แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ
จากการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกของบุคลากรสานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเครือข่ายของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ให้มี
ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดและ
ภายนอกโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียตามภารกิจ ตลอดจนการพัฒนากลไกการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อลดและป้องกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
ศูน ย์ ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต ในฐานะหน่วยงานหลั กที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ในระดับกระทรวงฯ รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒561 ขึ้น เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนิ น งาน รวมถึงการขั บ เคลื่ อ นนโยบายส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ภายใต้
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑

นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๑) นโยบำยรัฐบำล
นโยบำยของรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการ
ทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริห ารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัดยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบ
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 วยงานจัดทาแผนปฏิ บัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๓) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบั ติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีสานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงส่วน
ราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรั ฐมนตรีกระทรวง
หรือทบวงทุกส่วนราชการโดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกาหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและ
ให้รองหัวหน้าส่วนราชการทาหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกตาแหน่งหนึ่ง

๒

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มี
การริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ
สภาพปั ญหาและสถานการณ์ การดาเนิ นงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ ยนแปลงไป
ในปั จจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็ น ประเทศที่ มี ม าตรฐานความโปร่ งใสเที ย บเท่ าสากลจากผลการวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ก ารทุ จริ ต
การวิ เ คราะห์ ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การ
วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัย
และการศึ ก ษาคู่ เที ย บ (Benchmarking) การวิ เคราะห์ ส ภาวะแวดล้ อ ม รวมถึ งวิ เคราะห์ ว งล้ อ อนาคต
(Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟั งความ
คิดเห็นจากผู้บริหาร องค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ได้มีการนามาประมวลผล
เพื่ อกาหนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ช าติว่าด้ วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
พันธกิจ
“สร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล”
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน

๓

๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน
๕. ดั ช นี การรับ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมี ค่ าคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”

๔

แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ เพื่อให้ ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมี
ความโปร่งใสและมีการดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิ ภาพ 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
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เน้นการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตและการพัฒนากลไกการดาเนินงานเพื่อ
ลดปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานด้านนโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผน
ส่งเสริม พัฒนา และดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ ๑) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการทาธุรกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) บริการ
ภาครัฐมีการเชื่อมโยงและการเปิดเผยข้อมูลให้ ทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ และประชาชนได้ รับ
บริ ก ารที่ ส ะดวก รวดเร็ ว แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าปี ๒๕๖๐-๒๕๖4
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กาหนดแนวทางเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ
๑) การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
๒) การสร้างกลไกป้องกันต่อต้านการทุจริต
๓) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการไม่ยอมรับการทุจริตในทุก
รูปแบบเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศ
วิสัยทัศน์

“กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”

พันธกิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เป้ำประสงค์
๑) เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
๒) สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4) เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

๖

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๑ : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการให้การสนับสนุนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ตัว ชี้ วัด ที่ ๑ : ร้ อ ยละความส าเร็ จ การดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต
ประพฤติมิชอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบข้อร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 3 : จานวนนโยบายหรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความเสร็จของการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ลดลง
ตัวชี้วัดที่ 3 : มีเครือข่ายด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๗
โครงสร้
ำง
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงำนปลัดกระทรวง
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองกลาง
กองกฎหมาย

กองป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ

อำนำจ
หน้ำที่

กองการต่างประเทศ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
หมวด ๘/๑ มำตรำ ๒๑/๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรวำงแผนส่งเสริม พัฒนำ และ
ดำเนินกิจกำรเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำรอุตุนิยมวิทยำ กำรสถิติ และรำชกำรอื่นตำมที่มีกฎหมำยกำหนดให้เป็น
อำนำจหน้ำที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนรำชกำรที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๘

