แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี 2561
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ
กาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันยุทธศาสตร์ดังกล่ าว ได้มีการจัดทาและ
ดาเนิ น งานในระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แล้ ว ซึ่ง ท าให้ เกิ ด การจัด ท าแผนปฏิ บั ติ การป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และในปี นี้ คณะท ำงำนจัด ท ำและขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบะมำณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อ
มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกของบุคลากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีทัศนคติและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดและภายนอกโดยเฉพาะผู้มีส่วน
ได้เสียตามภารกิจ ตลอดจนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต และการพัฒนากลไก
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดและป้องกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืนต่อไป
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑

ส่ ว นที่ ๑ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มี
การริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ
สภาพปั ญหาและสถานการณ์ การดาเนิ นงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
ต้องเผชิญ อยู่ จ ริง ต้องมีการคานึ งถึงบทบาทของทุกภาคส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากลจากผลการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต การ
วิเคราะห์ดัช นีการรับ รู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะห์
ทิ ศทางและแนวโน้ ม การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัย และ
การศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์ วงล้ออนาคต (Future
Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้บริหาร องค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ได้มีการนามาประมวลผลเพื่อกาหนด
เป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล”
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐

๒
วัตถุประสงค์หลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน
๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่
สูงขึ้น
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับ ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละ เพื่อส่วนรวมและเสริมสร้ างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน

๓
ต่อการทุ จ ริ ตประพฤติ มิช อบ ไม่ ว่าจะเป็ นรัฐ บาลใดก็ต าม ย่อมสะท้ อนให้ เห็ นถึ งเจตจ านงทางการเมือ ง
อันแน่ วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
สนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้
มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้ องเป็ น หนึ่ งเดีย วกัน โดยเป็ น ยุ ทธศาสตร์ที่มุ่งเน้ นให้ ป ระชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจานงทาง
การเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
กลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
๔. พัฒ นาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุน
ทุนตั้งต้น
๖. ประยุกต์น วัตกรรมในการกากับ ดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่ านมา พบว่าการทุจริต
เชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย เข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ ขั้นตอนการ
กาหนดนโยบายของพรรคการเมืองการใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ ๓ จึ งได้ กาหนดให้ มียุท ธศาสตร์ “สกัดกั้ นการทุ จริต เชิงนโยบาย” ซึ่งเป็ น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต ตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการกาหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ตั้ งแต่ เริ่ มขั้ นก่ อตั วนโยบาย (Policy Formation) ขั้ นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตั ดสิ นใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้ นการน านโยบายไปปฏิ บั ติ (Policy Implementation) ขั้ นการประเมิ นนโยบาย
(Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)

๔
กลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้น การทุ จริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) บูรณาการและ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติการพัฒนา
นวัต กรรมส าหรั บ การส่ งเสริ ม ภาคธุ รกิจ เอกชนสื่ อ มวลชนและประชาชนให้ เข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการ
ตรวจสอบ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต หรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้น หรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
๘. การพัฒ นาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปราม

๕
การทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้
มีป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุ ทธศาสตร์นี้ จะทาให้ การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้ กระทาการทุ จริตจะได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการ
ทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินทรัพย์สินคืนจากการ
ทุจริต
๓. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการและพั ฒ นากลไกพิ เศษในการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี ค วามรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้ งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้ า หน้ า ที่ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อ
คดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณคดี ทุ จ ริ ต ระหว่ า งประเทศตามกรอบความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดั บคะแนนดั ชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็น การกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัดกากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน
รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและ
ต่างประเทศ

๖
กลยุทธ์
๑. ศึกษาและกากับ ติด ตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

๗

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑. หลักกำรและเหตุผล
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ส่ ง ผลกระทบอย่ า งใหญ่ ห ลวงต่ อ ความมั่ น คงแห่ ง รั ฐ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเนื่องตามมา
ก่อให้เกิดสภาวะการถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะขาดปัจจัย
ในการแก้ปัญหาของสาเหตุการเกิดปัญหา การเลือกปฏิบัติ และให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอื้อผลประโยชน์ในภาครัฐ
นอกจากนี้ การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรมอันเป็นหลักการสาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ จึงได้ออกคาสั่ง ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้กาหนดให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุ จ ริตประพฤติมิช อบในส่ วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภิบ าลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ เพื่อให้ ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมี
ความโปร่งใสและมีการดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการรณรงค์
และปลูกจิตสานึกค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ) แปลงไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น การจัดทา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึง
น ามาใช้เป็ น กรอบแนวทางในการขับ เคลื่อนนโยบายของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ ๓ : ส่ งเสริมการบริห ารจัดการองค์กรอย่า งมีประสิ ทธิภ าพ โดยมีเป้าประสงค์ การ
บริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกของบุคลากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีทัศนคติ
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ เน้นการประสานความร่วมมือกับ

๘
หน่วยงานภายในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตและการพัฒนากลไกการดาเนินงานเพื่อ
ลดปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลรวมทั้ง
ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓) สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
๔) เพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
๕) สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
๓. กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. หน่วยงำนดำเนินกำร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด
๕. ผลที่คำดหวัง
๑) องค์กรมีมาตรฐาน โปร่งใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
๒) ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีจิตสานึก
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส
๓) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
๔) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตคอร์รัปชันที่เช้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
๕) มีกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
๖. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561
๗. ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อกำรทุจริต
ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เกิ ด การทุ จ ริ ต ทั้ งในด้ า นระบบบริ ห ารราชการและด้ า นตั ว บุ ค คลของข้ า ราชการ
ประกอบด้วย
๑) การขาดความโปร่ งใสและขาดการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอานาจในการใช้ดุลพิ นิจ ตาม
ตาแหน่งหน้าที่อย่างกว้างขวางโดยขาดมาตรการตรวจสอบที่เพียงพอและขาดการถ่วงดุลอานาจที่เหมาะสม
๒) การผูกขาดในกรณีนี้เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจการได้รับสัมปทานในโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทจะใช้
วิธีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓) การได้รับค่าตอบแทนการทางานที่ไม่เหมาะสม (Low salary)

๙
๔) ความโลภเนื่องจากความไม่รู้จักพอแม้จะมีค่าตอบแทนที่สูงและมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี
อยู่แล้ว
๕) การขาดคุณธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดสานึกในคุณธรรมสาหรับการดาเนินชีวิตและการทางาน
๖) การขาดจิ ตสานึ กเพื่อส่ วนรวมซึ่งปัจจุบันคนในสั งคมยังขาดอุดมการณ์ และขาดจิตส านึกเพื่ อ
ส่วนรวม
๘. นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๑) นโยบำยรัฐบำล
นโยบำยของรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการ
ทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครั ดยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็นในการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริตเช่นระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๕๑
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้ ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตภาครัฐ ซึ่งมีน ายกรัฐ มนตรีเป็ น ประธานได้มี ม ติก าหนดให้
หน่ วยงานภาครัฐทุกหน่ วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๓) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบั ติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีสานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงส่วน
ราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง
หรือทบวงทุกส่วนราชการโดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกาหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและ
ให้รองหัวหน้าส่วนราชการทาหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั นอีกตาแหน่งหนึ่ง

๑๐
โครงสร้
ำง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงำนปลัดกระทรวง
อุตุนิยมวิทยำ

บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหำชน)
บริษัท กสท โทรคมนำคม

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

จำกัด (มหำชน)

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน)

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อำนำจ

พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

หน้ำที่

หมวด ๘/๑ มำตรำ ๒๑/๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรวำงแผนส่งเสริม พัฒนำ และ
ดำเนินกิจกำรเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำรอุตุนิยมวิทยำ กำรสถิติ และรำชกำรอื่นตำมที่มีกฎหมำยกำหนดให้เป็น
อำนำจหน้ำที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนรำชกำรที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๑
อำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์
“เป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริม สนับสุนน และประสำนงำนทุกภำคส่วน เพื่อกำรขับเคลื่อน
ประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภำยใน 5 ปี”
ค่ำนิยม
มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนำ ประชำร่วมใจ สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ใจอำสำ นำพำคุณธรรม
พันธกิจ
1. ศึกษำ วิเครำะห และจัดทำขอมูล เพื่อใชในกำรกำหนดนโยบำย เปำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวง แปลงนโยบำยเปนแนวทำงและแผนปฏิบัติงำน และจัดสรรบริหำรทรัพยำกรของกระทรวงเพื่อให
เกิด กำรประหยัดคุมคำ และสมประโยชน
2. ประสำนงำน กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนในสังกัดกระทรวง
3. บริหำรจัดกำรองคกร ดูแลงำนประชำสัมพันธ งำนตำงประเทศในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. พัฒ นำปรับปรุงกฎหมำยดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และที่เกี่ยวของกับกำร
พัฒนำ เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงบังคับใชใหเปนไปตำมกฎหมำยที่อยู ในควำมรับผิดชอบหรือเปนผูรักษำกำร
ตำมกฎหมำย
5. ประสำนเครือขำยสำรสนเทศระดับประเทศ เปนศูนยกลำงพัฒ นำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และ ศูนยกลำงเครือขำยสำรสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใชใน กำร
บริหำรงำน และกำรบริกำรของหนวยงำนในสังกัดกระทรวง
6. พัฒนำบุคลำกรดำนดิจิทัล เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ใหมีควำมทันสมัยและสอด
คลองกับ นโยบำยและสภำพกำรณกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
7. วิเครำะห เสนอแผน หลักเกณฑเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และควำมมั่นคงปลอดภัยทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งปฏิบัติกำรปองกัน ปรำบปรำม และเฝำระวัง ติดตำมสถำนกำรณ
กำรกระทำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กรมอุตุนิยมวิทยำ
วิสัยทัศน์
“บริกำรที่เป็นเลิศด้ำนอุตุนิยมวิทยำและแผ่นดินไหว อย่ำงทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลำ
ตรงตำมควำมต้องกำร”
พันธกิจ
๑. พัฒนำกำรให้บริกำรและคุณภำพข้อมูลสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับ
เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล เพื่ อสนองตอบควำมต้ อ งกำรของผู้ รับ บริก ำรอย่ ำงทั่ ว ถึ ง รวมทั้ งส่ งเสริม คุณ ภำพชีวิ ต
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม
๒. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรตรวจ เฝ้ำระวัง พยำกรณ์อำกำศและเตือนภัยธรรมชำติล่วงหน้ำได้
ถึงระดับตำบล
๓. ส่งเสริมกำรบูรณำกำร งำนวิจัย นวัตกรรมวิชำกำร และกำรปฏิบัติกำรด้ำนอุตุนิยมวิทยำและ
แผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

๑๒
๔. เสริ ม สร้ ำ งเครื อ ข่ ำยควำมร่ว มมื อ ประชำชนและภำคส่ ว นต่ ำ งๆ รวมทั้ งองค์ ค วำมรู้ด้ ำ น
อุตุนิยมวิทยำและแผ่นดินไหว เพื่อลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ
๕. พัฒ นำสำรสนเทศภูมิอำกำศเพื่อรองรับผลกระทบจำกควำมผั นแปรและกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลำงข้อมูลสถิติและสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจของประเทศ”
พันธกิจ
๑. บริหำรจัดกำรสถิติ และสำรสนเทศของชำติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
๒. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่ำง หรืออำนวยกำร เพื่อให้ได้ฐำนข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยีสำรสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
๓. บริกำรข้อมูล องค์ควำมรู้ วิชำกำรด้ำนสถิติและสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน
๔. พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนสถิติของประเทศให้มีควำมเป็นมืออำชีพ
๕. ร่วมมือและประสำนงำนกับต่ำงประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศในงำนเกี่ยวกับสถิติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
อำนำจหน้ำที่
๑. จั ดท ำร่ ำงนโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ำด้ ว ยกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคมตำม
เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรกำหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
๒. จั ดทำร่ำงนโยบำยและแผนเฉพำะด้ำนตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนกำหนด และ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั ง คมเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน
๓. ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและกำรดำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
แผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒ นำดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
๔. เป็นศูนย์กลำงประสำนงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบำยและแผนเฉพำะด้ำน
๕. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์ด้ำนกำรพัฒ นำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเครำะห์และวิจัยประเด็น
ทำงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีผลต่อกำรพัฒนำประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำร
เฉพำะด้ำน
๖. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม แผนปฏิ บั ติ ก ำร แผนงำน รวมทั้ ง มำตรกำรที่ เกี่ ย วข้ อ ง และรำยงำนผลต่ อ
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน

๑๓
๗. ร่วมมือและประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒ นำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตำมพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘. ศึกษำ วิเครำะห์ และพิจำรณำ หรือดำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำร
เฉพำะด้ำนมอบหมำย หรือเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
๙. อำนำจหน้ ำที่ อื่น ที่คณะกรรมกำรกำหนดหรือมอบหมำย หรือตำมที่ กฎหมำยกำหนดให้ เป็ น
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
วิสัยทัศน์
“ขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภำพ มีควำมโปร่งใส เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อ
ยกระดับกำรบริกำรสู่ประชำชน”
พันธกิจ
1. พั ฒ นำ บริ ห ำรจั ด กำร และให้ บ ริกำรโครงสร้ำงพื้ น ฐำนสำรสนเทศในส่ ว นที่ เกี่ ยวกั บ รัฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์
2. ศึกษำ วิจัย พัฒนำและเสนอแนะแนวทำงมำตรกำรและมำตรฐำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
3. ให้คำปรึกษำ บริกำรด้ำนวิชำกำร และบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด อบรม เพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะควำมรู้ ค วำมสำมำรถด้ ำ นรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
วิสัยทัศน์
ทำให้ธุรกรรมออนไลน์ทุกระดับเกิดขึ้นได้สะดวก และมั่นคงปลอดภัย ตำมมำตรฐำนสำกล
พันธกิจ
สำนักงำนพัฒ นำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) มีกำรกำหนดพันธกิจเป็น ๓ ด้ำน
หลักๆ คือ
๑. กำหนดทิศทำง วำงกรอบนโยบำย ผลักดันแนวปฏิบัติ กฎกติกำ มำตรฐำน กฎหมำยที่จำเป็นต่อ
กำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวิเครำะห์ ประเมินศักยภำพกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์จำก
ฐำนข้อมูลสถิติที่ส ำคัญให้ ทัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่ งเสริมขีดควำมสำมำรถของ
ประเทศ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพื่อให้เกิดกำรใช้งำนในวงกว้ำงและเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของประเทศ
๓. จัดทำระบบโครงสร้ำงพื้น ฐำนสำรสนเทศที่สำคัญ และจำเป็นยิ่งยวดให้ มีมำตรฐำนและมั่นคง
ปลอดภัยเพื่อให้ระบบงำนเทคโนโลยีดิจิทัลต่ำงๆ เชื่อมโยงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพและเกิดควำมเชื่อมั่นใน
กำรใช้งำน

