ

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
ปีละ 4 ปีละ 4 ปีละ 4 ปีละ 4 ปีละ 4
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

2. โครงการเสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สพก(ปชส)./
สบก.(กกจ.)

3. จานวนหน่วยงานทีไ่ ด้ดาเนินการ
จัดทาบอร์ด “NSO โปร่งใส”

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
50
55
60
65
70
หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน

3. การจัดทาบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพือ่
เผยแพร่เอกสารเกีย่ วกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

ศูนย์/สำนัก
สถิติจังหวัด

4. จานวนช่องทางการเผยแพร่สื่อ
รณรงค์ในเรื่องวินยั คุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
1 ช่องทาง 1 ช่องทาง 1 ช่องทาง 1 ช่องทาง 1 ช่องทาง

4. โครงการจัดทาสื่อรณรงค์ในเรื่อง วินยั
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริตเพือ่ เผยแพร่

สบก.(กนต.)/
กจธ./สพก(ปชส)

50
กิจกรรม

5. โครงการหนึง่ หน่วยงานหนึง่ กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ศูนย์/สำนักสถิติจังหวัด

6. โครงการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

สพบ./กจธ.

5. จานวนกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการใน
4. ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงในการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร

50
กิจกรรม

50
กิจกรรม

50
กิจกรรม

50
กิจกรรม

6. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมตาม อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
เป้าประสงค์
5. ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงใน
การต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง

7. โครงการอบรมหลักสูตร “การ
เสริมสร้างวินยั และป้องกันการกระทาผิด
วินยั ให้กบั ข้าราชการบรรจุใหม่”

สบก.(กนต.)/สพบ.

8. จานวนครั้งของการจัดอบรมในเรื่อง อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
“การประเมินคุณธรรมและความ
ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ”

8. โครงการอบรมในเรื่อง “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

กจธ.

9. จานวนครั้งของการจัดอบรม
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริตให้เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง

9. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าทีใ่ น
องค์กร

สพบ.

10. จานวนเครือข่ายภายใต้โครงการ
“1 หน่วยงาน 1 เครือข่าย”

1
2
3
4
5
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย

10. โครงการ “1 หน่วยงาน 1
เครือข่าย”

11. จานวนครั้งของการจัดโครงการ
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอย
พ่อ ขอทาดีเพือ่ แผ่นดิน”

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง

11. โครงการประกาศเจตนารมณ์
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดีเพือ่ แผ่นดิน ”

กจธ./กชอ/กสบ/สพก.
(ปชส)/สพบ.

12. จานวนช่องทางการเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ์

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง

12. โครงการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์ตามช่องทางต่างๆ

กจธ./สพก(ปชส)/ศทก

7. จานวนครั้งของการจัดอบรม
หลักสูตร “การเสริมสร้างวินยั และ
ป้องกันการกระทาผิดวินยั ให้กบั
ข้าราชการบรรจุใหม่”

ศูนย์/สานัก

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

1. เพือ่ พัฒนากลไกการป้องกันการ
1. จานวนช่องทางการเผยแพร่
ทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต นโยบาย/มาตรการ เพือ่ พัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
2. เพือ่ พัฒนากระบวนการทางานด้าน โปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
การป้องกันการทุจริต ให้สามารถ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560 2561 2562 2563 2564
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

1. จัดทานโยบาย/มาตรการ เพือ่ พัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่
ให้เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรทราบและถือปฏิบตั ิ

กจธ./ศทก

2. จานวนครั้งของการให้ความรู้แก่
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร “Digital Thinking” ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง

2. จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีใ่ น
องค์กร “Digital Thinking”

กจธ.

3. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามโครงการจัดทา
มาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติ 13
ตัวชี้วัด

3. โครงการจัดทามาตรฐานความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ของ
สานักงาน ก.พ.

ศูนย์/สานัก
กจธ.

3. เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น

4. ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการยกย่องคนดีศรี สสช.

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

4. โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
- กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่น
- กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพือ่ ยกย่อง
เป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต

สบก.(กกจ.)
กจธ.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน หน่วยงาน สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
5. จานวนครั้งของการทบทวนระเบียบ
ภายใน ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบตั ิหน้าทีร่ าชการ

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
ปีละครั้ง

2561
ปีละครั้ง

2562
ปีละครั้ง

2563
ปีละครั้ง

2564
ปีละครั้ง

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

5. มีการทบทวนระเบียบภายใน ในเรื่อง
การป้องกันการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบตั ิหน้าทีร่ าชการ

สบก.(กนต.)

7. จานวนครั้งของการให้ความรู้กบั
เครือข่าย “ข้าราชการไทยไร้ทจุ ริต”
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง

6. โครงการให้ความรู้กบั เครือข่าย
“ข้าราชการไทยไร้ทจุ ริต” ของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ

สพบ./กจธ.

7. จานวนครั้งของการจัดอบรม
หลักสูตร “ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(Conflict of Interest)”

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง

7. โครงการอบรมหลักสูตร
“ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of
Interest)”

สพบ./กจธ.

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
หน่วยงาน หน่วยงาน สานักงานสถิติแห่งชาติ
เป้าประสงค์
ยกระดับค่าคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชีว้ ัด
1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment – ITA) ของสานักงาน
ป.ป.ช.

