รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๖4
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานด้านนโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผน
ส่งเสริม พัฒนา และดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมี
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทา
ธุรกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยง
และการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖4 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ได้ กาหนดแนวทางเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ ๑) การสร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) การสร้างกลไกป้องกันต่อต้านการทุจริต ๓) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ต่อต้ านการทุจ ริต โดยกระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ จะได้ด าเนิน การตามแผนปฏิ บั ติ การฯ เพื่ อส่ งเสริมและสนั บสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จใน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการไม่ยอมรับการ
ทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศ

1. วิสัยทัศน์
“กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”

2. พันธกิจ
“การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต”

3. เป้าประสงค์
๑) เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
๒) สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4) เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงาน

๑

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
(๒) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตภาครัฐ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด
(๓) ให้คาปรึกษาแนะนา ประสานงาน เร่งรัด กากับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการขับเคลื่อน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๔) รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ส่วนราชการในสั งกัด และส่งต่อไปยั งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน ติดตาม อย่าง
ต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
(๕) เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)
สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. สั่งการหรือร้องขอ
(๖) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการ
(๗) ส่ งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมีส่ว นร่ว มในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่ว น
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 การส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรมของส่วนราชการและส่วน
ราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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(๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสานักงาน ก.พ.
(๕) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดาเนินการตามประมวลจริยธรรมของ
ส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดาเนินงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี ๒๕๖4 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี 2564 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ จานวน 23 กิจกรรม ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่
1.1) กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและสร้ า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร
1.2) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับรู้เรื่องคุ ณ ธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต ของบุคลากร ของ สป.ดศ. โดยวิธีการ e-Learning
1.3) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี
1.4) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี
1.5) กิจกรรมจัดนิทรรศการและผลิตสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริ ตและการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
1.6) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.7) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร
1.8) กิจกรรมยกย่องคนดี
1.9) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ฯ ให้แก่เครือข่ายของ ศปท.
2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 11 กิจกรรม ได้แก่
2.1) จัดทามาตรการ/ประกาศ/คู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
2.2) จัดให้ มีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิ บัติราชการระดับกองหรือเทียบเท่าและ
ระดับกรม
2.3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2.4) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน Website ศปท. ให้มีประสิทธิภาพ
2.5) จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความ
ซื่อสัตย์ให้แก่บุคลากร
2.6) กิจกรรมการวิเคราะห์ และวางระบบบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการ
2.7) การรายงานผลการควบคุมภายใน
๓

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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2.8) จัดทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2563
2.9) จัดทาการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2564
2.10) กิจ กรรมการดูแ ลระบบสารสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อการเปิ ด เผยที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การ
ประเมินผล ITA ของเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.11) จั ดท าช่องทางเพื่ อเผยแพร่ป ระชาสั ม พั นธ์ให้ ค วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต
3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
3.1) กิจกรรมดาเนิ น งานการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2564 (ITA) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
3.2) กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
3.3) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับค่าคะแนนในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)

7. ผลการดาเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตประจาปี ๒๕๖4 ของสานักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จานวน 23 กิจกรรม ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่
1.1) กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและสร้ า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร
1.2) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
ของบุคลากร ของ สป.ดศ. โดยวิธีการ e-Learning
1.3) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี
1.4) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี
1.5) กิจกรรมจัดนิทรรศการและผลิตสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
1.6) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.7) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร
1.8) กิจกรรมยกย่องคนดี
1.9) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ฯ ให้แก่เครือข่ายของ ศปท.