๑๔
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
วิสัยทัศน์
องค์กรแถวหน้ำในกำรส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ภำรกิจ
1. จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยนโยบำย ดัชนี รำยงำนสถำนกำรณ์ และ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนำคต
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรลงทุน ร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือประกอบกิจกำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรมหรือ
นวัตกรรมดิจิทัล
3. ส่งเสริมและพัฒนำกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรม และชุมชน
สังคมและท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำลังคนและบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
5. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยหรือกฎระเบียบ หรือมำตรกำรเกี่ยวกับ
กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำของอุตสำหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
หน้ำที่
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ด้วย
๑. จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลงทุนหรือประกอบกิจกำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื่นในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
๔. ส่งเสริม สนับสนุ น และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒ นำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล
๕. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยหรือกฎระเบียบหรือมำตรกำรเกี่ยวกับกำร
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำของอุตสำหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน หรือคณะกรรมกำรกำกับสำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมำย หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
๗. ทำควำมตกลงและร่วมมือกับองค์กำรหรือหน่วยงำนอื่นทั้งภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศในกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๘. ถื อ หุ้ น เข้ ำเป็ น หุ้ น ส่ ว น หรื อ เข้ ำร่ว มทุ น กั บ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรจัด ตั้ ง
หน่วยงำนตำม พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนรำชกำรในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ และนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
๒. ประสำนงำน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนรำชกำรในสังกัดดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร

๑๕
๓. รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ใน
ส่วนรำชกำร และส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๔. คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
๕. ประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำม (๓) และ (๔) และร่วมมือในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๖. ติดตำม ประเมิน ผล และจัด ทำ รำยงำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนรำชกำรในสังกัดและกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงำน ดังนี้
9.1 กลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) ศึ กษา วิ เคราะห์ รวบรวมข้ อมู ลสภาพปั ญหา เพื่ อจั ดท าข้ อเสนอแนะ มาตรการ แนว
ทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๒) จั ดทาแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบของส่ว น
ราชการ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ นโยบาย ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ตลอดจนบู รณาการแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ และส่ วน
ราชการในสังกัด
๓) ให้ คาปรึกษาแนะน า ประสานงาน เร่งรัด กากับและติด ตามให้ ส่ วนราชการในสั งกัด
ดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยมิ ช อบของ
เจ้าหน้ าที่ของส่ วนราชการ ส่ วนราชการในสังกัด และส่งต่อไปยังส่ ว นราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงประสานงาน ติดตาม อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
๕) เป็ น กลไกการปฏิบั ติห รือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อานวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. สั่ง
การหรือร้องขอ
๖) เป็น ศูน ย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบในส่วนราชการ
๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการ
๘) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัด และจัดทา
รายงานผลการดาเนิน งานการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบในภาพรวมของส่ วน
ราชการส่งสานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๖
9.2 กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม
๑) งำนคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๒) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการระดั บกระทรวง
หรือระดับกรม
๓) ประสานการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี แผนงาน/
โครงการ ตลอดจนบู ร ณาการแผนงาน/โครงการเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม การส่ งเสริม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) รวบรวมปั ญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสานักงาน ก.พ.
๕) ติดตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ นการส่ งเสริมคุ ณ ธรรม จริยธรรม การดาเนิน การตาม
ประมวลจริ ย ธรรมของส่ ว นราชการและส่ ว นราชการในสั งกั ด เสนอหั ว หน้ าส่ ว นราชการ และส่ งผลการ
ดาเนินงานในกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานด้านนโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผน
ส่งเสริม พัฒนา และดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ ๑) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการทาธุรกิจ และประชาชนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) บริการ
ภาครัฐมีการเชื่อมโยงและการเปิดเผยข้อมูลให้ ทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ และประชาชนได้รับ
บริ ก ารที่ ส ะดวก รวดเร็ ว แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ประจ าปี ๒๕๖๐-๒๕๖4 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดแนวทำงเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ
๑) การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
๒) การสร้างกลไกป้องกันต่อต้านการทุจริต
๓) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการไม่ยอมรับการทุจริตในทุก
รูปแบบเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศ

๑๗

วิสัยทัศน์

“กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”

พันธกิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เป้ำประสงค์
๑) เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต
๒) สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๓) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4) เพื่อยกระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงจิตสำนึกและปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลำกรมีควำมพึงพอใจในการให้การสนับสนุนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบ (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบข้อร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนนโยบายหรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความเสร็จของการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๑ ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของหน่วยงาน

๑๘
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ลดลง
ตัวชี้วัดที่ 3 มีเครือข่ายด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๑๙
แผนผังควำมเชื่อมโยง
นโยบำยรัฐบำล

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมชิ อบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย

ยุทธศำสตร์ชำติวำ่ ด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่
ทนต่อกำรทุจริต

สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล

ยุทธศำสตร์ที่ ๒
ยกระดับเจตจำนงทำง
กำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ ๓
สกัดกัน้ กำรทุจริตเชิง
นโยบำย

ยุทธศำสตร์ที่ ๔
กำรพัฒนำระบบ
ป้องกันกำรทุจริต
เชิงรุก

ยุทธศำสตร์ที่ ๕
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนกำรกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ ๖
ยกระดับคะแนนดัชนี
กำรรับรู้กำรทุจริต

ยุทธศำสตร์กระทรวง

ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

เป้ำประสงค์
กำรบริหำรำชกำรในองค์กรมี
ประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล

มำตรกำร
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐอย่ำงมี ธรรมำภิบำล

ยุทธศำสตร์ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ของกระทรวง

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ ๒
กำรพัฒนำระบบป้องกัน
กำรทุจริตเชิงรุก

ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ยกระดับคะแนนดัชนี
กำรรับรู้กำรทุจริต (ITA)

แนวทำงกำดำเนินงำน

๑. สร้ำงจิตสำนึกและ
ปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต

๒. สร้ำงกลไกป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริต

๓. เสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนโครงกำร/
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลำกรที่
เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตเพิ่มขึน้
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลำกรมี
ควำมพึงพอใจใน การให้การ
สนับสนุนงานด้านส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสาเร็จการ
ด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำร
ป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)
ตัวชี้ วัดที่ 2 ระดับควำมส ำเร็จ ของ
กำรพัฒนำระบบข้อร้องเรียน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 จ านวนนโยบายหรื อ
มาตรการที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความเสร็จของ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑ ยกระดับผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency
Assessment – ITA) ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ที่ลดลง
ตัวชี้วัดที่ 3 มีเครือข่ายด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

1 ครั้ง

ศปท.

2) จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จานวนครั้งที่จดั กิจกรรม
จริยธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุ ริตให้กบั
ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม
บุคลากร
จริยธรรมความซื่อสัตย์สจุ ริต

1 ครั้ง

ศปท.

3) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการและ
พนักงานราชการที่ดี

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมหลักสูตรของการ
เป็นข้าราชการและพนักงาน
ราชการที่ดี

1 ครั้ง

กก.(กพท.)

4) กิจกรรมการประกาศเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหารที่จะบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

จานวนครั้งของการจัด
ประกาศเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร

1 ครั้ง

ศปท.

1) กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

1 ครั้ง

กก.

6) กิจกรรมจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์
จานวนครั้งของการจัด
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกัน กิจกรรมทาบอร์ด
การต่อต้านการทุจริต
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และ
การป้องกัน การต่อต้านการ
ทุจริต

2 ครั้ง

ศปท.

7) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

จานวนครั้งของการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

อย่าง
น้อย 3
ครั้ง

กก.(กอก.)

8) กิจกรรมการจัดรายการวิทยุ "ทุจริต รู้ทนั
ป้องกันได้ "

จานวนครั้งการจัดรายการ
อย่าง
วิทยุ "ทุจริต รู้ทนั ป้องกันได้" น้อย 20
ครั้ง

5) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น
ประจาปี

จานวนครั้งที่ดาเนินงาน
คัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างดีเด่นประจาปี

ศปท.

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
9) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งการจัดกิจกรรม
ของการพัฒนาองค์กร

10) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ฯ ให้แก่เครือข่ายของ จานวนกิจกรรมในการ
ศปท.
เสริมสร้างความรู้ฯให้
เครือข่าย ศปท.

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

1 ครั้ง

กก.(กพท.)
/ ศปท.

2 ครั้ง

ศปท.

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

งบประมำณ หน่วยงำน

1) จัดทำนโยบำย/มำตรกำร/ข้อบังคับ ที่
เป็นประโยชน์ตอ่ กำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต

1) จำนวนนโยบำยหรือ
ไม่นอ้ ย
มำตรกำรที่เป็นประโยชน์ตอ่
กว่ำ 5
กำรส่งเสริมคุณธรรม
นโยบำย/
จริยธรรม กำรป้องกันและ มำตรกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต
2) ร้อยละของเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 10
เกี่ยวกับกำรทุจริตที่ลดลง

ศปท.

2) จัดให้มคี ณะกรรมกำรในกำรประเมินผล
กำรปฏิบตั งิ ำนระดับสำนักหรือระดับกรม

จำนวนคณะกรรมกำรในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ระดับสำนักหรือระดับกรม

10 คณะ

กก.
(กบค.)

3) กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำน

จำนวนครั้งของกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำน

2 ครั้ง

ตส.

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ระดับควำมสำเร็จของกำร
ทุจริตผ่ำน Website ศปท. ให้มปี ระสิทธฺภำพ พัฒนำระบบข้อร้องเรียน
เรื่องทุจริต Website ศปท.
ให้มปี ระสิทธิภำพ

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

งบประมำณ หน่วยงำน

ระดับ 4

ศปท.

5) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่
บุคลกำรในกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส

จำนวนกิจกรรมของกำรชี้
แจ้งกำรดำเนินงำนประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
(ITA)

1 กิจกรรม

สำนัก/
กลุ่ม
/ศูนย์

6) จัดทำเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
บุคลำกร

จำนวนเอกสำรเผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและกำรสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมควำมซื่อสัตย์สจุ ริต

3 ฉบับ

ศปท.

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

งบประมำณ หน่วยงำน

7) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงผลประโยชน์ทบั
ซ้อน

ระดับควำมสำเร็จของกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

1 ครั้ง

ตส.

8) มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนผลกำร
ควบคุมภำยใน

จำนวนระบบและรำยงำนผล
กำรควบคุมภำยใน

ไม่นอ้ ย
กว่ำ 2
ระบบ

ตส.

9) จัดทำกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปี

จำนวนครั้งในกำรวิเครำะห์
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

1 ครั้ง

กก.
(กพส..)

1 ครั้ง

กก.
(กพส..)

10) จัดทำกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จำนวนกำรเผยแพร่กำร
ประจำปีที่ผำ่ นมำ
จัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

งบประมำณ หน่วยงำน

11) กำรกำหนดมำตรฐำน กลไกหรือวำง
จำนวนมำตรฐำน กลไกหรือ
ระบบกำรเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรต่อสำธำณะ วำงระบบกำรเผยแพร่ขอ้ มูล
ผ่ำน Website
ข่ำวสำรต่อสำธำณะผ่ำน
Website

1
มำตรฐำน

N/A

12) จัดทำช่องทำงเพื่อเผยแพร่
จำนวนช่องทำงเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำร
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

3 ช่องทำง

ศปท.

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1) กิจกรรมดาเนินการตามประเมิน ITA
ประจาปี พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ยกระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
สานัก/กลุ่ม
/ศูนย์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนาการป้องกันและ จานวนครั้งที่จัดให้มกี าร
ปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตของบุคลากร
ในหน่วยงาน

1 ครั้ง

2) เผยแพร่เอกสารความรู้ดา้ นการป้องกันการ จานวนครั้งที่มกี ารเผยแพร่
ทุจริต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ขิ องส่วนราชการ

1 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
ทุก
หน่วยงาน

-

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

3) ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล จานวนช่องทางในการรับแจ้ง 3 ช่องทาง
หรือเบาะแสหรือการร้องเรียนแก่ผู้ใช้บริการ ข้อมูล
จากกรมอุตนุ ยิ มวิยา เช่น ทางเว็บไซต์, แผ่นพับ
เป็นต้น

-

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

4) เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเรื่อง การป้องกันการ จานวนช่องทางการเผยแพร่
ทุจริต
สือ่ รณรงค์ในเรื่องการ
ป้องกันการทุจริต

-

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
ทุก
หน่วยงาน

2 ช่องทาง

หมายเหตุ:

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
กรมอุตนุ ิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

1) นำระบบสำรสนเทศนำมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน

จำนวนระบบสำรสนเทศทีน่ ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของกรมอุตุนิยมวิทยำทีม่ ีฐำนข้อมูล
เป็นปัจจุบัน

5 ระบบ

-

ทุก
หน่วยงำน

2) พัฒนำระบบร้องเรียนร้องทุกข์
แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำระบบร้องเรียน ระดับ 5
ร้องทุกข์แบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับ ๑ ตัง้ คณะ ทำงำนพัฒนำระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับ ๒ กำหนดรูป แบบเรือ่ งร้องเรียนร้อง
ทุกข์
ระดับ ๓ คณะกรรมกำร พิจำรณำปรับปรุง
ระบบ
ระดับ ๔ ทดลองใช้ระบบ
ระดับ ๕ เสนอกรมฯพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

-

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
ทุก
หน่วยงำน

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมำณ หน่วยงำน

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
กรมอุตนุ ิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม
3) โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของ
ผูใ้ ช้บริกำรและประชำชนผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียทีม่ ีต่อเจ้ำหน้ำทีก่ รม
อุตุนิยมวิทยำในด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

ระดับควำมสำเร็จในกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ระดับ 5
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระดับ ๑ จัดทำแบบ
ระดับ ๒ เสนอกรมฯ เห็นชอบแบบ
ระดับ ๓ เวียนแจ้งบุคลำกรในหน่วยงำนกรอก
แบบสำรวจ
ระดับ ๔ สรุปประมวลผลข้อมูลจำกแบบสำรวจ
ระดับ ๕ เสนอกรมฯทรำบก่อนนำข้อมูลไปใช้
ประกอบกำรจัดทำแผนจริยธรรมต่อไป

งบประมำณ หน่วยงำน

-

หมายเหตุ:

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
ทุก
หน่วยงำน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ร้อยละ
สรอ.
100

หน่วยนับ

1) ตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมก่อนเข้า
ปฏิบตั งิ าน

จานวนการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมเจ้าหน้าที่ใหม่
ของ สรอ.

2) จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
วิธีคดิ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริต

จานวนการจัดกิจกรรม
2
ฝึกอบรมหรือกิจกรรม
กิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างค่านิยม
องค์กรด้านคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังวิธีคดิ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม การไม่ทนต่อการ
ทุจริต

-

หมายเหตุ:

สรอ.

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
เป้าประสงค์ที่ 3 : ติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกระดับ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ หน่วยงาน

1) โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตาม จานวนครัง้ ของการจัดโครงการ
รอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน”
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตาม
รอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน”

อย่าง
น้อยปี
ละครัง้

-

สลก.
(กคธ./
กชอ./
กสบ./
ปชส.)/
สพบ.

2) โครงการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ตาม จานวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศ
ช่องทางต่างๆ
เจตนารมณ์

อย่าง
น้อย 2
ช่องทาง

-

สลก.
(กคธ./
ปชส.)/
ศทก.

หมายเหตุ:

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้น
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมำณ หน่วยงำน

1) จัดทำนโยบำย/มำตรกำร เพื่อพัฒนำ
หน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส
ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรทรำบ
และถือปฏิบตั ิ

จำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่
นโยบำย/มำตรกำร เพื่อพัฒนำ
หน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำม
โปร่งใสตำมแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ

อย่ำงน้อย
2 ช่องทำง

-

สลก.
(กคธ)./
ศทก.

2) โครงกำรยกย่องเชิดชูคนดีศรี สสช.
-กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่น
-กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็น
ผู้ประพฤติปฏิบตั ิตนชอบด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต

ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนิน
โครงกำรยกย่องคนดีศรี สสช.

ปีละครัง้

2,000
บำท

สลก.
(กกจ.),
สลก.
(กคธ).

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้น
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมำณ หน่วยงำน

3) ทบทวนระเบียบภำยใน ในเรือ่ งกำร
ป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของ
บุคลำกรในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำร

จำนวนครัง้ ของกำรทบทวนระเบียบ
ภำยใน ในเรือ่ งกำรป้องกันกำรมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลำกรใน
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำร

ปีละครัง้

1,000
บำท

สลก.
(กนต./
กคธ.)

4) กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน

ร้อยละ
100

-

สลก.
(กยง.)

5) แผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี

ระดับควำมสำเร็จในกำรปฏิบตั ิตำม
แผนที่กำหนด

รำยงำน
ผลกำร
ตรวจสอบ
ในแต่ละ
เรือ่ งตำมที่
กำหนดใน
แผน

-

กตส.

หมายเหตุ:

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้น
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมำณ หน่วยงำน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
เป้าประสงค์ที่ 1 : ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment – ITA) ของ
สานักงาน ป.ป.ช.

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ร้อยละ
ศูนย์/
70
สานัก
สลก.(กคธ).

หมายเหตุ:

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุคลากรในองค์กรในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เจ้าหน้าที่ใน สดช.ได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 2 : ปลูกฝังค่านิยมในการทางานของเจ้าหน้าที่โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ สดช.
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
สลธ.
1) กิจกรรมการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ จานวนช่องทางการสื่อสาร
ไม่น้อย
(กปส.)
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในการต่อต้านการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กว่า 3
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ช่องทาง
และสื่อสารข้อมูลการสร้าง
เสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
สดช.
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2) กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจาปี

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปี

ร้อยละ
80

-

สลธ.
(กกจ.)

3) กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างวินัยให้แก่
เจ้าหน้าที่ สดช.

จานวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สดช. ได้รับการ
ฝึกอบรม

ไม่น้อย
กว่า 40
ราย

-

สลธ.
(กกจ.)

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุคลากรในองค์กรในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เจ้าหน้าที่ใน สดช.ได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 2 : ปลูกฝังค่านิยมในการทางานของเจ้าหน้าที่โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ สดช.
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
หมายเหตุ:

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานและการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ด้วยความกระตือรือร้น และมีจริยธรรมในการทางาน
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ใน สดช. มีความพร้อมรับผิดในการปฏิบตั ิงาน/การบริหารงานทุกขัน้ ตอนที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด และมีระบบป้องกัน
และตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
เป้าประสงค์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยอาศัยการมีส่วนร่วม ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ หน่วยงาน

1) กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ตอบสนองหรือรายงานผลการ
ดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบตาม
ระยะเวาที่กาหนด

ร้อยละ
80

-

สลธ.
(กปส.)

2) การจัดทามาตรฐาน/คู่มอื /ระเบียบ/
ขั้นตอนการปฏิบตั ติ ามภารกิจหลักและ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ถือปฏิบตั ิ

8 เรื่อง

-

กม.,ยศ,
กท,อช, สค
,ศก., คท
,คม.

จานวนมาตรฐาน/คู่มอื /ระเบียบ /
ขั้นตอนการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
หลัก ที่มกี ารเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ทราบและนาไปใช้ประโยชน์/
ปฏิบตั ิ (นับเป็นจานวนเรื่อง)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานและการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ด้วยความกระตือรือร้น และมีจริยธรรมในการทางาน
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ใน สดช. มีความพร้อมรับผิดในการปฏิบตั ิงาน/การบริหารงานทุกขัน้ ตอนที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด และมีระบบป้องกัน
และตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
เป้าประสงค์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยอาศัยการมีส่วนร่วม ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์
โครงการ/กิจกรรม
3) กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจาปี

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

ร้อยละ
80

งบประมาณ หน่วยงาน

-

หมายเหตุ:

สลธ.
(กกจ.)

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : ยกระดับความโปร่งใสและระดับคุณธรรมในการดาเนินงานของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ร้อยละของผลการดาเนินงาน 80
สลธ.
กับคุณธรรมและความโปร่งใส คะแนน
(กกจ.)

หมายเหตุ:

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ฝทบ.

1) จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
ให้กบั บุคลากร

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริต

1 ครั้ง

2) กิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหารที่จะบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

จานวนครั้งของการจัด
ประกาศเจตจานงสุจริต
ของผู้บริหาร

1 ครั้ง

-

ฝทบ.

3) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จานวนครั้งของการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

อย่างน้อย
3 ครั้ง

-

ฝบก.

หมายเหตุ:

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดทำเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
จำนวนเอกสำรเผยแพร่สื่อ
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำร
และสร้ำงคุณธรรมจริตธรรมให้แก่บคุ ลำกร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและกำรสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมควำมซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

3 ฉบับ

2) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่บคุ ลำกร จำนวนกิจกรรมของกำรชี้แจง
1 กิจกรรม
ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรดำเนินงำน ประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)

หมายเหตุ:

งบประมำณ หน่วยงำน

-

ฝอส. (ปส)

-

ฝอส.