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์
“เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสุนน และประสานงานทุกภาคส่วน เพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใน 5 ปี”
ค่ำนิยม
มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ใจอาสา นาพาคุณธรรม
พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห และจัดทาขอมูล เพื่อใชในการกาหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติงาน และจัดสรรบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให
เกิดการประหยัดคุมคา และสมประโยชน
2. ประสานงาน กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
3. บริหารจัดการองคกร ดูแลงานประชาสัมพันธ งานตางประเทศในการสนับสนุนการพัฒ นา
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. พัฒ นาปรับปรุงกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่เกี่ยวของกับการ
พัฒ นาเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมายที่อยู ในความรับผิดชอบหรือเปนผูรักษาการ
ตามกฎหมาย
5. ประสานเครือขายสารสนเทศระดับประเทศ เปนศูนยกลางพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และ ศูนยกลางเครือขายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการ
บริหารงาน และการบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
6. พัฒนาบุคลากรดานดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ใหมีความทันสมัยและสอด
คลองกับนโยบายและสภาพการณการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
7. วิเคราะห เสนอแผน หลักเกณฑเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และความมั่นคงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม และเฝาระวัง ติดตามสถานการณ
การกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อำนำจหน้ำที่
ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
พ.ศ. 2560 ให้สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒายุทธศาสตร์
และแปลงนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และ
บริ ห ารราชการทั่ ว ไปของกระทรวง เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายและเกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ต ามภารกิ จของกระทรวง
โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัด ทาข้อมูลเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวง
2. พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็ น แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติงาน
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์
4. ประสานงาน กากับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
5. ดูแลงานประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

๙

6. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7. ประสานเครือข่ายสารเทศระดับประเทศและเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
8. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจทั่วถึงทุกภาคส่วนของ
สังคม
9. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ เสนอแผนงาน มาตรการ จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ก ากั บ ดู แ ล สนั บ สนุ น และ
ประสานงานด้านความมั่น คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร และปฏิบัติ การป้องกัน
และปราบปราม รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศ
10. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายด้านการสื่อสาร รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
และการจัดการวิกฤติระดับชาติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของสานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
๒. ประสานงาน เร่งรัด และกากับให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
๓. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน
ส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๕. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๓) และ (๔) และร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ติดตาม ประเมินผล และจัดทา รายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
๑. กลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๒) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจนบูรณา
การแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด

๑๐

๓) ให้คาปรึกษาแนะนา ประสานงาน เร่งรัด กากับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการ
ขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน
ติดตาม อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
๕) เป็ นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. สั่งการ
หรือร้องขอ
๖) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการ
๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ
๘) ติ ดตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นราชการและส่ ว นราชการในสั งกั ด และจัด ท า
รายงานผลการดาเนิน งานการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบในภาพรวมของส่ วน
ราชการส่งสานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม
๑) งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๒) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุ การของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการระดักระทรวง หรือ
ระดับกรม
๓) ประสานการดาเนิ น งานเกี่ยวกับ การจัดท าแผนปฏิบั ติราชการประจาปี แผนงาน/โครงการ
ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วน
ราชการและส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสานักงาน ก.พ.
๕) ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินการส่ งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม การดาเนินการตามประมวล
จริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดาเนินงานในกลุ่ม
งานป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ จัดทารายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

แผนผังควำมเชื่อมโยง
นโยบำยรัฐบำล

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมชิ อบและธรรมำภิบำลใน
สังคมไทย

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

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ยุทธศำสตร์กระทรวง

ยุทธศำสตร์ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ของกระทรวง

แนวทำงกำดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรและปฏิรูปกระบวนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล

ยุทธศำสตร์ที่ ๒
ยกระดับเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ ๓
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ ๔
การพัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศำสตร์ที่ ๕
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต

เป้ำประสงค์
การบริหาราชการในองค์กรมี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ยุทธศำสตร์ที่ ๒
การพัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศำสตร์ที่ ๖
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต

มำตรกำร
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ภาครัฐอย่างมี ธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (ITA)

๑. สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

๒. สร้างกลไกป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต

๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของ
บุคลากรมีความพึงพอใจใน

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสาเร็จการ

การให้การสนับสนุนงานด้าน

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑ ยกระดับผล
คะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment
– ITA) ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ที่ลดลง
ตัวชี้วัดที่ 3 มีเครือข่ายด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ตัวชี้ วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จ ของ
การพัฒนาระบบข้อร้องเรียน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 จ านวนนโยบายหรื อ
มาตรการที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความเสร็จของ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วัตถุประสงค์ : 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
วัตถุประสงค์ : 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
วัตถุประสงค์ : 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
วัตถุประสงค์ : 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
วัตถุประสงค์ 1. สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. 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
วัตถุประสงค์ 1. สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ระดับควำมสำเร็จของกำร
ทุจริตผ่ำน Website ศปท. ให้มปี ระสิทธิภำพ 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
วัตถุประสงค์ 1. สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. 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
วัตถุประสงค์ 1. สร้ำงกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. 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
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
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

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น 6-8
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เว็บไซต์ : www.mdes.go.th โทร 02-141-6776,02-141-6788