๔

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 11 กิจกรรม ได้แก่
2.1) จัดทามาตรการ/ประกาศ/คู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
2.2) จัดให้ มีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิ บัติราชการระดับกองหรือเทียบเท่าและ
ระดับกรม
2.3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2.4) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน Website ศปท. ให้มีประสิทธิภาพ
2.5) จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความ
ซื่อสัตย์ให้แก่บุคลากร
2.6) กิจกรรมการวิเคราะห์ และวางระบบบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการ
2.7) การรายงานผลการควบคุมภายใน
2.8) จัดทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2563
2.9) จัดทาการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2564
2.10) กิจ กรรมการดูแ ลระบบสารสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อการเปิ ด เผยที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การ
ประเมินผล ITA ของเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.11) จั ดท าช่องทางเพื่ อเผยแพร่ป ระชาสั ม พั นธ์ให้ ค วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต
3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
3.1) กิจกรรมดาเนิ น งานการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2564 (ITA) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
3.2) กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
3.3) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับค่าคะแนนในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

๕

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายละเอียดปรากฎตามรายงานผลการดาเนินงานฯ

8. บทสรุป
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 กากับการ
ทางานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
บุ คลากร โดยวิธีส ร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตส านึก
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
โดยมีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 เท่ากับร้อยละ 100 สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

9. ปัญหา/อุปสรรค
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 มีข้อจากัดและปัญหาหลายประการ จึงทาให้การขับเคลื่อน
มีประสิทธิภาพลดลงไปบ้าง ดังนี้
1) เนื่องจากสถานการณ์ Covid ทาให้การจัดอบรมต่างๆ ที่กาหนดล่าช้าออกไป และการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร เช่น การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้เกิด การทุจริตในองค์กร ยังขาดการจัด
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง
2) การสร้างจิตสานึกและการปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์สุจริตและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตยังปรากฏ
ผลได้ไม่เด่นชัด ซึ่งจะต้องมีการสร้างจิตสานึกฯ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
๖

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3) บุคลากรยั งขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต ที่
เพียงพอ
4) การรณรงค์เพื่อส่งเสริมคนดี หรือเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังทาได้ไม่เพียงพอ
5) ศ ป ท . เป็ น ห น่ ว ย ง า น ข น า ด เล็ ก มี ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า น ว น จ า กั ด แ ล ะ มี บุ ค ล า ก ร
ไม่เพีย งพอกับ ภารกิจ /หน้ าที่ ที่ได้รั บ มอบหมาย และยั งต้องสนั บ สนุน การดาเนิ นงานให้ กับ ส านั กงาน ป.ป.ช.
ส านั ก งาน ป.ป.ท. ส านั ก งาน ป.ป.ง. ส านั ก งาน ก.พ. กระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวงวั ฒ นธรร ม เป็ น ต้ น
ตามกาหนดเวลา จึงทาให้การผลักดันงานเพื่อดาเนินงานเชิงรุกบางอย่างต้องใช้เวลา และต้องจัดลาดับความสาคัญ
ของงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

10. ปัจจัยสนับสนุน
ในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ มีปัจจัยสนับสนุนและผลักดันในการดาเนินงานให้ประสบ
ผลสาเร็จ ดังนี้
1) มียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการดาเนินงานที่ดีในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ตามตัวชี้วัดตามคารับรองของ สป.ดศ. ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ ๓ : การบริหารราชการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด :
ร้อ ยละระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามแผนป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิ ช อบ
ของ สป.ดศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสาคัญ ดังนั้น ผู้บริ หารและเจ้าหน้าที่ของ สป.ดศ. ได้ให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จ
2) บุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความร่วมมือในการรับนโยบาย
ของผู้บริหารไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3) ศปท. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สานักงาน/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่
แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4) ศปท. มีการสร้างกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทาง Website ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต Line Group และเครือข่ายศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
5) มีการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมเพื่อยกระดับการรับรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตและมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จโดยใช้เครื่องมือ PDCA (Plan do Check Act) มาบริหาร
กิจกรรมตามแผนฯ

11. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1) การปลูกฝังจิตสานึ กให้กับ บุคลากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อสร้างจิตสานึก
ความซื่อสัตย์ สุจริตและการป้องกันมิให้มีการทุจริตเกิดขึ้น
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2) การจัดทานโยบาย/มาตรการ/กลไก เชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนเกิดการทุจริตจะเป็นเครื่อ งมือที่สาคัญใน
ก า ร ด า เนิ น ง า น ใ ห้ เกิ ด ค ว า ม โ ป ร่ ง ใส แ ล ะ ส า ม า ร ถ ต อ บ โ จ ท ย์ ตั ว ชี้ วั ด ก า ร ป ร ะ เมิ น ITA
และส่งผลต่อการยกระดับค่าคะแนนได้เป็นอย่างดี
3) การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงการประเมิน OIT ไป
จากเดิม ควรมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม และมีความจาเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร/ สานักงาน/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ เพื่อให้การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็จและสามารถยกระดับคะแนนในแต่ละปีเพื่อสร้างภาพลั กษณ์ที่ดีในเรื่องคุณธรรมความ
โปร่งใสในการทางานตามภารกิจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลอดจากทุจริต
ในการทางานและเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรโปร่งใส เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้ กั บ ประชาชน และผู้ มาติดต่อ
ราชการ
4) การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจผ่านการฝึกอบรม หรือผ่านทาง e-learning ที่ผ่านมา สานักงาน/กอง/
กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนใหญ่จะส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่ครบตามจานวนจัดสรรหรือส่งผู้แทนคนเดิมเสมอ จึงเห็น
ควรให้ สานักงาน/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ให้ความร่วมมือส่งผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรมตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรและ
ควรมอบผู้แทนที่ยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมาเป็นอันดับแรกก่อน
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1. กิจกรรมเสริมสร้าง มีการจัดกิจกรรม
ธ.ค 2563 – ก.ย. 19,340 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
ความรู้ความเข้าใจและ พัฒนาความรู้ความ
2564
บาท
1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สร้างความตระหนัก
เข้าใจเกี่ยวกับการ
FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่
เกี่ยวกับการป้องกันและ ป้องกันและ
30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 สานักงาน
ปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และความซื่อสัตย์สุจริต จานวน 1 ครั้ง
2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ให้กับบุคลากร
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (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
2. กิจกรรมเสริมสร้าง มีหลักสูตรในการ
ต.ค. 2563- ก.ย. ไม่ใช้
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
ความรู้ความเข้าใจเพื่อ เสริมสร้างความรู้
2564
งบประมาณ ทุจริต ของบุคลากร ของ สป.ดศ. โดยวิธีการ e-Learning จานวน 2 หลักสูตร/เรื่อง ได้แก่
รับรู้เรื่องคุณธรรม
ความเข้าใจเพื่อรับรู้
1. เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน”
จริยธรรมและการ
เรื่องคุณธรรม
2. เรื่อง “สร้างคนดี สู้องค์กรคุณธรรม”
ป้องกันการทุจริต ของ จริยธรรมฯ ของ
บุคลากร ของ สป.ดศ. สป.ดศ. โดยวิธีการ
โดยวิธีการ e-Learning e-Learning จานวน
2 หลักสตร
3. กิจกรรมอบรม
มีการจัดกิจกรรม
ต.ค. 2563- ก.ย. 905,200 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง ได้ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
หลักสูตรการเป็น
หลักสูตรของการเป็น
2564
บาท
ข้าราชการที่ดี
ข้าราชการที่ดี
ข้าราชการที่ดี
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2564 ณ โรงแรม
จานวน 1 ครั้ง
มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น และระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 ณ โรงแรมพีบี
วัลเล่ย์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้าราชการใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

4. กิจกรรมคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้าง
ดีเด่นประจาปี

มีการดาเนินงาน
คัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างดีเด่น
ประจาปี
จานวน 1 ครั้ง

5. กิจกรรมจัด
นิทรรศการและผลิตสื่อ
รณรงค์เพื่อส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตและ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

มีการจัดนิทรรศการ
และผลิตสื่อรณรงค์
เพื่อส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต
และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
จานวน 2 ครั้ง
มีการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

6. การเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา สานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 19 กันยายน 2564 ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
พ.ย. 2563- ก.ย. ไม่ใช้
สป.ดศ. ได้มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ประกาศ
2564
งบประมาณ รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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
ธ.ค. 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดทาประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ
2564
งบประมาณ จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 31 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 สป.ดศ.
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องแมกโนเลีย 2-3 ชั้น 4 อาคารทีเค 3 โรงแรม
ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ต.ค. 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
2564
งบประมาณ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จานวน 11 ครั้ง ดังนี้
1.กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมรูปพระ
บามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
จานวน 5 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
2. การจัดกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี 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 ใน
พระบรมมหาราชวัง
4. พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2563 ในวันที่ 23
ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์ ที่พระลานราชวังดุสิต
5. พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร6.
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวัน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง " ประจาปี 2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา
07.00- 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการ
7. พิธีวางพานมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายสวรรคต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ณ สวนลุมพินี
8. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนมสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ ประจาปี 2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา
05.30 น. ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (หน้าอาคารศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย)จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง
9. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่
10 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10. วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2564

