รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๖2
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
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
ต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและพัฒนาด้านคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อ
ประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศ

1. วิสัยทัศน์
“กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”

2. พันธกิจ
“การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต”

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

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

๑

5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
(๒) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบาย ที่เกี่ยวข้อ งกับการป้องกันและ
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
(๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสานักงาน ก.พ.
(๕) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดาเนินการตามประมวลจริยธรรมของ
ส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดาเนินงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

๒

6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี ๒๕๖2 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ จานวน 23 กิจกรรม ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่
1.1) กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.2) จั ดกิจ กรรมให้ ความรู้ส ร้างจิตส านึกด้านคุณ ธรรม จริยธรรม และความซื่อสั ตย์สุจริตให้ กับ
บุคลากร
1.3) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี
1.4) กิจกรรมการประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารที่จะบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
1.5) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี
1.6) กิ จ กรรมจั ด ท าบอร์ด ประชาสั ม พั น ธ์ การส่ งเสริม คุณ ธรรมและจริยธรรม และการป้ องกั น
การต่อต้านการทุจริต
1.7) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.8) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
1.9) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร
1.10) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ฯ ให้แก่เครือข่ายของ ศปท.
2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 12 กิจกรรม ได้แก่
2.1) จั ด ท านโยบาย/มาตรการ/ข้ อ บั งคั บ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2) จัดให้มีคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับสานักหรือระดับกรม
2.3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2.4) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน Website ศปท. ให้มีประสิทธิภาพ
2.5) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
2.6) จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร
2.7) การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (เพื่อป้องกันการทุจริต)
2.8) มีการจัดวางระบบและรายงานผลการควบคุมภายใน
2.9) จัดทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
2.10) จัดทาการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีที่ผ่านมา
2.11) การก าหนดมาตรฐาน กลไกหรือ วางระบบการเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ อ สาธาณะผ่ า น
Website
2.12) จั ดท าช่องทางเพื่ อเผยแพร่ป ระชาสั ม พั นธ์ให้ ค วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต
3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบด้วย กิจกรรมดาเนินการตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี พ.ศ. 2562
๓

7. ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ด้านเป้าหมาย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตประจาปี ๒๕๖2 ของสานักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จานวน 23 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100

8. ปัจจัยสนับสนุน
ในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ มีปัจจัยสนับสนุนและผลักดันในการดาเนินงานให้ประสบ
ผลสาเร็จ ดังนี้
1) ตัวชี้วัดตามคารับรองของ สป.ดศ. ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ ๓ : การบริหารราชการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด :
ร้อยละระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสาคัญ ดังนั้น ผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานปลัดกระทรวงฯ จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จ
2) ศูนย์ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีการสร้างกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทาง Website ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต Line และ
เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

9. บทสรุป
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 กากับการ
ทางานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
บุ คลากร โดยวิธีส ร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตส านึก
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 ได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
แต่เนื่องจากยังมีข้อจากัดและปัญหาหลายประการ จึงทาให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพลดลงไปบ้าง ดังนี้
1) บุ คลากรใน สป.ดศ. มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันที่เพียงพอแต่ยังไม่ทั่วถึง
2) การมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตในองค์กร ยังขาดการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและร่วมกันทากิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

๔

3) ศปท. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีงบประมาณจานวนจากัดและมีบุคลากรไม่เพียงพอกับภารกิจ/หน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย และยังต้องสนับสนุนด้านข้อมูลให้กับสานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ง.
สานักงาน ก.พ. กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม เป็นต้น ตามกาหนดเวลา จึงทาให้การผลักดันงานเพื่อ
ดาเนินงานเชิงรุกบางอย่างต้องใช้เวลา

10. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
สานั กงานปลั ดกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่ อนให้ ห น่วยงานภาครัฐบริห ารงานภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาลร่วมกัน ดังนี้
1) การปลูกฝังจิตสานึกให้กับ บุคลากร ดศ.ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตเป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อ สร้างจิตสานึกความซื่อสัตย์ สุจริตและการป้องกัน
มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้น
2) การจัดทานโยบาย/มาตรการ/กลไก เชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนเกิดการทุจริตจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญใน
การดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดการประเมิน ITA และส่งผลต่อการยกระดับค่า
คะแนนได้เป็นอย่างดี
3) การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการประเมิน OIT
จากเดิ ม มี ก ารก าหนดให้ ห น่ ว ยงานออกมาตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานจ านวน 7 มาตรการ
เปลี่ยนเป็น การวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อหาประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อ
นาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ฯลฯ รวมถึงการมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีความจาเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร/ สานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ เพื่อให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จและสามารถยกระดับคะแนนในแต่ละปี
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับ สานักงานปลัดกระทรวงฯ และสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ประชาชน รวมไปถึงการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ของสานักงานปลัดกระทรวงฯ ที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรม : กิจกรรม
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เป้าหมาย

มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
จานวน 1 ครั้ง
๒. กิจกรรม : จัดกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมให้
ให้ความรู้ สร้างจิตสานึก ความรู้ สร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านคุณธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม และความ
ให้กับบุคลากร
ซื่อสัตย์สุจริตให้กับ
บุคลากร
จานวน 1 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มี.ค. – ก.ย. 2562
23,900 บาท กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 55 คน
มี.ค. – ก.ย. 2562
23,900 บาท

