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รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี ๒๕๖4
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานด้านนโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผน
ส่งเสริม พัฒนา และดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมี
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครั ฐ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทา
ธุรกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยง
และการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
แผนแม่บ ทส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ กระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม จะมุ่ งเน้นที่ ก าร
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ โดยยึดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบั ติในระดับต่าง ๆ โดยมีแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมพึงประสงค์ ๔ ประการคือ พอเพียง วินัย
สุจริต และจิตอาสา โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ รวม ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ดังนั้น แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖4 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ คือ
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลัก คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐาน
ขององค์กร
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ

1. วิสัยทัศน์
“บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม”

2. พันธกิจ
“ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม”

๑
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3. เป้าประสงค์
๑) เพื่อยกระดับจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
๒) เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๓) เพื่ อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
ยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
มาตรการ : ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเน้น
ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการให้การสนับสนุนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรการ : จัดทาระบบเพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนนโยบายหรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
มาตรการ : การสร้างเครือข่ายของบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมระหว่างกัน
ตัวชี้วัดที่ ๑ มีเครือข่ายด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมยกย่องคนดีต้นแบบ
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
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5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่ อจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
(๒) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับยุ ทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด
(๓) ให้คาปรึกษาแนะนา ประสานงาน เร่งรัด กากับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการขับเคลื่อน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๔) รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ในสังกัด และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน ติดตาม อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
(๕) เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)
สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. สั่งการหรือร้องขอ
(๖) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการ
(๗) ส่งเสริ มให้ทุ กภาคส่วนมี ส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบในส่วน
ราชการ
(๘) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัด และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่งสานักงาน ป.ป.ท.
สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(๑) งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(๒) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการระดับกระทรวง หรือระดับกรม
(๓) ประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณา
การแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการและส่วน
ราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสานักงาน ก.พ.
(๕) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดาเนินการตามประมวลจริยธรรมของ
ส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดาเนินงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

๓
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6. แผนปฏิ บัติการส่งเสริมคุณ ธรรม ประจาปี ๒๕๖4 ของสานักงานปลัด กระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี 2564 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ จานวน 14 กิจกรรม ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็ นบรรทัดฐานของ
องค์กร ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่
1.1) จั ดกิจ กรรมให้ ความรู้สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตให้ กับ
บุคลากร
1.2) จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
1.3) จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.4) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี
1.5) กิจกรรมจิตอาสา “การให้ คือ ความสุข”
1.6) กิจกรรมยกย่องคนดี
1.7) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี
1.8) กิจกรรมจัดนิทรรศการและผลิตสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒ นาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริ มคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย 5
กิจกรรม ได้แก่
2.1) จั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลการในการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2.2) จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร
2.3) จัดทาช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2.4) กิ จ กรรมการดู แ ลระบบสารสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การเปิ ด เผยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กา ร
ประเมินผล ITA ของเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.5) กิ จ กรรมยกระดั บ ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของหน่วยงาน
3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมให้แก่เครือข่ายของ ศปท.

๔

รายงานผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

7. ผลการดาเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี ๒๕๖4 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.85 ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็ นบรรทัดฐานของ
องค์กร ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่
1.1) จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ส ร้ างจิ ต สานึ ก ด้ านคุ ณ ธรรม จริยธรรม และความซื่ อสั ต ย์สุ จ ริต ให้ กั บ
บุคลากร
1.2) จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.3) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี
1.4) กิจกรรมจิตอาสา “การให้ คือ ความสุข”
1.5) กิจกรรมยกย่องคนดี
1.6) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี
1.7) กิจกรรมจัดนิทรรศการและผลิตสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
2) ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๒ พัฒ นาระบบบริห ารจัดการด้านส่งเสริม คุณ ธรรมและจริย ธรรม ประกอบด้วย 5
กิจกรรม ได้แก่
2.1) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
2.2) จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร
2.3) จัดทาช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใ ห้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2.4) กิ จ กรรมการดู แ ลระบบสารสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การเปิ ด เผยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประเมินผล ITA ของเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.5) กิจกรรมยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของหน่วยงาน
3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมให้แก่เครือข่ายของ ศปท.