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รบั ผิดชอบ

ศูนย์/สานัก
กจธ.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์
ประเมินประสบการณ์และการรับรู้
ระบบการบริหารงานของ ทีโอที ว่ามี
การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรม
มาภิบาล (คุณธรรม โปร่งใส มุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวม)

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560

2561

2562

2563

10

8

6

5

ผลการกระทาผิดทางวินัยในงานรับชาระเงิน
และงานพัสดุลดลง

50%

60%

70%

80%

ระดับการรับรู้วธิ ปี ฏิบัติเกีย่ วกับการจัดซื้อจ้
ดจ้าง การควบคุมพัสดุ และความ ขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ถูกต้องของพนักงาน

80%

90%

90%

คะแนน ITA หมวดวัฒนธรรมการทางานใน
หน่วยงานเรื่องการบริหารงานบุคคลและ
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน

80

80

85

ร้อยละของการไม่ประพฤติปฏิบัติตาม
ค่านิยมที่กาหนด

2564

มาตรการ
1. สร้างจิตสานึก ค่านิยมความ ซื่อสัตย์
สุจริต ในการทางานเพือ่ องค์กร
2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการ
บริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

1. แผนสื่อสารและปลูกฝังค่านิยมองค์กรของ
ผู้บริหารทุกระดับ (Role Model)

-

ฝ่าย
กิจการสัมพันธ์

2. แผนเผยแพร่วธิ ปี ฏิบัติและการดาเนินงานที่
ถูกต้อง (วินัยเชิงรุก)

200,000

ฝ่าย
กิจการสัมพันธ์

-

ฝ่าย
กิจการสัมพันธ์

200,000

สานักทรัพยากรบุคคล

3. แผนพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
สาหรับผู้บริหารส่วนงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560

2561

120

100

ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
กระบวนการรับแจ้งเบาะแส/เรื่องทุจริต

65%

80%

80%

ระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
ที่มีต่อกฎหมาย พรบ. และคาสั่ง ระเบียบ
ข้อบังคับที่สาคัญของบริษัทในเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับการใช้สื่อออนไลน์

90%

90%

จัดทากระบวนการบูรณาการกลไกตรวจสอบ
เพื่อยับยัง้ การทุจริตและนาไปปฏิบัติ

100%

100%

ระดับความเชื่อมั่นต่อกลไกการป้องกัน ความรวดเร็วในการตรวจสอบเบาะแสการ
ทุจริต
และปราบปรามการทุจริตในองค์กร

2562

2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

1. แผนปรับปรุงกระบวนการรับแจ้งเบาะแส
ตรวจสอบและรายงานผลให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

-

ศปท. ทีโอที

2. แผนเผยแพร่ช่องทางรับแจ้งเบาะแสและ
ตอบสนองอย่างโปร่งใส

100,000

ฝ่ายกิจการสัมพันธ์

90%

3. แผนเสริมสร้างการใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์

100,000

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารการตลาด

100%

4. แผนสร้างกลไกการป้องกัน
เพื่อยับยัง้ การทุจริต

-

ศปท. ทีโอที
สานักตรวจสอบ และ
ส่วนวินยั และแรงงานสัมพันธ์

1. ปรับปรุงกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและ
ตอบสนองอย่างโปร่งใส รวดเร็ว
2. กาหนด ทบทวนและ/หรือปรับปรุง
หลักเกณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
การทุจริต และอาจเป็นอุปสรรคต่อการป้องกัน
การเกิดการทุจริตรวมทั้งการเผยแพร่และสื่อสาร
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
หน่วยงาน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์
ระดับคะแนนคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA :
Integrity & Transparency
Assessment) ทีเ่ พิม่ ขึ้น

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560

2561

2562

คะแนน ITA ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์กรด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ การเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

90

90

คะแนน ITA การดาเนินงานขององค์กร ด้าน
ระบบการร้องเรียนขององค์กร

95

95

95

ระดับการรับรู้และยอมรับของพนักงานที่มีต่อ
การใช้งบประมาณของส่วนงาน

60%

65%

70%

ผลดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่าย
งบประมาณในแต่ละขั้นตอนได้รับการ
เปิดเผยอย่างโปร่งใส

ออก
แบบระบบ

นาไปใช้

1. ความสาเร็จของโครงการ
ทีโอที ใสสะอาด
2. ส่วนงานเป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
กาหนด

70%

80%

90%

70%

80%

90%

2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

1. แผนปรับปรุงและประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานและช่องทางการให้บริการของ
บมจ.ทีโอที

-

ฝ่ายคุณภาพองค์กร

95

2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อเรื่อง
ร้องเรียนและเผยแพร่ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

-

ฝ่ายบริหารสื่อดิจิทลั และ
ข้อมูลลูกค้า

80%

3. แผนการเปิดเผยการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

10,000

ส่วนอานวยการสายงาน/
สานัก/หน่วยธุรกิจ

4. แผนพัฒนาระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง
และการใช้จ่ายงบประมาณ

-

คณะทางาน ต.325/2558

5. แผนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ให้ทางานร่วมกันให้โปร่งใส ถูกต้องตามกฏ
ระเบียบ

100,000

สานักทรัพยากรบุคคล

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เกิด
วัฒนธรรมการทางานร่วมกันแบบทีมด้วยความ
โปร่งใสมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ
(Accountability)

