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1 แผนพัฒนากลไก ศปท. สูค่วามยัง่ยนื

ผล  1. ปรับปรุงค าสัง่ ทโีอท ีที ่รบ.1/2559

          และ ค าสัง่ ทโีอท ีที ่รบ.55/2546

      2. กจญ. แตง่ตัง้นายเชาว ์ พันธร์ุง่จติติ

         เป็น ผอ.ศปท. เป็นวาระที ่2 ระหวา่ง

         วนัที ่11 มนีาคม 2562 - 30 กนัยายน

         2564

 ปี 2562 ก าหนดสว่นงานท าหนา้ทีเ่ลขานุการ

              ศปท. ทโีอที

1. ความรวดเร็วในการตรวจสอบเบาะแส

    การทจุรติ

2. มรีะบบบรหิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนที่

    โปร่งใส รวดเร็ว 

3. ก าหนดสว่นงานท าหนา้ทีเ่ลขานุการ

   ศปท.
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- ศปท. ทโีอท ี

/ส านักทรัพยากร

บคุคล ส านัก

ยทุธศาสตร์

2 แผนเผยแพร่ลกัษณะความผดิ การลงโทษ

สือ่สารบทเรยีนรูเ้พือ่การป้องกนัและปฏเิสธ 

และสือ่สารชอ่งทางรับแจง้เบาะแส

ปี 2562  - เผยแพร่ Case Study อยา่ง

                ตอ่เนือ่ง (สกก.)

             - ปรับ/เพิม่ความถี ่ชอ่งทาง 

               รูปแบบการสือ่สารชอ่งทางแจง้

               เบาะแส และผลการด าเนนิงาน

               ศปท. (ปล. สกก.)

1. ระดบัคะแนนความเชือ่มัน่ของผูม้ี

    สว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การป้องกนัและ

    ปราบปรามการทจุรติ ทโีอท ี- (MC 

    งกก.)

2. ระดบัการรับรูข้องพนักงานตอ่การ

    ป้องกนัการทจุรติ  (กก.)
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ฝ่ายกจิการสมัพันธ ์/ 

ศปท. 

ฝ่ายกจิการสมัพันธ์

ฝ่ายประชาสมัพันธ์

องคก์รและสือ่สาร

การตลาด

ตอบสนองเป้าประสงคก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 2 เป้าประสงค ์คอื 

เป้าประสงคท์ี ่2 : สรา้งกลไกป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

เป้าประสงคท์ี ่3 : เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 พ.ศ. 2560 - 2564 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 : พัฒนาระบบป้องกนัการทจุรติเชงิรุก

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5 : ปฏริูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุรติ

ที่ โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั

คา่

เป้าหมาย

ตวัชีว้ดั

2562 2563 2564
งบประมาณ 

(ลา้นบาท)

ผูรั้บผดิชอบ / 

สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ผลการด าเนนิงาน

      แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทโีอท ีพ.ศ. 2560 - 2564

ยทุธศาสตรท์ี ่2 ตัวชีว้ัดยทุธศาสตรท์ี ่2 มาตรการ
บรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและพัฒนากลไกใน

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ระดบัความเชือ่มัน่ตอ่กลไกการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในองคก์ร

เป้าหมายตวัชีว้ดั ปี 2559 - 2561 ระดบัความเชือ่มัน่ของผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติของ ทโีอ

ท ีมากกวา่ 80 ภายในปี 2564 

1. ปรับปรุงกระบวนการรับแจง้เบาะแสและตอบสนองอยา่งโปร่งใส รวดเร็ว

2. ก าหนด ทบทวนและ/หรอืปรับปรุงหลกัเกณฑท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่การ

เกดิการทจุรติ และอาจเป็นอปุสรรคตอ่การป้องกนัการเกดิการทจุรติรวมทัง้การ

เผยแพร่และสือ่สารใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทราบอยา่งตอ่เนือ่ง

ขอ้มลู ณ 18/3/2019 1 of 2 ศปท. ทโีอที



2559 2560 2561

ตอบสนองเป้าประสงคก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 2 เป้าประสงค ์คอื 

เป้าประสงคท์ี ่2 : สรา้งกลไกป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

เป้าประสงคท์ี ่3 : เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 พ.ศ. 2560 - 2564 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 : พัฒนาระบบป้องกนัการทจุรติเชงิรุก

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5 : ปฏริูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุรติ

ที่ โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั

คา่

เป้าหมาย

ตวัชีว้ดั

2562 2563 2564
งบประมาณ 

(ลา้นบาท)

ผูรั้บผดิชอบ / 

สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ผลการด าเนนิงาน

      แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทโีอท ีพ.ศ. 2560 - 2564

ยทุธศาสตรท์ี ่2 ตัวชีว้ัดยทุธศาสตรท์ี ่2 มาตรการ
บรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและพัฒนากลไกใน

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ระดบัความเชือ่มัน่ตอ่กลไกการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในองคก์ร

เป้าหมายตวัชีว้ดั ปี 2559 - 2561 ระดบัความเชือ่มัน่ของผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติของ ทโีอ

ท ีมากกวา่ 80 ภายในปี 2564 

1. ปรับปรุงกระบวนการรับแจง้เบาะแสและตอบสนองอยา่งโปร่งใส รวดเร็ว

2. ก าหนด ทบทวนและ/หรอืปรับปรุงหลกัเกณฑท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่การ

เกดิการทจุรติ และอาจเป็นอปุสรรคตอ่การป้องกนัการเกดิการทจุรติรวมทัง้การ

เผยแพร่และสือ่สารใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทราบอยา่งตอ่เนือ่ง

3 แผนสรา้งกลไกการป้องกนัเพือ่ยับยัง้

การทจุรติ

ปี 2562  

1. ประเมนิประสทิธภิาพ

    1.1 การเปิดเผยรายงานการตัง้ราคากลาง

         รายชือ่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจัดซือ้จัดจา้ง

         และผลการจัดซือ้จัดจา้งในเว็บไซต์

         สายงาน / ส านัก

    1.2 ระบบขอ้มลูประวตัริาคาพัสดุ

         (Mat-Price-Info)

2.  เปิดใชร้ะบบและเผยแพร่ระเบยีบ ทโีอท ี

     เรือ่ง ยืน่บญัชแีสดงรายการทรัพยส์นิ

     และหนีส้นิ ระดบัฝ่ายขึน้ไปภายใน

     ไตรมาส 3/2562

1. เปิดเผยการตัง้ราคากลางของ

    กรรมการราคากลาง รายชือ่กรรมการ

    ราคากลาง กรรมการจัดซือ้จัดจา้ง 

    กรรมการตรวจรับ และผลการจัดซือ้

    จัดจา้งทกุงานในเว็บไซตห์น่วยงาน 

   (สว่นอ านวยการสายงาน/หน่วยธรุกจิ)

2. มรีายงานผลทีส่ะทอ้นประสทิธผิลการ

   จัดซือ้จัดจา้งจากระบบงาน ทโีอท ี

   อาท ิ  ระบบขอ้มลูประวตัริาคาพัสด ุ

   (Mat-Price-Info)

3. ระบบยืน่บญัชแีสดงรายการ

    ทรัพยส์นิและหนีส้นิ (ODS : Online

    Declaration System) ส าหรับ

    ผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปในปี 2562

    และผูป้ฏบิตังิาน ทโีอท ีภายในปี

    2563 (มาตรา 130)* 

หมายเหต ุ*กรณีส านักงาน ป.ป.ช. 

ก าหนดใหผู้ป้ฏบิตังิานตอ้งยืน่แสดงบญัชี
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และฝ่ายกจิการ
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