๕

รายงานผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนภูมิแสดงผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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8. บทสรุป
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ใช้ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมเป็นเครื่องมือ
ในการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างคุณธรรมพึงประสงค์ ๔ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต
และจิตอาสา ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 การสร้างจิตสานึกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 และการออก
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ของสานักงานก.พ. มีความล่าช้า จึงไม่สามารถจัด กิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับมาตรฐานทางจริย ธรรมและประมวลจริยธรรมได้ภายในแผนปฏิ บัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ได้

9. ปัจจัยสนับสนุน
ในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม มีปัจจัยสนับสนุนและผลักดันในการดาเนินงานให้
ประสบผลสาเร็จ ดังนี้
1) นโยบายและการสนับสนุนของผู้บริหารทาให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
2) ศปท. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สานักงาน/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ศปท. มีการสร้างกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรมผ่าน
ช่องทาง Website ศปท. Line และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๖

รายงานผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10. ปัญหา/อุปสรรค
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 มีข้อจากัดและปัญหาหลายประการ จึงทาให้การขับเคลื่อน มีประสิทธิภาพ
ลดลงไปบ้าง ดังนี้
1) การปลุกจิตสานึกและการปลูกฝัง คุณธรรมพึงประสงค์ ๔ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิต
อาสา ยังปรากฏผลได้ไม่เด่นชัด เท่าที่ควร ซึ่งจะต้องมีการสร้างจิตสานึกฯ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม
2) การมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น การสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมในองค์กร ยังขาดการจัดกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
3) ข้อจ ากัดด้านบุ คลากร เนื่ องจากอัตรากาลังมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงานตามภารกิจ จึงทาให้การ
ดาเนินงานตามแผนต้องใช้เวลา
4) การยกย่องคนดี เพื่อสร้างขวัญกาลังใจเป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติที่ดี เพื่อโน้มน้าวให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังทาได้ไม่เพียงพอ

11. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ดังนี้
1) การปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ให้ กั บ บุ ค ลากรใน สป.ดศ. เพื่ อ ยึด มั่ นหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม รวมไปถึ ง
คุณธรรมอันพึงประสงค์ ๔ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา จาเป็นต้องมีการดาเนินการต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์กรคุณธรรมในหน่วยงาน
2) การจัดทากลไก/มาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงานจะเป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการดาเนินงานให้เกิดองค์กรคุณธรรมในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรตั้งมั่นและประพฤติตนโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต
3) การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจผ่านการฝึกอบรม หรือผ่านทาง e-Learning ที่ผ่านมา สานักงาน/
กอง/กลุ่ม/ศูนย์ มักส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่ครบตามจานวนจัดสรรหรือส่งผู้แทนคนเดิมเสมอ จึงเห็นควร
ให้ สานักงาน/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ให้ความร่วมมือส่งผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรมตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรและควร
มอบผู้แทนที่ยงั ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมาเป็นอันดับแรกก่อน

๗

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2564 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
1) จัดกิจกรรมให้ความรู้
สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับ
บุคลากร

2) จัดกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรม
และประมวลจริยธรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
จัดกิจกรรมปลูก
พ.ย. 2563 – ก.ย.
25,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการ ดังนี้
จิตสานึกด้านคุณธรรม
2564
1) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความ
จริยธรรม ความซื่อสัตย์
เสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ
สุจริต จานวน 1 ครั้ง
พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
2) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment - ITA) และวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ ITAS
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30
– 16.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 2-3 ชั้น 4 อาคารทีเค 3 โรงแรม ทีเค พาเลซ
& คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
3) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการขับเคลื่อนเป็น
องค์กรคุณธรรม ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม
802 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวนกิจกรรมให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมและประมวล
จริยธรรม

