รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
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รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี ๒๕๖5
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
สำนักงำนปลัด กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม เป็นหน่วยงำนด้ำนนโยบำยดำเนิ น กำร
เกี่ยวกับกำรวำงแผน ส่งเสริม พัฒนำ และดำเนินกิจกำรเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกำรนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถสนองตอบต่อกำรให้บริกำรประชำชนได้
อย่ำงทั่วถึง โดยมีเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ดังนี้ ๑) ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรของภำครัฐ ผ่ำนโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงได้อย่ำงทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูลค่ำทำงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจำกกำรนำเอำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในกำรทำธุรกิจและประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นจำกกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) บริกำร
ภำครัฐมีกำรเชื่อมโยงและกำรเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภำคส่วนสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ และประชำชนได้รับบริกำรที่
สะดวก รวดเร็ว
แผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชำติ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม จะมุ่ ง เน้ น ที่
กำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ โดยยึดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เป็ น กรอบทิ ศ ทำงในกำรปฏิ บั ติ ใ นระดั บ ต่ ำ ง ๆ โดยมี แ นวทำงกำรส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลำกร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปฏิบัติงำนโดยยึดหลักคุณธรรมพึงประสงค์ ๔ ประกำรคือ พอเพียง วินัย
สุ จ ริ ต และจิ ตอำสำ โดยส ำนั กงำนปลั ด กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำร
เพื่อตอบสนองต่อแผนแม่บ ทส่ งเสริ มคุณธรรมแห่งชำติฯ รวม ๓ ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ วำงรำกฐำน
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมในสังคมไทย ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภำพ และยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมในประชำคม
อำเซียนและประชำคมโลก ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรส่งเสริ มคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖4 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดยุทธศำสตร์ 3 ยุทธศำสตร์ คือ
๑) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกยึดหลัก คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐำน
ขององค์กร
๒) ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๓) ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
และคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ได้กำหนดขยำยระยะเวลำบังคับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 และตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒
กรกฎำคม ๒๕๕๙ โดยคำนึงถึง ๑) นโยบำยรัฐบำลที่ต้องกำรพัฒนำประเทศให้สมดุล ทั้งทำงวัตถุและจิตใจควบคู่กัน
ไปให้ “คุณธรรมนา การพัฒนา” สร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ที่ต้องกำรเห็นประเทศ
ไทยเป็นสังคม ที่มีคุณภำพ คือ สังคมอุดมปัญญำ สังคมแห่งคุณธรรม เกื้อกูลแบ่งปัน และกำรสร้ำงภูมิปัญญำ
โดยกำรพัฒนำที่สมดุล ตั้งอยู่บนฐำนคิดของ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชำติ ฉบั บ ที่ ๑๒ กำหนดให้ ทุกภำคส่ ว นต้องให้ ควำมส ำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำงเร่งด่ว น เนื่องจำก
สถำนกำรณ์วิกฤติ คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลของสังคม ๓) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อวำงรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมในสังคมไทย สร้ำงควำมเข้มแข็ง
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ในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภำพ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริมคุณธรรม

1. วิสัยทัศน์
“บุคลำกรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม”

2. พันธกิจ
“ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม”

3. เป้าประสงค์
๑) เพื่อยกระดับจิตสำนึกด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลำกรในองค์กร
๒) เพื่อมีกลไกในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๓) เพื่อสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำร
ยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐำนขององค์กร
มาตรการ : ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรในองค์กรให้ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเน้น
ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรให้กำรสนับสนุนงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรการ : จัดทำระบบเพื่อช่วยในกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนนโยบำยหรือมำตรกำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงำน
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
มาตรการ : การสร้างเครือข่ายของบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมระหว่างกัน
ตัวชี้วัดที่ ๑ มีเครือข่ำยด้ำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมยกย่องคนดีต้นแบบ
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
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5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต ท ำหน้ ำ ที่ ห ลั ก เป็ น ศู น ย์ ก ลำงในกำรบู ร ณำกำรและขั บ เคลื่ อ นแผน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวง โดยมีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแก่ ป ลั ด กระทรวงเกี่ ยวกั บกำรป้อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริต และประพฤติ มิช อบ
ของส่ ว นรำชกำรในสังกัด รวมทั้งจั ดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ และนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
(๒) ประสำนงำน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนรำชกำรในสังกัดดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร
(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ ในส่วน
รำชกำรและส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(๔) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
(๕) ประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำม (๓) และ (๔) และร่วมมือในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนรำชกำรในสังกัดและกำรคุ้มครองจริยธรรมเสนอต่อปลัดกระทรวง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีกลุ่มงานภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
๑. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน้าที่
๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๒) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ นโยบายที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจนบูรณา
การแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด
๓) ให้คาปรึกษาแนะนา ประสานงาน เร่งรัด กากับและติดตามให้ส่วนราชการในสั งกัดดาเนินการ
ขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการ ส่วนราชการในสังกัด และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง รวมถึงประสานงาน ติดตาม
อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
๕) เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
(ศอตช.) สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. สั่งการหรือร้องขอ
๖) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ
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๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการ
๘) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัด และจั ดทารายงานผล
การดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่งสานักงาน
ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. กลุ่มงานจริยธรรม มีหน้าที่
๑) งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๒) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการระดับกระทรวง หรือระดับกรม
๓) ประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจน
บูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการและ
ส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสานักงาน ก.พ.
๕) ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนิน การส่ ง เสริม คุ ณธรรม จริยธรรม การดาเนินการตามประมว ล
จริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดาเนินงานในกลุ่มงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทารายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

6. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี ๒๕๖5 ของสานักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2565 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ จำนวน 14 กิจกรรม ดังนี้
1) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐำนของ
องค์กร ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่
1.1) จั ดกิจ กรรมให้ ควำมรู้ ส ร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสั ตย์สุ จริตให้ กับ
บุคลำกร
1.2) จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนทำงจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
1.3) จัด/เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
1.4) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี พ.ศ. 2565
1.5) กิจกรรมจิตอำสำ "กำรให้ คือ ควำมสุข"
1.6) กิจกรรมยกย่องคนดี
1.7) กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงดีเด่นประจำปี 2565
1.8) กิจกรรมจัดนิทรรศกำรและผลิตสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
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2) ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย 5
กิจกรรม ได้แก่
2.1) จั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมให้ ค วำมรู้ แ ก่ บุ ค ลกำรในกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
2.2) จัดทำเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลำกร
2.3) จัดทำช่องทำงเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2.4) กิ จ กรรมกำรดู แ ลระบบสำรสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเพื่ อ กำรเปิ ด เผยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กำรประเมินผล ITA ของเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.5) กิ จ กรรมยกระดั บ ผลคะแนนกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสกำรด ำเนิ น งำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของหน่วยงำน
3) ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
ประกอบด้วย กำรจัดกิจกรรมให้แก่เครือข่ำยของ ศปท.

7. ผลการดาเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖5 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565) จำนวน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.57 ดังนี้
1) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐำนของ
องค์กร ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่
1.1) จั ดกิจ กรรมให้ ควำมรู้ ส ร้ำงจิตส ำนึกด้ำ นคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสั ตย์สุ จริตให้ กับ
บุคลำกร
1.2) จัด/เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
1.3) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี พ.ศ. 2565
1.4) กิจกรรมจิตอำสำ "กำรให้ คือ ควำมสุข"
1.5) กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงดีเด่นประจำปี 2565
1.6) กิจกรรมจัดนิทรรศกำรและผลิตสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
2) ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนส่ งเสริ มคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย 4
กิจกรรม ได้แก่
2.1) จัดทำเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลำกร
2.2) จัดทำช่องทำงเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2.3) กิ จ กรรมกำรดู แ ลระบบสำรสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเพื่ อ กำรเปิ ด เผยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กำรประเมินผล ITA ของเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.4) กิ จ กรรมยกระดั บ ผลคะแนนกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส ในกำรด ำเนิ น งำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของหน่วยงำน
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3) ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
ประกอบด้วย กิจกรรมกำรสร้ำงควำมรู้ฯ ให้แก่เครือข่ำยของ ศปท.
แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณะรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
9

8

8
7

6

6

5

5

4

4
3

2

2

1

1

1

1

0

0
ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
กิจกรรมทัง้ หมด

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
อยู่ระหว่างดาเนินการ

8. บทสรุป
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ใช้แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมเป็นเครื่องมือ
ในกำรดำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้ำงคุณธรรมพึงประสงค์ ๔ ประกำรคือ พอเพียง วินัย สุจริต
และจิตอำสำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕65 กำรสร้ำงจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และควำมซื่อสัตย์สุจริต
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจำปีงบประมำณ ๒๕65 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565) เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด แต่เนื่องจำกยังมีบำงโครงกำร/กิจกรรมที่จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
ในรอบ 6 เดือนหลัง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตจะดำเนินกำรขับเคลื่อนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