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

1) ผู้บริหาร พนักงาน มีความรู้ ความ สรุปรายงานประเมินผลการดาเนินงาน
เข้าใจ และสามารถนาแนวทาง
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีทุก
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไป
ไตรมาส
เพิม่ พูนประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และการปฏิบตั ิงาน
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนิน
กิจกรรมได้ตามแผนปฏิบตั ิงาน

เป้าหมายตัวชีว้ ัด

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

80

80

80

80

80

๑. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ๑. ปรับปรุงเนื้อหาด้านการกากับดูแล
รวมถึงสร้างการตระหนักถึงความสาคัญ กิจการที่ดีเพือ่ บรรจุในหลักสูตร
ของกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ทั่วทั้งองค์กร

ร้อยละ ๘๐ ของพนักงาน ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั /
ใหม่ที่ได้รับการปฐมนิเทศ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่
กาหนด

80

80

80

80

80

๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสู่การปฏิบตั ิจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมขององค์กร

ร้อยละ ๘๐ ของ
เครือข่ายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของบริษทั มี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของบริษทั ได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

๒. กิจกรรมสาหรับเพิม่ พูนความรู้ให้กับ
เครือข่ายการกากับดูแลกิจการที่ดี

ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

2) สร้างการมีส่วนร่วมและการ
สรุปรายงานประเมินผล การ
ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการนา
ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแล
แนวทางตามหลักการกากับดูแลกิจการ กิจการทีด่ ีทุกไตรมาส
ที่ดีมาพัฒนาการดาเนินงานให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดกับบริษทั ผ่านช่องทาง
และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและ
สม่าเสมอ

ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนิน
กิจกรรมได้ตามแผนปฏิบตั ิงาน

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560

2561

2562

2563

2564

มาตรการ

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑. เผยแพร่ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ
และปลูกฝังความรู้อย่างต่อเนื่องในการนา
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาพัฒนา
เป็นกระบวนการในการดาเนินงานให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับบริษทั

โครงการ/กิจกรรม
๑. การจัดทาคลิปวิดีโอความยาวประมาณ
๓ นาที ให้ผู้บริหารและเครือข่าย CG พูด
เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
เผยแพร่ใน Website CG และใน Group
Line

๔๘
๔๘
๔๘
๔๘
๔๘ ๒. สอดแทรกความรู้ด้านการกากับดูแล ๒. ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั และเครือข่าย
บทความ/ปี บทความ/ปี บทความ/ปี บทความ/ปี บทความ/ปี กิจการที่ดีในการปฏิบตั ิงาน และโน้มน้าว CGจัดทาบทความเกี่ยวกับการต่อต้าน
ให้พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามแนวทาง การทุจริตคอร์รปั ชัน เพือ่ เผยแพร่ผ่าน
ปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
เสียงตามสาย "๑ นาที กับ CG" หรือ
วารสาร CAT Club

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน
การจัดทาคลิปวิดีโอ
เพือ่ รณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชันเผยแพร่ใน
Website CG และใน
Group Line เพือ่ เพิม่
ช่องทางในการ
เผยแพร่/รณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชันเพิม่ ขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั

การจัดทาบทความ
ฝ่ายคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการต่อต้าน บริษทั /ฝ่ายประชา สัมพันธ์
การทุจริตคอร์รปั ชัน
อย่างน้อยเดือนละ ๔
บทความ เผยแพร่ผ่าน
เสียงตามสายเพือ่ ให้
พนักงานที่ได้รบั ฟัง
เสียงตามสาย นา
ความรู้ที่ได้รบั ไป
ประยุกต์ใช้กับ การ
ปฏิบตั ิงาน

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
จานวนผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560

2561

2562

2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๔
๔
๔
๔
๔
๓. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร ๓. ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั และเครือข่าย
บทความ/ปี บทความ/ปี บทความ/ปี บทความ/ปี บทความ/ปี และพนักงานในการพัฒนาการกากับดูแล CGจัดทาบทความเผยแพร่เกี่ยวกับการ
กิจการที่ดีให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
กากับดูแลกิจการที่ดีในวารสาร CAT
ปฏิบตั ิงาน
Club เป็นประจาทุกไตรมาส

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

การจัดทาบทความ
เกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี อย่าง
น้อยไตรมาส ละ ๑
บทความเผยแพร่ใน
วารสารCAT Club
เพือ่ แจกจ่ายให้
พนักงานได้รบั
ข่าวสาร/ความรู้ ความ
เข้าใจด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีเป็น
ประจาทุกไตรมาส

ฝ่ายคณะ กรรมการบริษัท/
ฝ่ายประชา สัมพันธ์

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการได้ตาม
แผนปฏิบตั ิงาน

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560

2561

2562

2563

2564

มาตรการ

๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๔. ตอกย้า ปลูกฝังการรับรู้ให้พนักงาน
ปฏิบตั ิได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ/กิจกรรม
๔. การจัดบรรยายพิเศษด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ปีละ ๒ ครั้ง

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

การจัดบรรยายพิเศษ
ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพือ่ ให้ผู้บริหารที่เข้า
ร่วมฟังการบรรยาย
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
ได้รบั ทราบแนวคิด
และประสบการณ์ด้าน
การกากับดูแลกิจการ
ที่ดีที่ชัดเจนและ
หลากหลายมากขึ้น

ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560

2561

2562

2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี

๕. เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์/
ความรู้ และศึกษาดูงานด้าน การกากับ
ดูแลกิจการที่ดีจากหน่วยงานภายใน ปีละ
๑ ครั้ง

กรรมการผู้บริหารและ
ฝ่ายคณะ กรรมการบริษทั
พนักงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า ๒๐
คน มีการเรียนรู้/
เปรียบเทียบแนวทาง
วิธกี ารและรูปแบบ รวมถึง
เสริมสร้างแนวคิดในการ
พัฒนาระบบด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
และนาความรู้ที่ได้รับมา
เป็นแนวคิดในการพัฒนา
ระบบด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี

๖. รณรงค์เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วม
เป็นเครือข่าย CG ประเภทจิตอาสา

จานวนเครือข่าย CG
ประเภทจิตอาสาเพิม่
อย่างน้อยฝ่าย/เขตละ
๑ คน เพือ่ เพิม่ เป็น
เครือข่ายให้มากขึ้น

ฝ่ายคณะ กรรมการบริษทั

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

3) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ดาเนินการประเมินผลให้แล้วเสร็จได้
สร้างองค์ความรู้เพือ่ ปลูกและปลุก
ภายในเวลาที่กาหนด
จิตสานึก และสร้างความเข้มแข็งในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในทุก
รูปแบบทั่วทั้งบริษทั

จานวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วม

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560

2561

2562

2563

2564

80

81

82

83

84

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๑. ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้องกัน ๑. การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)

๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้
ทางจริยธรรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน

๒. การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
คอร์รปั ชันระดับชาติ

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินโครงการฯ ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั
ปี ๒๕๖๐ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐ และนา
ผลประเมินโครงการฯ
ไปทบทวนและ
ปรับปรุงการ
ดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
พนักงานและผู้บริหาร
ทุกระดับมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่อต้านคอร์
รัปชันระดับชาติ อย่าง
น้อยครั้งละ ๕๐ คน

ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560

2561

2562

2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี

๓. การส่งเสริมให้ทีมงาน CG และ
เครือข่าย CG เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา
ในหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามนโยบายภาครัฐที่ได้รบั แจ้ง
จากหน่วยงานภายนอก

พนักงานที่เข้ารับการ
อบรม/สัมมนาใน
หลักสูตรตามนโยบาย
ภาครัฐมีความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี

๔. การจัดบอร์ดด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีของทุกฝ่าย/เขต

การจัดบอร์ดด้านการ ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั /
กากับดูแลกิจการที่ดี
ทุกฝ่าย/เขต
ของทุกฝ่าย/เขตเพือ่
เป็นช่องทางเผยแพร่
ความรู้ให้พนักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกิดความคิด
สร้างสรรค์ด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
ให้กระจายทั่วทั้งองค์กร

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560

2561

2562

2563

2564

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
๕. การติดตามแผนงาน/โครงการที่
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ได้อนุมัติ ในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการที่
ฝ่ายคณะ กรรมการบริษทั
คณะกรรมการ บมจ.กสท
โทรคมนาคม อนุมัติและ
สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องนา
ผลการดาเนินงานฯ
ดังกล่าวไปทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงาน

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

1) พัฒนาระบบ โครงสร้าง อานาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล
กิจการที่ดีให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับแผนธุรกิจรวมถึงแนวทางการ
ดาเนินงานด้าน การกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษทั

เสนอขอความเห็นชอบการทบทวน
ปรับปรุงนโยบาย การกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของคณะกรรมการ คณะทางาน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพือ่
สังคมได้ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

เสนอผลการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการหลัก และคณะทางานที่
เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพือ่
สังคมได้ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

เป้าหมายตัวชีว้ ัด

มาตรการ

2560 2561 2562 2563 2564
๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๒. ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้าง อานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการหลัก และ
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้ยังคงมี
ความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั อย่าง
สม่าเสมอทุกปี

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

๑. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี

เสนอขอความเห็นชอบ
การทบทวน ปรับปรุง
นโยบาย การกากับดูแล
กิจการที่ดีของ
คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดีและส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสังคม
เพื่อให้นโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.
กสท โทรคมนาคม มี
ความครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบนั

ฝ่ายคณะ กรรมการบริษทั

๒. ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้าง อานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการหลัก คณะทางาน
และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

เสนอขอความเห็นชอบ
การทบทวน ปรับปรุง
โครงสร้างอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ
คณะทางาน และ
หน่วยงานหลักที่เกีย่ วข้อง
เพื่อให้เป็นปัจจุบนั และ
ตรงตามเป้าหมายของ
บมจ. กสท โทรคมนาคม

ฝ่ายคณะ กรรมการบริษทั

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
ตรวจสอบ สอบทานแนวทาง
กระบวนงานหลักขององค์กรได้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2) บูรณาการระบบงานเพือ่ เสริมสร้าง
การบริหารงาน/การปฏิบตั ิงานในทุก
ระดับจากทุกภาคส่วนตามแนวทาง
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

รายงาน/ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี

เป้าหมายตัวชีว้ ัด

มาตรการ

2560 2561 2562 2563 2564
๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๓. ทบทวนแนวทางการตรวจสอบ/
สอบทาน เพือ่ ให้มั่นใจว่ากระบวนงาน
หลักขององค์กรปฏิบตั ิได้อย่างสอดคล้อง
กับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี

100

100

100

100

100

๑. มีกระบวนการในการติดตามรายงาน
ผลประเมินผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

๓. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรม
เพือ่ สังคม

เสนอขอความเห็นชอบ
ฝ่ายคณะ กรรมการบริษทั
การทบทวน ปรับปรุงกฎ
บัตรของคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ ที่ดีและ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
เพื่อให้เป็นปัจจุบนั

๑. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิงานการกากับดูแลกิจการที่ดี

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบตั ิงาน
การกากับดูแลกิจการ
ที่ดีให้เกิดผลสาเร็จ
และเป็นไปตาม
กาหนดเวลา

ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
รายงาน/ประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีได้ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี

ร้อยละของความสาเร็จในการสร้างการ
รับรู้ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
90

2561
90

2562
90

2563
90

มาตรการ

2564
90 ๒. มีกระบวนการในการรายงาน/
ประเมินผล การดาเนินงานของ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๓. พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยที่เป็น
ประเด็นในการทาให้องค์กรไม่บรรลุ
เป้าหมายด้านการรับรู้การกากับดูแล
กิจการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

๒. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรม
เพือ่ สังคม

การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
และส่งเสริมกิจกรรม
เพือ่ สังคมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ และนา
ผลการประเมินฯ
ดังกล่าวไปปรับปรุง/
พัฒนา การ
ดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี

ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั

๓. สารวจการรับรู้ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีของพนักงานทั่วทั้งบริษทั

สารวจการรับรู้ด้าน
ฝ่ายคณะกรรมการบริษทั /
การกากับดูแลกิจการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
ที่ดีของพนักงานทั่วทั้ง
สื่อสารองค์กร
บริษทั เพิม่ ขึ้นจากปี
๒๕๕๘ ร้อยละ ๕
และนาผลสารวจฯ
ดังกล่าวไปทบทวน
และปรับปรุงการ
ดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์
เพือ่ ยกระดับคะแนนการประเมิณ
คุณภาพและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA)

ตัวชีว้ ัด
ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
80

2561
81

2562
82

2563
83

มาตรการ

2564
84 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมดาเนินการตามการประเมิน ITA
ประจาปี

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
เป้าประสงค์
ปลุกจิตสานึก และความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่ผู้ปฏิบตั ิงาน และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพือ่ เป็นกลไกในการ
ป้องกันการทุจริต

ตัวชีว้ ัด
จานวนครั้ง

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
5

2561
5

2562
5

2563
5

มาตรการ
2564
5
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและกระตุ้นให้
เกิดจิตสานึกและร่วมสร้างเครือข่ายใน
การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
ให้แก่หวั หน้าสานักงานไปรษณียพ์ นื้ ที่
หัวหน้าทีท่ าการไปรษณียใ์ นสังกัด
สานักงานไปรษณียน์ ครหลวงและหัวหน้า
ไปรษณียจ์ ังหวัดในสังกัดสานักงาน
ไปรษณียเ์ ขตในการประชุมประจาเดือน

โครงการ/กิจกรรม
สื่อสารองค์ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและร่วมสร้างเครือข่าย เพือ่
แลกเปลี่ยนข้อมูลการกระทาทุจริตเพือ่ ใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการป้องกันการทุจริต

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

จัดวิทยากรบรรยายให้
บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
(ฝ่ายระบบการควบคุม
กลุ่มผู้บังคับบัญชา
ภายใน)
(หัวหน้าสานักงาน
ไปรษณียพ์ ื้นที่หัวหน้าที่
ทาการไปรษณียห์ ัวหน้า
ไปรษณียจ์ ังหวัด)ในการ
ประชุมประจาเดือนและ
ให้ผู้ที่เข้ารับฟังการ
บรรยายไปถ่ายทอดให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
รายงานผลการดาเนินงาน
ให้บริษัทไปรษณียไ์ ทย
จากัดทราบผ่านฝ่าย
ระบบการควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
เป้าประสงค์
1) มีกฎเกณฑ์ภายในทีเ่ ป็นข้อกาหนด
เรื่องการห้ามเป็นผู้ให้สินบนแก่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ ไม่ให้ผู้ปฏิบตั ิงาน
มีส่วนเกีย่ วข้องในการทุจริต

ตัวชีว้ ัด
กฎเกณฑ์ภายใน เรื่อง การห้ามเป็น
ผู้ให้สินบนแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (ฉบับ)

รายงานผลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ภายใน

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
1

2561
-

2562
-

2563
-

-

1

1

1

มาตรการ

2564
กาหนดกฎเกณฑ์ภายในของ บริษัทฯ
เรื่อง การห้ามเป็นผู้ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับ
กฎหมาย เพือ่ ไม่ให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีส่วน
เกีย่ วข้องในการทุจริตของเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐหรือเอกชน

1

โครงการ/กิจกรรม
กาหนดกฎเกณฑ์ภายในของบริษัทฯ เรื่อง
การห้ามเป็นผู้ให้สินบน แก่เจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ เพือ่ ไม่ให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีส่วนเกีย่ วข้อง
ในการทุจริตของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือ
เอกชน

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

ดาเนินการศึกษาข้อ
บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการ
(ฝ่ายระบบการควบคุม
ห้ามเป็นผู้ให้สินบน
ภายใน)
เปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์
ภายในของ บริษัทฯ และ
จัดทากฎเกณฑ์ภายในให้มี
ข้อกาหนดครบถ้วนตาม
กฎหมายรวมทั้งมีการสื่อสาร
เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน และมีการ
ควบคุมตรวจสอบมิให้
ผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
ภายในดังกล่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