พ.ย. 2563 – ก.ย.
2564

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ในวันศุกร์ที่ 27
สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม
Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนการจัดกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
2. จัดกิจกรรมสร้าง
จิตสานึกต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

กิจกรรมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
จานวน 2 กิจกรรม

ต.ค. 2563 – ก.ย.
2564

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จานวน 11 ครั้ง ดังนี้
1.กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรม
รูปพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
2. การจัดกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา
07.30 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2563
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
4. พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2563
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์
ที่พระลานราชวังดุสิต
5. พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร6. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อม
ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง "
ประจาปี 2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00- 10.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการ
7. พิธีวางพานมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายสวรรคต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สวนลุมพินี
8. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนมสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ ประจาปี 2563 วันที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ (หน้าอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย)จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
2563 ณ ท้องสนามหลวง
9. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานการศึกษารัชมัง
คลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10. วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18
มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์ อาเภอดอนเจดีย์
จังหวัด สุพรรณบุรี
11. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันอังคารที่ 12
พฤษภาคม 2564 ณ ชั้น 1 สตูดิโอ 5 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.
12. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT)
13. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ สถานีวิทยุ NBT
14. ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 11
กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โครงการ/กิจกรรม

4) กิจกรรมอบรม
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการที่ดี

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

จานวนของการจัด
กิจกรรมหลักสูตรของ
การเป็นข้าราชการและ
พนักงานราชการที่ดี

พ.ย. 2563 – ส.ค.
2564

5) กิจกรรมจิตอาสา "การ จานวนของกิจกรรมจิต
ให้ คือ ความสุข"
อาสา "การให้ คือ
ความสุข" อย่างน้อย 1
กิจกรรม

ต.ค. 2563 – ก.ย.
2564

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

15. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวัน
พุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี
16. เข้าร่วมการบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
17. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
18. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจาปี
2564
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สานักงาน กสทช.
905,200 บาท กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง ได้ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2564
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น และระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม
2564 ณ โรงแรมพีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้าราชการใหม่
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา
สานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 19 กันยายน 2564
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex
ไม่ใช้งบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “การให้ คือ
ความสุข” 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมส่งมอบปฏิทินเก่าสู่ความสุขแด่ผู้พิการทางสายตา
2. กิจกรรมถุงผ้าเพื่อการแบ่งปันให้กับโรงพยาบาลต่างๆ

โครงการ/กิจกรรม
6) กิจกรรมยกย่องคนดี
7) กิจกรรมคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้าง
ดีเด่นประจาปี 2564

8) กิจกรรมจัดนิทรรศการ
และผลิตสื่อรณรงค์เพื่อ
ส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริตและการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

มีการจัดกิจกรรมยก
ย่องคนดีบนเว็บไซต์
กระทรวงฯ
จานวนครั้งที่
ดาเนินงานคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้าง
ดีเด่นประจาปี

ต.ค. 2563 – ก.ย.
2564

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมจัดนิทรรศการ
และผลิตสื่อรณรงค์เพื่อ
ส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริตและการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

ม.ค. – มี.ค. 2564

พ.ย. 2563 – ก.ย.
2564

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

ไม่ใช้งบประมาณ กองกลาง มีการจัดกิจกรรมยกย่องคนดีบนเว็บไซต์กระทรวงฯ จานวน 1 ครั้ง
และมีการจัดทาโปสเตอร์ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไม่ใช้งบประมาณ สป.ดศ. ได้มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2564 จานวน 4 คน ได้แก่
1) นางปิติหทัย คุปตวินทุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
2) นายชิษณุพงศ์ ธนูทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
3) นายนนท์ อุยยานานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
4) นายนคพล เอื้อทวีทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ไม่ใช้งบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดทาประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ
จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 31 มีนาคม 2564 บริเวณ ชั้น 6-8 สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องแมกโนเลีย 2-3 ชั้น 4 อาคารทีเค 3 โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โครงการ/กิจกรรม
1) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
บุคลการในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2. จัดทาเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลากร
3. จัดทาช่องทางเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
4. กิจกรรมการดูแลระบบ
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผล ITA
ของเว็บไซต์กระทรวง