9. ปัญหา/อุปสรรค (รอบ 6 เดือน)
กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจำปีงบประมำณ ๒๕65 มีข้อจำกัดและปัญหำหลำยประกำร จึงทำให้กำรขับเคลื่อน มีประสิทธิภำพ
ลดลงไปบ้ำง ดังนี้
1) กำรปลุกจิตสำนึกและกำรปลูกฝัง คุณธรรมพึงประสงค์ ๔ ประกำรคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิต
อำสำ ยังปรำกฏผลได้ไม่เด่นชัด เท่ำที่ควร ซึ่งจะต้องมีกำรสร้ำงจิตสำนึกฯ ต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม
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2) กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร เช่น กำรสร้ำงเครือข่ำยองค์กรคุณธรรมในองค์กร ยังขำดกำรจัดกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 19
3) ข้อจำกัดด้ำนบุคลำกร เนื่องจำกอัตรำกำลังมีไม่เพียงพอ กับปริมำณงำนตำมภำรกิจ จึงทำให้กำร
ดำเนินงำนตำมแผนต้องใช้เวลำ
4) กำรยกย่องคนดี เพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจเป็นแบบอย่ำงของกำรประพฤติปฏิบัติที่ดี เพื่อโน้มน้ำวให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังทำได้ไม่เพียงพอ

10. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีควำมจำเป็นต้องเร่งดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ ำว เพื่อ ให้ การดาเนิ น งานด้านการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของส านักงานปลั ดกระทรวงดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลร่วมกัน และขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมที่ 1 : จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลกำรในกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ ได้ จำกเดิม
เป็น กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อกำรขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม แทน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการจัดกิจกรรมปลูก พ.ย. 2564 – ก.ย. 20,000 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
สร้างจิตสานึกด้าน
จิตสานึกด้านคุณธรรม
2565
บาท
เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS
คุณธรรม จริยธรรมและ จริยธรรม ความ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30
ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับ ซื่อสัตย์สุจริตให้กับ
– 16.00 น. ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
บุคลากร
บุคลากรในหน่วยงาน
สังคม ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
จานวน 2 ครั้ง
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการกิจกรรมให้
ม.ค - ก.ย. 2565 ไม่ใช้
คาดว่าจะดาเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง ตามกาหนดเวลา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจ
งบประมาณ
มาตรฐานทางจริยธรรม เกี่ยวกับมาตรฐานทาง
และประมวลจริยธรรม จริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรม
จานวน 1 กิจกรรม
3. จัด/เข้าร่วมกิจกรรม มีการเข้าร่วมกิจกรรม ต.ค. 2564 – ก.ย. ไม่ใช้
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ส่งเสริมสถาบันชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
2565
งบประมาณ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จานวน 11 ครั้ง ดังนี้
ศาสนา และ
ชาติ ศาสนา
1. ร่วมรับเสด็จพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระ
พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
กฐิน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวมลมังคลา
จานวน 5 ครั้ง
ราม
2. กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมรูป
พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564
3. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพรบรมราชานุสรณ์ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวัที่ 25 พฤศจิกายน 2564

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
4. พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2563 วันที่ 23
ตุลาคม 2564 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ใน
พระบรมมหาราชวัง
5. พระราชพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นพระฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบามสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
6. ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และรับชมการแสดงแบบผ้าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช
กัญญา ในวันที่ 31 ต.ค. 2564 เวลา 16.30 น. ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้า
ไอคอนสยาม
7. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนมสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ ประจาปี 2564 วันที่ 1 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา
05.30 น. ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (หน้าอาคารศาลาว่า
การกระทรวงมหาดไทย)
8. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวาสักการะพระอนุสารวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจาปี
2564 วันที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 07.00 น. เป็นรอบครบรอบ 103 ปีของการ
สาธารณสุขไทย
9. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ท้องสนามหลวง
10. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
เวลา 16.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร
11. ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564
เวลา 17.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

4. กิจกรรมอบรม
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี

มีการจัดกิจกรรม
หลักสูตรของการเป็น
ข้าราชการที่ดี จานวน
2 ครั้ง

5. กิจกรรมจิตอาสา
"การให้ คือ ความสุข"

มีการจัดกิจกรรมจิต
อาสา "การให้ คือ
ความสุข" จานวน
1 ครั้ง

6. กิจกรรมยกย่องคนดี

มีการจัดกิจกรรมยก
ย่องคนดีบนเว็บไซต์
กระทรวงฯ จานวน 1 ครั้ง
มีการดาเนินงาน
คัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างดีเด่น
ประจาปี
จานวน 1 ครั้ง

7. กิจกรรมคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้าง
ดีเด่นประจาปี 2565