2) เสริมสร้างทักษะและความชานาญ อัตราร้อยละของฝ่ายงานทีม่ ีการ
ในการปฏิบตั ิงานด้านการป้องกันและ ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ปราบปรามการทุจริตให้แก่ผู้ปฏิบตั ิงาน
เพือ่ เสริมสร้างทักษะความรู้ความ
ชานาญและประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
100%

2561
100%

2562
100%

2563
100%

มาตรการ

2564
100% กาหนดให้ทกุ ฝ่ายทาการประเมินระบบ
การควบคุมภายในกิจกรรมการ
ปฏิบตั ิงานทีเ่ ป็นภารกิจหลักทีส่ าคัญของ
ตน เป็นประจาทุกปี

โครงการ/กิจกรรม
การประเมินระบบการควบคุมภายในของ
ฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัท ไปรษณียไ์ ทย
จากัด

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน
ปณท กาหนดกฎเกณฑ์
ภายใน ให้ทกุ ฝ่าย มีการ
ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในกิจกรรม
การปฏิบตั ิงานทีเ่ ป็น
ภารกิจหลักทีส่ าคัญของ
หน่วยงานเป็นประจาทุก
ปีและรายงานผลการ
ประเมินฯให้บริษัท
ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ทราบ ผ่านฝ่ายระบบ
การควบคุมภายใน

ผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ายระบบ
การควบคุมภายใน

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
หน่วยงาน บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เพือ่ ให้คะแนนผลการประเมินคุณธรรม ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ความโปร่งใสของหน่วยงาน
(ITA)มีระดับคะแนนตามเป้าหมาย

2560
90

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563
90
90
90

มาตรการ

2564
90 นาหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาเป็นแนวทางในการดาเนินงานการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงานเพือ่ ให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ประสิทธิภาพและมีระดับคะแนนการ
ประเมินตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
วิเคราะห์หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสและให้หน่วยงานภายใน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการเพือ่ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมิน

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์
บริษทั ไปรษณีย์ไทย
และประเด็นการประเมิน
จากัด (ฝ่ายระบบ
รวมทั้งวิธกี ารสารวจตาม
การควบคุมภายใน)
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชีว้ ดั
ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
แล้วดาเนินการส่งเสริมและ
ติดตามเพื่อให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมี
ประสิทธิภาพและมีระดับ
คะแนนประเมินตามเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์
เพือ่ สร้างจิตสานึกและปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

จานวนเรื่อง/จานวนครั้งทีม่ ีการ
6
8
8
8
8
ส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบตั ิงานตามหลัก กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์แก่บคุ ลากรภายในองค์กร เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง ธรรมาภิบาลและการดาเนินชีวิตตามหลัก เผยแพร่ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักธรรมาภิ
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บคุ คลากร บาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย
สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ภายใน เป็นต้น)

-

เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ
อย่างต่อเนือ่ ง

สานักผู้อานวยการ (ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล)
สานักพัฒนาองค์กร (ส่วนงานาน
บริหารคลังความรู)้
สานักกฎหมาย
สานักสารสนเทศ

มีช่องทาง/สื่อสร้างสรรค์เผยแพร่
ค่านิยมองค์กร/ประมวลจริยธรรม
ตลอดจนข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ให้
บุคลากรทัง้ องค์กรรับทราบอย่างทัว่ ถึง

-

เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ
อย่างต่อเนือ่ ง

สานักผู้อานวยการ (ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล)
สานักพัฒนาองค์กร (ส่วนงานาน
บริหารคลังความรู)้
สานักกฎหมาย
สานักสารสนเทศ

6
เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี

8 เรื่อง/
ครั้ง
ต่อปี

8 เรื่อง/
ครั้ง
ต่อปี

8 เรื่อง/
ครั้ง
ต่อปี

8 เรื่อง/ ส่งเสริมค่านิยม/ประมวลจริยธรรมองค์กร กิจกรรม
ครั้ง ให้เป็นทีร่ ับทราบแก่บคุ ลากร
รณรงค์/เผยแพร่ค่านิยม/ประมวล
ต่อปี
จริยธรรม องค์กรตลอดจนข้อบังคับที่
เกีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์
เว็บไซต์ Knowledge Management,
Social Media, Home Day, Banner,
Welcome Screen เป็นต้น)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
จานวนครั้งทีม่ ีการฝึกอบรมต่อปี

จานวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรมซึ่ง
เกีย่ วข้องกับด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

2560

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2 ครั้ง
ต่อปี

2 ครั้ง
ต่อปี

2 ครั้ง
ต่อปี

2 ครั้ง
ต่อปี

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

2 ครั้ง ส่งเสริมค่านิยม/ประมวลจริยธรรมองค์กร กิจกรรม
ต่อปี ให้เป็นทีร่ ับทราบแก่บคุ ลากร
จัดให้มีการฝึกอบรมเกีย่ วกับค่านิยม/
ประมวลจริยธรรม องค์กรตลอดจน
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องแก่บคุ ลากร

ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ส่งเสริมให้บคุ ลากร เข้ารับการอบรม
เกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