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

8. กิจกรรมยกย่องคนดี มีการจัดกิจกรรมยก
ย่องคนดีบนเว็บไซต์
จานวน 1 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

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 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT)
13. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ สถานีวิทยุ NBT
14. ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
15. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม
2564 เวลา 13.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี
16. เข้าร่วมการบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
17. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
18. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจาปี 2564
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สานักงาน กสทช.
ต.ค. 2563- ก.ย. ไม่ใช้
กองกลาง มีการจัดกิจกรรมยกย่องคนดีบนเว็บไซต์กระทรวงฯ จานวน 1 ครั้ง และมีการ
2564
งบประมาณ จัดทาโปสเตอร์ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

9. กิจกรรมเสริมสร้าง มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ฯ ให้แก่เครือข่าย ความรู้ฯ ให้แก่
ของ ศปท.
เครือข่ายของ ศปท.

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ต.ค. 2563- ก.ย. 50,000 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
2564
บาท
เกีย่ วกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 –
16.00 น. ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีเครือข่าย ศปท. เข้าร่วมจานวน 65 คน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
1. จัดทามาตรการ/
1) มีมาตรการ/
ธ.ค. 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
1) สานักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ดาเนินการออกประกาศจานวน 1 ฉบับ ดังนี้
ประกาศ/คู่มือที่เป็น
ประกาศ/คู่มือที่เป็น
2564
งบประมาณ 1.1) ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง นโยบายการให้
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม ประโยชน์ต่อการ
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ 2564
คุณธรรมและความ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
1.2) ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แนวทางการ
โปร่งใสในหน่วยงาน
ความโปร่งใสใน
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1 มาตรการ
1.3) แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมครุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน กระบวนการ : การปรับปรุงกระบวนการทางาน
1.4) ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตสาหรับการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินสูงของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
1.5) ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การปรับปรุง
กระบวนการทางานและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของบุคลากร ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) จานวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตลดลงกว่าปีก่อน
ร้อยละ 10

2) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

2. จัดให้มี
คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับกอง
หรือเทียบเท่า และ
ระดับกรม”

มีคณะกรรมการใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับ
สานักหรือระดับกรม
จานวน 10 คณะ

3. การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน จานวน 5
ครั้ง

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ต.ค 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
สป.ดศ. มีคาสั่ง ที่ บ.25/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
2564
งบประมาณ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนสามัญในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญระดับสานัก จานวน 12 คณะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต.ค 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
2564
งบประมาณ
1) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างชาระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างชาระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ เรื่อง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
6) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ เรื่อง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ (Compliance Auditing)

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

4. มีการปรับปรุงระบบ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตผ่าน Website
ศปท. ให้มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ต.ค 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
2564
งบประมาณ ผ่าน Website ศปท. ให้มีประสิทธิภาพโดยเพิ่มในส่วนของการติดตามร้องเรียนฯ เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบความคืบหน้าในการดาเนินการฯ

มีระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต
Website ศปท. ให้มี
ประสิทธิภาพ
5. จัดทาเอกสาร
มีจัดทาเอกสาร
ต.ค 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
2564
งบประมาณ
เกี่ยวกับการป้องกันและ ประชาสัมพันธ์
ปราบปรามการทุจริต
เกี่ยวกับการป้องกัน
และความซื่อสัตย์ให้แก่ และปราบปรามการ
บุคลากร
ทุจริตและความ
ซื่อสัตย์ให้แก่บุคลากร
จานวน 3 ฉบับ
6. กิจกรรมการ
มีการวิเคราะห์ และ พ.ย. 2563 – ก.ค. ไม่ใช้
วิเคราะห์ และวางระบบ วางระบบบริหาร
2564
งบประมาณ
บริหารความเสี่ยงต่อการ ความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการ
ชอบในส่วนราชการ
7. การรายงานผลการ มีรายงานผลการ
พ.ย. 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
ควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน
2564
งบประมาณ
จานวน 2 ครั้ง
8. จัดทาการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี พ.ศ. 2563

มีทาการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี พ.ศ. 2563
จานวน 1 ครั้ง

ธ.ค. 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
2564
งบประมาณ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
1) โปสเตอร์พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9
2) โปสเตอร์พระราโชวาท รัชกาลที่ 10
3) โปสเตอร์ ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินเก่าและลอตเตอรี่เก่า = 1 เรื่อง
4) โปสเตอร์คุณธรรมสู้...วิกฤตโควิด-19
5) โปสเตอร์ ยกย่องเชิญชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจาปี พ.ศ. 2563
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ทาการวางระบบบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบในส่วนราชการ พร้อมทั้งออกมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเรียบร้อยแล้ว
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการรายงานผลการควบคุมภายใน ดังนี้
1) สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กองกลาง ได้มีการจัดทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียบร้อยแล้ว

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

9. จัดทาการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี พ.ศ.
2564
10.กิจกรรมการดูแล
ระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผล ITA
ของเว็บไซต์กระทรวงฯ
11. จัดทาช่องทางเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

มีการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี พ.ศ.
2564 จานวน 1 ครั้ง
ความสาเร็จในการ
ดูแลระบบสารสนเทศ
จานวน 1 ครั้ง

มีการจัดทาช่องทาง
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต จานวน 3
ช่องทาง

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ต.ค 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
กองกลาง ได้ดาเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 16
2564
งบประมาณ กันยายน 2563 เป็นต้นมา เรียบร้อยแล้ว
ต.ค 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
2564
งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดูแลระบบสารสนเทศให้มีความเสถียรอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล ITA ของ
เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียบร้อยแล้ว

พ.ย. 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
2564
งบประมาณ

ได้ดาเนินการจัดให้มีช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จานวน 3 ช่องทาง ได้แก่
1. เว็บไซต์ ศปท. URL : http://www.mdes.go.th/view/16/home
2. เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้แก่ Line ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีการจัดบอร์ดบริเวณลิฟท์โถงกลาง ชั้น 6 และชั้น 8

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1. กิจกรรมดาเนินงาน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ประจาปี พ.ศ. 2564
(ITA)

มียกระดับคะแนน
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ม.ค. – ส.ค. 2564 ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดาเนินการกิจกรรมดาเนินการตามประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564
2. ดาเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน จานวน 2 ราย คือ นายอนุวัตร ศรีไชโย
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และนางสาวกนกศิลป์ ใจทัน
3. เสนอ ปดศ. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2564
5. มีหนังสือประสานหน่วยงานขอข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
6. มีหนังสือประสานหน่วยงานขอข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
1 ปี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
7. กรอกข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกในระบบ ITAS
เรียบร้อยแล้ว
8. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (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

โครงการ/กิจกรรม

2.กิจกรรมวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี
พ.ศ. 2563
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
ยกระดับค่าคะแนนใน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มีการวิเคราะห์ผลการ ก.พ. – พ.ค. 2564
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ใน
ปี พ.ศ. 2563
มีการจัดกิจกรรม
ก.พ. – เม.ย. 2564
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ยกระดับค่าคะแนนใน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
(ITA)

งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

45,850
บาท

ผลการดาเนินงาน
9. มีหนังสือแจ้งคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 ตอบแบบสารวจแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (IIT) ผ่านระบบ Internet สาหรับการประเมิน ITA
10. ขออนุมัติ รดศ. (นายภูเวียงฯ) ส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –
ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 ผ่านระบบ ITAS
11. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรปามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.) แจ้งผลคะแนนของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ได้คะแนน 94.96
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดทาการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 และได้ทาการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียบร้อยแล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(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

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น 6-8
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-141-6776
โทรสาร 02-143-8099
เว็บไซต์ : www.mdes.go.th