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมดาเนินการตามประเมิน ITA ประจาปี ผลการประเมินคุณธรรมและ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ระดับสูง

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ระดับสูง

หมายเหตุ:

หน่วยงาน
ฝอส.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ร้อยละ
สรอ.
100

หน่วยนับ

1) ตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมก่อนเข้า
ปฏิบตั งิ าน

จานวนการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมเจ้าหน้าที่ใหม่
ของ สรอ.

2) จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
วิธีคดิ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริต

จานวนการจัดกิจกรรม
2
ฝึกอบรมหรือกิจกรรม
กิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างค่านิยม
องค์กรด้านคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังวิธีคดิ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม การไม่ทนต่อการ
ทุจริต

-

หมายเหตุ:

สรอ.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1) การประกาศเจตจานงสุจริตในการกาหนด
นโยบายการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ หน่วยงาน

จานวนผู้เข้าร่วมประกาศ
ร้อยละ 70
เจตจานงสุจริตในการกาหนด
นโยบายการปฏิบตั งิ านตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน

-

สรอ.

2) การเปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามา จานวนการจัดกิจกรรมการเปิด ปีละ 1 ครั้ง
มีส่วนร่วมในกาหนดแผนงาน/โครงการ
โอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในกาหนดแผนงาน/
โครงการ

-

สรอ.

3) การเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละของการเปิดเผยข้อมูล
ร้อยละ 80
ของทางราชการ
ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการผ่านทางเว็บไซต์ของ
สานักงาน

-

สรอ.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
4) พัฒนาระบบการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายในให้เป็นระบบและโปร่งใส

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ หน่วยงาน

ผลการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายในด้านธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับเพียงพอ

ผลการ
ตรวจสอบ
ระดับ
เพียงพอ

-

สรอ.

5) ส่งเสริมการจัดทาคู่มอื กระบวนการ
จานวนคู่มอื กระบวนการ
ปฏิบตั งิ านมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อลด ปฏิบตั งิ านที่ได้รับการปรับปรุง
การใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั งิ าน

3
กระบวนกา
ร

-

สรอ.

6) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับข้อ
จานวนของการรักษามาตฐาน
ร้องเรียนต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ระยะเวลาการตอบสนองข้อ
ร้องเรียนไม่ต่ากว่า 95%

ร้อยละ 95

-

สรอ.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

7) มีกระบวนการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้ จานวนครั้งของการทบทวน
ปีละ 1 ครั้ง
มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทจุ ริตคอรัปชัน กระบวนการเฝ้าระวังสื่อสาร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
สร้างความเข้าใจในกระบวนการ
และมาตรการลงโทษ

งบประมาณ หน่วยงาน

-

หมายเหตุ:

สรอ.

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) แต่งตั้งกลุ่มเครือข่าย หรือคณะทางานด้าน จานวนกลุ่ม เครือข่าย
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการ หรือคณะทางานด้าน
ทุจริต
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันปราบปราม
การทุจริต

2) ส่งเสริมกิจกรรมการทางานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตจากกลุ่ม
คณะทางานและแสวงหาเครือข่ายอื่นๆ เช่น การ
เข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านทุจริตในระดับ
กระทรวง

จานวนของกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจาก
กลุ่ม เครือข่าย หรือ
คณะทางาน

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
1 กลุ่ม

หน่วยงาน

สรอ.

1
กิจกรรม

-

สรอ.

หมายเหตุ:

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

3) คัดเลือก ยกย่องเชิดชู
เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติ ปฏิบตั ิตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมมอบรางวัล
"บุคคลต้นแบบ” ด้าน
การมีส่วนร่วมส่งเสริม
ธรรมาภิบาล และ
ต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร

4) กิจกรรมดาเนินการตาม
ประเมิน ITA ประจาปี

ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
(ITA)

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ปีละ 1
ครั้ง

80
คะแนน

-

หมายเหตุ:

หน่วยงาน
สรอ.

สรอ.

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) เผยแพร่ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับหลักธรร จานวนเรือ่ ง/จานวนครัง้ ที่มี
มาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
การประชาสัมพันธ์แก่
พอเพียงผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น เสียง
บุคลากรภายในองค์กร
ตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ภายใน เป็น
ต้น)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หน่วยงาน
งบประมาณ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
๘ เรือ่ ง/
สานักผู้อานวยการ
ครัง้
(ส่วนงานทรัพยากร
บุคคล), สานัก
พัฒนาองค์กร (ส่วน
งานานบริหารคลัง
ความรู)้ , สานัก
สื่อสารองค์กรฯ
(ส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์ฯ),
สานักสารสนเทศ
(ส่วนงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ)

หน่วยนับ

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
2) กิจกรรมรณรงค์/เผยแพร่ค่านิยม/
ประมวลจริยธรรม องค์กรตลอดจน
ข้อบังคับที่เกีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย สื่อ
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ Knowledge
Management, Social Media, Home
Day, Banner, Welcome Screen เป็น
ต้น)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หน่วยงาน
งบประมาณ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
มีช่องทาง/สื่อสร้างสรรค์
๘ เรือ่ ง/
สานักผู้อานวยการ
เผยแพร่ค่านิยมองค์กร/
ครัง้
(ส่วนงานทรัพยากร
ประมวลจริยธรรม ตลอดจน
บุคคล), สานัก
ข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง ให้
พัฒนาองค์กร (ส่วน
บุคลากรทั้งองค์กรรับทราบ
งานานบริหารคลัง
อย่างทั่วถึง
ความรู)้ , สานัก
สื่อสารองค์กรฯ
(ส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์ฯ),
สานักสารสนเทศ
(ส่วนงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) จัดให้มีการฝึกอบรมเกีย่ วกับค่านิยม/
ประมวลจริยธรรม องค์กรตลอดจน
ข้อบังคับที่เกีย่ วข้องแก่บคุ ลากร

จานวนครัง้ ที่มีการฝึกอบรม
ต่อปี

4) บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จานวนบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมซึ่งเกีย่ วข้องกับด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หน่วยงาน
งบประมาณ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
๒ ครัง้
สานักผู้อานวยการ
(ส่วนงานทรัพยากร
บุคคล)
สานักบริหารกลาง
(ส่วนงานนิติกรรม
สัญญาฯ)
สานักพัฒนาองค์กร
(ส่วนงานกากับฯ)

หน่วยนับ

ร้อยละ
๘๐

-

สานักผู้อานวยการ
(ส่วนงานทรัพยากร
บุคคล)
สานักพัฒนาองค์กร
(ส่วนงานกากับฯ)

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5) ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม และ
สัมมนาที่เกีย่ วข้องตามวิชาชีพ เช่น
- ด้านทรัพยากรบุคคล
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ด้านการเงิน
- ด้านการบัญชี
- ด้านตรวจสอบภายใน
- ด้านความเสี่ยง/ควบคุมภายใน เป็นต้น

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ
การส่งเสริมองค์ความรูต้ าม
วิชาชีพที่เกีย่ วข้องกับการ
ทางานขององค์กร ผ่าน
เกณฑ์การอบรมที่ผู้จัด
กาหนด

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หน่วยงาน
งบประมาณ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ร้อยละ
สานักผู้อานวยการ
7๐
(ส่วนงานทรัพยากร
บุคคล)

หน่วยนับ

หมายเหตุ:

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมำณ

หน่วยงำน

1) จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ที่
สำคัญ เช่น
• กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
• กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
• กำรวำงแผนงำนงบประมำณ
• กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก เป็นต้น

มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือ
คูม่ ือกำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ทีส่ ำคัญ

๑ ด้ำน/ปี

-

สำนักหรือส่วน
งำนทีก่ ำหนด

2) กำรจัดให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่รำยงำนผล
ควำมสำเร็จของแผนปฏิบัติกำรป้องกันฯ ต่อ
สำธำรณะ

จำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่
รำยงำนผลควำมสำเร็จของ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันฯ ต่อ
สำธำรณะ

1
ช่องทำง

-

สำนักพัฒนำ
องค์กร (ส่วน
งำนกำกับฯ),
สำนัก
สำรสนเทศ
(ส่วนงำน
พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ)

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม
3) จัดให้มีช่องทำงร้องเรียนเรือ่ งทุจริตในกำร
ให้บริกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน

ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

จำนวนช่องทำงกำรรับเรือ่ ง
อย่ำง
ร้องเรียนทีม่ ีควำมเหมำะสม
น้อย 1
อย่ำงน้อย ๑ ช่องทำงและแนว
ช่องทำง
ปฏิบัติในกำรจัดกำรเรือ่ งร้องเรียน

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมำณ

-

หน่วยงำน
สำนัก
สำรสนเทศ
(ส่วนงำน
พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ),
สำนักพัฒนำ
องค์กร (ส่วน
งำนกำกับกำร
ปฏิบัติตำม
ข้อกำหนด)

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมำณ

หน่วยงำน

4) ทบทวนปรับปรุงกระบวนกำร และติดตำม
กำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ทีส่ ำคัญ เช่น
• กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
• กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
• กำรวำงแผนงำนกำรเงินและงบประมำณ
• กำรตรวจสอบภำยใน
• กำรควำมเสีย่ ง/ควบคุมภำยใน
• กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก เป็นต้น

เสนอผลกำรทบทวน/แผน
๑ ด้ำน/ปี
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนฯ ต่อ
ผูบ้ ริหำร และมีรำยงำนติดตำม
ผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนทีเ่ ลือกไว้
ในปีทแี่ ล้ว)

-

สำนักมำตรฐำน

5) จัดทำรำยงำนผลควำมสำเร็จกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต

รำยงำนผลควำมสำเร็จกำร
๑ ฉบับ/ปี
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
ประจำปีงบประมำณ ทีไ่ ด้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผูบ้ ริหำร

-

สำนักพัฒนำ
องค์กร (ส่วน
งำนกำกับฯ)

หมายเหตุ:

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) แผนปรับฐานความคิดให้พนักงานมี 1. ร้อยละพนักงานที่อบรม
ความเข้าใจเรือ่ งประโยชน์ทบั ซ้อน การ ผ่านวิทยากรตัวคูณ และ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อนื่ ใด (สินบน) e-learning
2. จานวนสื่อ Do and
Don't ที่เข้าถึงพนักงาน

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หน่วยงาน
งบประมาณ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
1. ร้อยละ
สานักทรัพยากร
60
บุคคล/ฝ่าย
2. จานวน
ทรัพยากรบุคคล/
30 ชิ้น
สถาบันวิชาการทีโอ
ที/ฝ่ายกิจการสัมพันธ์
หน่วยนับ

2) แผนปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์ โปร่งใส 1. ระดับการรับรูว้ ิธีปฏิบตั ิ 1. ร้อยละ
ในการปฏิบตั ิงาน (Integrity and
เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้าง
85
Transparency) (วินัยเชิงรุก)
การควบคุมพัสดุ และความ 2. ร้อยละ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
60
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ถูกต้องของ
พนักงาน
2. ผลการกระทาผิดทางวินัย
ในงานรับชาระเงิน งาน
จัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ
ลดลง

-

ฝ่ายกิจการสัมพันธ์/
สถาบันวิชาการ ที
โอที

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) แผนเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจใน รจญ. ชจญ. ศปท. ทีโอที
พรบ./พรป. ป้องกันและปราบปราม ได้รับการอบรมและดูงาน
การทุจริตให้ผู้บริหารระดับสูงและ ศปท. ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่
สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
4) แผนพัฒนาคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล (Role Model)

ร้อยละของการไม่ประพฤติ
ปฏิบตั ิตามค่านิยม
จริยธรรมที่กาหนด

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หน่วยงาน
งบประมาณ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ร้อยละ100
สถาบันวิชาการทีโอ
ที/ ศปท. ทีโอที
หน่วยนับ

ร้อยละ ๘

-

หมายเหตุ:

สานักทรัพยากร
บุคคล/สถาบัน
วิชาการทีโอทีและ
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA)
โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
75
สานักพัฒนาองค์กร
คะแนน
(ส่วนงานกากับฯ)
ขึน้ ไป

หมายเหตุ:

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ

หน่วยงาน

1) แผนพัฒนากลไก ศปท. สู่ความยัง่ ยืน

1. มีระบบบริหารจัดการเรือ่ ง
ร้องเรียนที่โปร่งใส รวดเร็ว
2.. มีแผนและสามารถจัดตั้ง
ศปท. ชุดที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ
ได้รับการยอมรับ

1. ร้อยละ
100
2. ร้อยละ
80

-

ศปท. ทีโอที/
สานัก
ทรัพยากร
บุคคล สานัก
ยุทธศาสตร์

2) แผนเผยแพร่ลักษณะความผิด การ
ลงโทษ สื่อสารบทเรียนรูเ้ พื่อการป้องกัน
และปฏิเสธ และสื่อสารช่องทางรับแจ้ง
เบาะแส

1. ระดับความเชื่อมั่นของผู้มี
1. ร้อยละ
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการป้องกัน
65
และปราบปรามการทุจริต ทีโอที 2. ร้อยละ
2. ระดับความรูข้ องพนักงานต่อ
95
การป้องกันการทุจริต

-

ฝ่ายกิจการ
สัมพันธ์ /
ศปท.
ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร
การตลาด

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
3) แผนสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยัง้
การทุจริต

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

1. เปิดเผยการตั้งราคากลางของ 1. ร้อยละ
กรรมการราคากลาง รายชื่อ
80
กรรมการราคากลาง กรรมการ 2. ร้อยละ
จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับ
50
และผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกงาน 3. ร้อยละ
ในเว็บไซต์หน่วยงาน (ส่วน
25
อานวยการสายงาน/สานัก)
2. มีแนวปฏิบตั ิการวิเคราะห์
พฤติกรรมการทุจริต (Fraud
Assessment)
3. มีระบบตรวจจับการทุจริต
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
(Procurement Fraud)

หมายเหตุ:

งบประมาณ

หน่วยงาน

-

ศปท./สาย
งานกฎหมาย
สานัก
ตรวจสอบ
สานักบัญชี
และการเงิน
สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ

หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) แผนสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ระดับการรับรู้ของลูกค้ารายใหญ่
บมจ.ทีโอที การให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐและ และ คู่คา้ ต่อการป้องกันและ
พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ปราบปรามการทุจริตของทีโอที
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐให้กบั คู่คา้

หน่วยนับ
ร้อยละ
60

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ

หน่วยงาน

-

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร
การตลาด/
ฝ่ายบริหารสื่อ
ดิจิทลั และ
ข้อมูลลูกค้า
สานักการคลัง
และพัสดุ และ
หน่วยธุรกิจ
ขายและ
บริการลูกค้า
องค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

หน่วยงาน

ร้อยละ
75

-

ฝ่ายการพัสดุ
ส่วน
อานวยการ
สายงาน/
สานัก/หน่วย
ธุรกิจ

3) แผนสร้างสมรรถนะองค์ความรู้ดา้ นการ บุคลากรด้านการป้องกันและ
ร้อยละ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
ปราบปรามการทุจริตได้รับการ
60
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาให้มคี วามรู้ทนั การณ์และมี
เทคนิคพิเศษในการปฏิบตั งิ าน

-

สถาบัน
วิชาการ ทีโอ
ที/ ศปท.