กิจกรรม
บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ
-

-

แนวทาง
ขับเคลื่อน
จัดการฝึกอบรม
ภายในองค์กรเพือ่
ส่งเสริมค่านิยม/
ประมวล
จริยธรรมองค์กร
ให้เป็นทีร่ ับทราบ
แก่บคุ ลากร
จัดการฝึกอบรม
เกีย่ วกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

ผู้รับผิดชอบ

สานักผู้อานวยการ (ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล)
สานักกฎหมาย
สานักบริหารกลาง
สานักสารสนเทศ

สานักผู้อานวยการ (ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล)
สานักกฎหมาย

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2564

ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้ารับการ
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
ส่งเสริมองค์ความรู้ตามวิชาชีพที่
เกีย่ วข้องกับการทางานขององค์กร ผ่าน
เกณฑ์การอบรมทีผ่ ู้จัดกาหนด

มาตรการ
เสริมสร้างองค์ความรู้แก่บคุ ลากรในการ
ปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามระเบียบ กฎหมาย
จรรยาบรรณจริยธรรม หรือบรรทัดฐาน
ตามวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานของ
องค์กร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม
ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม และ
สัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องตามวิชาชีพ เช่น
- ด้านทรัพยากรบุคคล
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ด้านการเงิน
- ด้านการบัญชี
- ด้านตรวจสอบภายใน
- ด้านความเสี่ยง/ควบคุมภายใน เป็นต้น

-

แนวทาง
ขับเคลื่อน
สนับสนุนการ
ฝึกอบรมตาม
วิชาชีพให้แก่
บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

สานักผู้อานวยการ (ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์
1. สร้างกลไกป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
มีช่องทางการเผยแพร่รายงานผล
1 ช่องทาง 1 ช่องทาง 1 ช่องทาง 1 ช่องทาง 1 ช่องทาง เปิดเผยรายงานผลความสาเร็จของ
ความสาเร็จของแผนปฏิบตั ิการป้องกัน
แผนปฏิบตั ิการป้องกันฯ ต่อสาธารณะ
ฯ ต่อสาธารณะ
ตัวชีว้ ัด

มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทีม่ ีความ อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
เหมาะสม อย่างน้อย 1ช่องทางและ
1
1
1
1
1
ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
แนวปฏิบตั ิในการจัดการเรื่องร้องเรียน ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ติดตามตรวจสอบการละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่/ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

มีแนวทางการปฏิบตั ิงานหรือคู่มือ
กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้าน
ต่างๆ ทีส่ าคัญ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน
กาหนดให้มี
ช่องทางการ
เผยแพร่รายงาน
ต่อสาธารณะ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่รายงานผล
ความสาเร็จของแผนปฏิบตั ิการป้องกันฯ
ต่อสาธารณะ

-

กิจกรรม
จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตในการ
ให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

-

กาหนดให้มี
ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน
สาหรับ
ประชาชน/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

สานักสารสนเทศ
สานักพัฒนาองค์กร (ส่วน
งานกากับการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนด)

-

กาหนดให้มีการ
จัดทามาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน

สานักหรือส่วนงานทีก่ าหนด

1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือใน กิจกรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ จัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ
ภายในและนอกองค์กร
ทีส่ าคัญ เช่น
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การวางแผนงานงบประมาณ
• การปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น

สานักพัฒนาองค์กร (ส่วน
งานกากับการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนด)
สานักสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชีว้ ัด
เสนอผลการทบทวน/แผนปรับปรุงการ
ปฏิบตั ิงานฯ ต่อผู้บริหาร และมี
รายงานติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
(ด้านทีเ่ ลือกไว้ในปีทแี่ ล้ว)

รายงานผลความสาเร็จการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการฯประจาปี
งบประมาณ ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือใน กิจกรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ และ
ภายในและนอกองค์กร
ติดตามการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ ทีส่ าคัญ
เช่น
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การวางแผนงานการเงินและงบประมาณ
• การตรวจสอบภายใน
• การความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
• การปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น
1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี 1 ด้าน/ปี ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทัง้ ภายในและนอกองค์กร

กิจกรรม
จัดทารายงานผลความสาเร็จการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ
-

-

ผู้รับผิดชอบ
แนวทาง
ขับเคลื่อน
รายงานติดตาม สานักความมั่นคงปลอดภัย
ผลการปฏิบตั ิงาน
ต่อผู้บริหาร

รายงานติดตาม สานักพัฒนาองค์กร (ส่วน
ผลการปฏิบตั ิงาน งานกากับการปฏิบตั ิตาม
ต่อผู้บริหาร
ข้อกาหนด)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์
เพือ่ ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจาปี
(ITA)

ตัวชีว้ ัด
ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน

เป้าหมายตัวชีว้ ัด

มาตรการ

2560 2561 2562 2563 2564
75 คะแนน 75 คะแนน 75 คะแนน 75 คะแนน 75 คะแนน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึน้ ไป
ขึ้นไป
ขึน้ ไป ยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม การดาเนินการตามการประเมิน
ITA ประจาปี

งบประมาณ
-

แนวทาง
ขับเคลื่อน
กาหนดหลักเกณฑ์
และแจ้งข้อกาหนด
ทีต่ ้องดาเนินการ
ตามหลักของ ITA

ผู้รับผิดชอบ

สานักพัฒนาองค์กร
สานักบริหารกลาง
สานักมาตรฐาน
สานักสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