เป้าหมาย

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2564 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
จานวนกิจกรรม
ม.ค. – ก.ย. 2564
50,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
บุคลการในการประเมิน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) และวิธีการกรอก
คุณธรรมและความ
ข้อมูลในระบบ ITAS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน
โปร่งใสในหน่วยงาน
2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 2-3 ชั้น 4 อาคารทีเค 3
ภาครัฐ (ITA)
โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
มีเอกสารเผยแพร่สื่อ
พ.ย. 2563 – ก.ย. ไม่ใช้งบประมาณ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าเอกสารเผยแพร่ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
2564
ประชาสั ม พั น ธ์เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต และการสร้าง
การสร้างคุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต มากกว่า 5 ฉบับ
จริยธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต จานวน 3 ฉบับ
มีการจัดทาช่องทาง
ต.ค. 2563 – ก.ย. ไม่ใช้งบประมาณ ได้ดาเนินการจัดให้มีช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ
เพื่อเผยแพร่
2564
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จานวน 3 ช่องทาง ได้แก่
ประชาสัมพันธ์ให้
1. เว็บไซต์ ศปท. URL : http://www.mdes.go.th/view/16/home
ความรู้ความเข้าใจ
2. เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้แก่ Line ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
เกี่ยวกับการส่งเสริม
สังคม
คุณธรรม จริยธรรม
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีการจัดบอร์ดบริเวณลิฟท์โถงกลาง ชั้น 6 และชั้น 8
จานวน 3 ช่องทาง
ความสาเร็จในการดูแล ต.ค 2563 – ก.ย. ไม่ใช้งบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดูแลระบบสารสนเทศให้มีความ
ระบบสารสนเทศ
2564
เสถียรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการ
จานวน 1 ครั้ง
ประเมินผล ITA ของเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียบร้อย
แล้ว

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

5 กิจกรรมยกระดับผล
การประเมินคุณธรรม
คะแนนการประเมิน
และความโปร่งใสการ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ดาเนินงานของ
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ของ
หน่วยงานภาครัฐ
สป.ดศ. มีค่าคะแนนไม่
(Integrity and
น้อยกว่าร้อยละ 85
Transparency
Assessment – ITA) ของ
หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์

ก.พ. – มิ.ย. 2564

ไม่ใช้งบประมาณ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดาเนินการกิจกรรมดาเนินการตามประเมิน
ITA ประจาปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
2. ดาเนินการจัดส่งจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน จานวน 2 ราย คือ นายอนุวัตร
ศรีไชโย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และนางสาวกนกศิลป์ ใจทัน
3. เสนอ ปดศ. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖4 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
5. มีหนังสือประสานหน่วยงานขอข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
6. มีหนังสือประสานหน่วยงานขอข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
7. กรอกข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกในระบบ
ITAS เรียบร้อยแล้ว
8. มีหนังสือแจ้งคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 ตอบ
แบบสารวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (IIT) ผ่านระบบ
Internet สาหรับการประเมิน ITA
9. ขออนุมัติ รดศ. (นายภูเวียงฯ) ส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 ผ่านระบบ ITAS
10. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรปามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.) แจ้งผลคะแนนของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ได้คะแนน 94.96

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2564 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ฯ ให้แก่
เครือข่ายของ ศปท.

เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
มีการจัดกิจกรรม
พ.ย. 2563 – ก.ย.
24,303 บาท ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการ ดังนี้
ในการเสริมสร้าง
2564
1) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความ
ความรู้ฯให้
เสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
เครือข่าย ศปท.
2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.
จานวน 1 กิจกรรม
ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีเครือข่าย ศปท. เข้าร่วมจานวน 65 คน
2) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment - ITA) และวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ ITAS ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องแมกโนเลีย 2-3 ชั้น 4 อาคารทีเค 3 โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
3) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการขับเคลื่อนเป็น
องค์กรคุณธรรม ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม 802
ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