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
ต.ค. 2564- ก.ย.
2565

833,700
บาท

ผลการดาเนินงาน

กองกลาง โดยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ได้ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์
2565 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สป.ด.ศ. และระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์
2565 ณ บ้านอัมพา รีอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีข้าราชการใหม่ของ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา สานักงานสถิติ
แห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยใช้
งบประมาณ ทั้งสิ้น 311,550 บาท
และคาดว่าจะดาเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในช่วง 6 เดือนหลัง ตามกาหนดเวลา
ต.ค. 2564- ก.ย. ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรม“ปฏิทินเก่า เราขอ” ภายใต้แนวคิด “การให้
2565
งบประมาณ คือ ความสุข” โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรับบริจาคปฏิทิน ตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ใช้แล้ว นาไป
บริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนาไปทาการ์ดอักษรเบรลล์เป็นสื่อการเรียนการสอน
สาหรับผู้พิการ ทางสายตา
ต.ค. 2564- ก.ย. ไม่ใช้
ได้มกี าจัดทาโปสเตอร์ยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
2565
งบประมาณ เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี พ.ศ. 2564 คน ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ ธนูทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
พ.ย. 2564 – ก.ย. ไม่ใช้
สป.ดศ. ได้มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ประกาศ
2565
งบประมาณ รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จานวน 5 คน ได้แก่
1) นายชิษณุพงศ์ ธนูทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
2) นางสาวกัญญาภัค ขุนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
3) นายณวัฒน์ แก้วนพรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4) นายสุรภพ จันทร์เปล่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม

8. กิจกรรมจัด
นิทรรศการและผลิตสื่อ
รณรงค์เพื่อส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตและ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

เป้าหมาย

มีการจัดนิทรรศการ
และผลิตสื่อรณรงค์
เพื่อส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตและ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จานวน
2 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ธ.ค. 2564 – ก.ย.
2565

ผลการดาเนินงาน

5) นางสาววริศรา เพ็ชรนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดทาประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ
งบประมาณ จานวน 1 ครั้ง คือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 803 และคาดว่าจะดาเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง ตามกาหนดเวลา

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
โครงการ/กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลการใน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เป้าหมาย

มีการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่บุคลการในการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
2. จัดทาเอกสารเผยแพร่ มีจัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ เผยแพร่
การป้องกันและ
ประชาสัมพันธ์
ปราบปรามการทุจริต
เกี่ยวกับการป้องกัน
และความซื่อสัตย์ให้แก่ และปราบปรามการ
บุคลากร
ทุจริตและความ
ซื่อสัตย์ให้แก่
บุคลากรจานวน
3 ฉบับ
3. จัดทาช่องทางเพื่อ
มีการจัดทาช่องทาง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ให้ความรู้ความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์ให้
เกี่ยวกับการป้องกันและ ความรู้ความเข้าใจ
ปราบปรามการทุจริต
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ม.ค. – ก.ย. 2565 20,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการขับเคลื่อน
เป็นองค์กรคุณธรรม แทน

พ.ย. 2564 – ก.ย.
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และการสร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต จานวน 1 ฉบับ ได้แก่
1) การเชิญชวนเข้าร่วมจิตอาสา “การให้ คือ ความสุข”
และคาดว่าจะดาเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง ตามกาหนดเวลา

ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จานวน 4 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

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

ทุจริต จานวน 3
ช่องทาง
ความสาเร็จในการ
ดูแลระบบ
สารสนเทศ จานวน
1 ครั้ง

ต.ค 2564 – ก.ย.
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดูแลระบบสารสนเทศให้มีความเสถียรอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล ITA
ของเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ม.ค. – มิ.ย 2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดาเนินการกิจกรรมดาเนินการตามประเมิน ITA ประจาปี
พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์
ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 -11.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์
2. ดาเนินการจัดส่งจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน จานวน 2 ราย คือ นายอนุวัตร ศรีไชโย
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และนางสาวกนกศิลป์ ใจทัน
3. เสนอ ปดศ. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖
5
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2565
5. มีหนังสือประสานหน่วยงานขอข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
6. มีหนังสือประสานหน่วยงานขอข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
1 ปี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565
7. กรอกข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกในระบบ ITAS

4. กิจกรรมการดูแล
ระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผล ITA
ของเว็บไซต์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
5. กิจกรรมยกระดับผล ค่าคะแนนไม่น้อย
คะแนนการประเมิน
กว่าร้อยละ 85
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment – ITA)
ของหน่วยงาน

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
1. กิจกรรมเสริมสร้าง
มีกิจกรรม
ต.ค. 2564 - ก.ย. 25,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ความรู้ฯ ให้แก่เครือข่าย เสริมสร้างความรู้ฯ
2565
เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS
ของ ศปท.
ให้แก่เครือข่ายของ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 –
ศปท. จานวน
16.00 น. ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
1 ครั้ง
และสังคม โดยมีเครือข่าย ศปท. เข้าร่วมจานวน 65 คน

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