1) ปลูกฝังจิตสานึกการต่อต้านการ
จานวนเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รับการคัดเลือก
ทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ

2) หน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านทุจรติให้แก่บคุ ลากร

จานวนครั้งของการจัดอบรม / ให้
ความรู้

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
1

2561
1

2562
2

2563
2

2564
2

1

1

2

2

2

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

- ประกาศนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
- ให้มีแผนในการปฏิบตั ิการป้องกันการ
ทุจริตแนวทางการขับเคลื่อน สื่อสาร

การยกย่องเชิดชู/ให้รางวัลเจ้าหน้าที่
ประพฤติตนและปฏิบตัติงานดี

- คัดเลือกบุคลากรที่
มีความโดดเด่นในการ
ดาเนินงานในด้านการ
ต่อต้านการทุจริตและ
มอบรางวัลเพือ่ ให้
เป็นตัวอย่าง
เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ระพฤติ
ตนและปฏิบตั ิงานดี

สรอ. ส่วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
ทุจริตให้กบั บุคลากร

- เชิญวิทยากรหรือ บุคคลตัวอย่างจาก
ภายนอกมาบรรยายพิเศษ และให้ความรู้
แก่บคุ ลากร

- เชิญวิทยากร หรือ
บุคคลตัวอย่างจาก
ภายนอกมาบรรยาย
พิเศษ และให้ความรู้
แก่บคุ ลากร

สรอ. ส่วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล , ส่วน
พัฒนาองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์
บุคลากรภายในหน่วยงานมีแนว
ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน

ตัวชีว้ ัด
จานวนคู่มือ / แนวทางการปฏิบตั ิ

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
1

2561
1

2562
1

2563
1

2564
1

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

- จัดทาแนวทางและเผยแพร่การ
จัดทาคู่มือ / แนวทางปฏิบตั ิทเี่ กีย่ วกับ
ปฏิบตั ิการต่อต้านทุจริตให้แก่บคุ ลากรใน การส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีป่ ฏบัติงานด้วย
หน่วยงาน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีศิลธรรม และ
คุณธรรม และมีการเผยแพร่ความรู้อย่าง
ทัว่ ถึง

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน
- สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่บคุ ลากรใน
หน่วยงาน

ผูร้ ับผิดชอบ
สรอ. ส่วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล , ส่วน
พัฒนาองค์กร
, ส่วนกฎหมาย

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
หน่วยงาน สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์
เพือ่ ยกระดับคะแนนการประเมิณ
คุณภาพและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA)

ตัวชีว้ ัด
ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560
80

2561
81

2562
82

2563
83

มาตรการ
2564
84 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมดาเนินการตามการประเมิน ITA
ประจาปี

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รบั ผิดชอบ
สรอ.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงาน สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้าประสงค์
เพือ่ สร้างจิตสานึกและปลกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

๑) จานวนครั้งการจัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

๑

๒

๒

๒

๒

สร้างความตระหนักแก่บคุ ลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

0.4๐

๑

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯ

๒) ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

๓๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

สร้างความตระหนักแก่บคุ ลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

โครงการจัดทาแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๒.๐๐

๑

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้าประสงค์
1. สร้างกลไกป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ตัวชีว้ ัด
๑) จานวนกิจกรรมการชี้แจงการ
ดาเนินงานประเมินผลคุณธรรมความ
โปร่งใด
๒) ระดับความสาเร็จการดาเนินการ
ระบบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
ระดับ ๑ ศึกษาระบบข้อร้องเรียน
ระดับ ๒ กาหนดขั้นตอนการร้องเรียน
ระดับ ๓ จัดตั้งคณะทางานด้านการ
ร้องเรียนการทุจริต
ระดับ ๔ รายงานผู้บริหารหน่วยงาน
เกีย่ วกับการทุจริต และมีการแก้ไขไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเรื่องร้องเรียน
ระดับ ๕ รายงานผู้บริหารหน่วยงาน
เกีย่ วกับการทุจริต และมีการแก้ไขไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเรื่องร้องเรียน
๓) มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน/มาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน และมีการทบทวน/
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมายตัวชีว้ ัด

มาตรการ

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรในการ
ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปี

0.๕๐

๑

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯ

๑.๐๐

๑

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯ

โครงการ/กิจกรรม

2560
๑

2561
๒

2562
๒

2563
๒

2564
๒
สร้างความเข้าใจในการประเมินผล
คุณธรรมและความโปร่งใสประจาปี

ระดับ ๑

ระดับ ๕

ระดับ ๕

ระดับ ๕

ระดับ ๕ สร้างช่องทางอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการร้องเรียนเรื่องทุจริต

โครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑ ด้าน

๑ ด้าน

๑ ด้าน

๑ ด้าน ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและครื่องมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร

ทบทวนปรับปรุงกระบวนการและการ
ติดตามการปฏิบตั ิด้านต่าง ๆ ทีส่ าคัญ
- การบริหารบุคคล
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การเงินและงบประมาณ
- การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
- การบริหารโครงการ
- การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์
เพือ่ ยกระดับคะแนนการประเมิณ
คุณภาพและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA)

ตัวชีว้ ัด
ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน

2560

เป้าหมายตัวชีว้ ัด
2561 2562 2563

2564

มาตรการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมดาเนินการตามการประเมิน ITA
ประจาปี

งบประมาณ

แนวทาง
ขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

