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ค าน า 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) ได้ก าหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หน่วยงานของรัฐ จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน  

โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของพนักงาน สศด. ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เน้นการ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียตามภารกิจ ตลอดจนการ

พัฒนากลไกการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดและป้องกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 



นโยบายดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

  ๑) นโยบายรัฐบาล 

  นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการ

ทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ

และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัดยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นในการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริตเช่นระเบียบการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

  ๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติก าหนดให้

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ประจ าปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

  



ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
  จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับ  
จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิด
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้อง
สามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมี
การค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ 
สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่ เที ยบ 
(Benchmarking) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์วงล้ออนาคต (Future Wheel Analysis) 
และการฉายภาพอนาคต (Future Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร องค์กรอิสระ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ได้มีการน ามาประมวลผลเพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

พันธกิจ 
  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
  ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่า
ร้อยละ ๕๐ 
 
 
 



วัตถุประสงค์หลัก 
  ๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
  ๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  ๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน 
  ๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนนในระดับที่สูงขึ้น  

ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย” 
  



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๖๔ 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
 

วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการท างานของพนักงานและลูกจ้างส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส มุ่งม่ันให้เกิดประสิทธิภาพ 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และมีค่านิยมท่ีไม่ทน ต่อการทุจริต ไม่รับสินบน 
  ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมี 
การตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
 
ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๖๔ 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับพนักงาน ในช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน 

จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมปลูกจิต 
ส านึกด้านคณุธรรมจริยธรรมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี ตลอดป ี  

๒) จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทนต่อการทุจริต จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่
ทนต่อการทุจริต 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) กิจกรรมการประกาศเจตจ านงสุจรติของผู้บริหารที่จะบริหารงานอย่างมี
ธรรมาภิบาล และพนักงานท่ีจะด าเนินงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต 

จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมการ
ประกาศเจตจ านงสุจรติ 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๖๔ 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) จัดท านโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบาย 

ประกาศมาตรการที่เป็นประโยชน์
ต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) จัดท านโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

 

๒) จัดท าระบบร้องเรยีนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน Website  ระบบข้อร้องเรยีนเรื่องทุจรติ 
Website  

 ๑ ระบบ   
 

๓) จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร 

จ านวนสื่อเผยแพรส่ื่อประชาสัมพนัธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 

๑ สื่อ ๑ สื่อ ๑ สื่อ ๑ สื่อ 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔) การก าหนดมาตรฐาน กลไกหรอืวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธาณะผ่าน Website 

จ านวนมาตรฐาน กลไกหรือวาง
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารตอ่
สาธาณะผ่าน Website 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

 

๕) จัดท าช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

จ านวนช่องทางเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตและการ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 

๑ 
ช่องทาง 

๒ 
ช่องทาง 

๓ 
ช่องทาง 

๔ 
ช่องทาง 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตของพนักงานส านักงาน จ านวนช่องทางการร้องเรียนและ
แจ้งปัญหาการทุจริตของพนักงาน
ส านักงาน 

๑ 
ช่องทาง 

๑ 
ช่องทาง 

๑ 
ช่องทาง 

๑ 
ช่องทาง 

 

 
 