2) แผนการเปิดเผยการใช้งบประมาณและ 1. ระดับการรับรู้ของพนักงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนอย่าง ต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ผลดาเนินงานการจัดซื้อจัด
จ้างและใช้จ่ายงบประมาณในแต่
ละขั้นตอนได้รับการเปิดเผย
อย่างโปร่งใส

หน่วยนับ

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
4) แผนสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัด
มีเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตที่
มีความรู้ความเข้าใจในกฎ
ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยสานัก/สาย
งานละ 10 คน

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

ร้อยละ
60

หมายเหตุ:

งบประมาณ

หน่วยงาน

-

สานัก
ทรัพยากร
บุคคล / ศปท.

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หน่วยงาน
งบประมาณ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ไม่น้อยกว่า
200,000 ฝ่ายคณะกรรมการ
ร้อยละ 80
บาท
บริษทั /ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
หน่วยนับ

1) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร
“การสร้างองค์กรคุณธรรม” เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรคุณธรรม

ผู้อบรมมีความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านการสร้างองค์กร
คุณธรรมหลังการอบรม
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

2) การจัดหลักสูตร CG E-Learning

ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม ร้อยละ 80
กิจกรรม CG E-Learning มี
ความรูค้ วามเข้าใจด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

-

หมายเหตุ:

ฝ่ายคณะกรรมการ
บริษทั /ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1) การจัดทาคลิปวิดีโอความยาวประมาณ
3 นาที ให้ผู้บริหารและเครือข่าย CG พูด
เรือ่ งการสร้างองค์กรคุณธรรมเผยแพร่ใน
Website CG และใน CG Group Line

มีคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 คลิปวิดีโอ
นาที เพื่อประชาสัมพันธ์
กระบวนการการสร้าง องค์กร
คุณธรรมเผยแพร่ใน Website
CG และใน CG Group Line

2) การจัดบรรยายพิเศษด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปี
ละ 1 ครัง้ หัวข้อ“ผู้บริหารต้นแบบ
คุณธรรม”

จานวนผู้บริหารที่เข้าร่วมรับฟัง
จานวน
การบรรยาย ไม่น้อยกว่า 50 คน ผู้บริหาร
และมีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
ไม่น้อยกว่า
การกากับดูแลกิจการที่ดีได้
50 คน
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และได้
คะแนนไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ

หน่วยงาน

-

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษทั

10,500
ฝ่าย
บาท คณะกรรมการ
บริษทั

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ

หน่วยงาน

3) เยีย่ มชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์/
จานวนกรรมการ ผู้บริหาร และ จานวน
ความรู้ และศึกษาดูงานด้านการกากับดูแล พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
20 คน
กิจการที่ดีจากหน่วยงานภายในปีละ 1 ครัง้ การกากับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อย
และได้
กว่า 20 คน และมีความรูค้ วาม คะแนนไม่
เข้าใจด้านการกากับดูแลกิจการ น้อยกว่า
ที่ดีได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80
80

32,000
ฝ่าย
บาท คณะกรรมการ
บริษทั

4) การคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ” ด้าน
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร

20,000
ฝ่าย
บาท คณะกรรมการ
บริษทั

ได้ “บุคคลต้นแบบ” ด้านการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมธรรมาภิ
บาลและ การต่อต้านการทุจริต
ในองค์กรของทุกสายงาน

5) การจัดบอร์ดด้านการกากับดูแลกิจการ บอร์ดด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของทุกฝ่าย/เขต
ที่ดีของทุกฝ่าย/เขต

สายงานละ
1 คน

บอร์ด

-

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษทั และทุก
ฝ่าย/เขต

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
หมายเหตุ:

งบประมาณ

หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1) การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment :ITA)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลประเมินโครงการฯ ปี 2561
ไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา

ไม่ต่า
กว่าปีที่
ผ่านมา

2) การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ตอ่ ต้าน
ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้
ทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติ และการเข้า
ความเข้าใจดีขึ้น
ร่วมการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และหลักสูตรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
นโยบายภาครัฐที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
ภายนอก

ทุกครั้งที่
ได้รับ
แจ้ง
กิจกรรม
จาก
หน่วยงาน
ภายนอก

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ

หน่วยงาน

-

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษทั

20,000
ฝ่าย
บาท คณะกรรมการ
บริษทั

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ

หน่วยงาน

3) การนาระบบ Access Network
Database (AND) มาใช้ในการสร้างธรร
มาภิบาลในกระบวนการปฏิบตั งิ านของ
สานักงานบริการลูกค้า กสท 6 เขต

ร้อยละของข้อร้องเรียนในการ
ติดตั้งและการใช้งานบริการ
CInternet ของลูกค้าสานักงาน
บริการลูกค้า กสท 6เขต เมื่อ
เทียบกับฐานลูกค้าเฉลี่ยทั้งปี
ของบริการ CInternetของ
สานักงานบริการลูกค้า กสท 6
เขต น้อยลงกว่าปี 2560

น้อยกว่า
ปี 2560

-

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษทั /
สานักงาน
บริการลูกค้า
กสท เขต/ฝ่าย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

4) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) บริษทั กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)

มีศนู ย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) บริษทั กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ภายในเดือนมิถุนายน 2561

ร้อยละ
60

-

ฝ่าย
คณะกรรมการ
บริษทั /ฝ่าย
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

หมายเหตุ:

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

งบประมาณ

หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) สื่อสารองค์ความรู้ดา้ นการป้องกันการทุจริต จานวนครั้งที่มกี ารสื่อสาร
และร่วมสร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
การกระทาทุจิต เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
การป้องกันการทุจริต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
5 ครั้ง
ปณท

หน่วยนับ

หมายเหตุ:

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของ
ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ของบริษทั ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

งบประมำณ

หน่วยงำน

๑ ฉบับ

-

ปณท.

ร้อยละของฝ่ำยงำนที่มีกำร
ร้อยละ
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 100

-

ปณท.

1) กำหนดกฎเกณฑ์ภำยในของบริษทั ไปรษณีย์ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำม
ไทย จำกัด เรือ่ ง กำรห้ำมเป็นผู้ให้สินบนแก่
กฎเกณฑ์
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือเอกชน
- ผลกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ภำยในของ บริษทั
ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรือ่ ง กำรห้ำมเป็นผู้ให้
สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือเอกชน

หน่วยนับ

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

หมายเหตุ:

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพือ่ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วิเคราะห์หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และให้หน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วดั
ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใสของหน่วยงาน

หน่วยนับไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
90
ปณท
คะแนน
ขึ้นไป

หมายเหตุ:

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-8
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เว็บไซต์ : www.mdes.go.th