45,200 บาท

13,585 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร จานวน 2 กิจกรรม
ได้แก่
1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยง
การทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 55 คน
2. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรม นาองค์กรสู่
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ
แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
จานวน 50 คน
3. กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีเวทีเสวนาของคณะกรรมการจริยธรรมประจากระทรวงฯ ร่วมด้วย เมื่อวันที่
12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 803 สป.ดศ.
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 53 คน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
3. กิจกรรม : กิจกรรม
อบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการที่ดี

เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
มีการจัดกิจกรรม
ธ.ค. 2561 – ก.ย.
หลักสูตรของการ
2562
เป็นข้าราชการและ
พนักงานราชการที่
ดี จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ
50200 บาท

๔. กิจกรรม : กิจกรรม
การประกาศเจตจานง
สุจริตของผู้บริหารที่จะ
บริหารงานอย่างมีธรร
มาภิบาล

มีการจัดกิจกรรม
การประกาศ
เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหารฯ
จานวน 1 ครั้ง

ก.พ. – พ.ค. 2562

ไม่ใช้งบประมาณ

5. กิจกรรม : กิจกรรม
คัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างดีเด่นประจาปี

มีการดาเนินงาน
คัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างดีเด่น
ประจาปี
จานวน 1 ครั้ง

ธ.ค. 2561 – ก.ย.
2562

ไม่ใช้งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง ได้ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28
มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน
อาเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีข้าราชการใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา สานักงานสถิติแห่งชาติ และ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมการอบรม
ฯ ในครั้งนี้ จานวน 60 คน
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่าน ปดศ. ได้ประกาศเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริห ารที่จะบริห ารงานอย่ างมี ธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
เวลา 10.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ (หน้ า ห้ อ งสารบรรณกลาง) ชั้ น 6
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้
กาหนดให้ จัดในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกครั้งเนื่องจากนโยบายของท่าน
ปดศ. ยังคงเป็นนโยบายแบบเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สป.ดศ. ได้ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. สป.ดศ. ได้ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.
2561 โดยมีการจัดประชุม จานวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 23 มกราคม 2562 และ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
2. สป.ดศ. ได้มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 10 คน ได้แก่
1) นางนัทราพร ดุลย์มา นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
2) นายสถาพร สอนเสนา นักนิติกรชานาญการพิเศษ
3) นายภัทรพงศ์ ลือชัย นักนิติกรปฏิบัติการ
4) นางสาวเสาวนีย์ โสฒิพันธุ์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
5) นางสาวธีรวดี สุภาวนิตย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม

6. กิจกรรม : กิจกรรม
จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม และการป้องกัน
การต่อต้านการทุจริต

เป้าหมาย

มีการจัดทาบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม และการ
ป้องกัน การต่อต้าน
การทุจริต จานวน 2
ครั้ง
7. กิจกรรม : การเข้าร่วม มีการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
สถาบันชาติ ศาสนา
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
จานวน 3 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ

ธ.ค. 2561 – ก.ย.
2562

ต.ค 2561 – ก.ย.
2562

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
6) นายขวัญชัย คงสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
7) นางสาวทิพย์อาภา ธีรฤทธิกาแหง นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
8) นยบุญฤทธิ์ อดิพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
9) นางสาวศิริวรรณ์ ชัยชนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นายสัจจะ โชคบุญส่งสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ไม่ใช้งบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดทาประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ
จานวน 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 4 วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จานวน 9 ครั้ง ดังนี้
1. พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13
ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
2. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวันปิยะมหาราช พ.ศ.2561
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสรณ์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต
3. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยและ
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา
17.00 น. และในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น.

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

8. กิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต

มีการจักิจกรรม
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรมี
ทัศนคติ ค่านิยมใน
การปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต

ต.ค 2561 – ก.ย.
2562

45,200 บาท

13,585 บาท

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
4. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต
5. การเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้าแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันที่ 3
มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
6.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถวัด
พระศรีรัตนศาสนดาราม
7. เข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 17.00 ณ พระบรมมหาราชวัง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ดังนี้
1. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรม นาองค์กรสู่
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์
คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 53 คน
2. กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมไว้
ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีเวที
เสวนาของคณะกรรมการจริยธรรมประจากระทรวงฯ ร่วมด้วย เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 803 สป.ดศ.
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 53 คน

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
9. กิจกรรม : กิจกรรม มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรในองค์กร พัฒนาบุคลากรใน
องค์กร อย่าง
น้อย 1 ครั้ง

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ต.ค 2561 – ก.ย.
50200 บาท
1. กองกลาง ได้ดาเนินการจัดการอบรม ดังนี้
2562
1.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันวิชาการทีโอที
ถนนงามวงศ์วาน อาเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีข้าราชการใหม่ของ
กระทรวงฯ เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ จานวน 60 คน
1.2 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมั่นคง
ปลอดภัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ
เวลา 13.30 – 16.00 น. น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
หลักสี่ กรุงเทพฯ
23,900 บาท
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต FRAs: FRAUD RISK - ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
803 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้เข้าร่วม
7,150 บาท
กิจกรรมฯ จานวน 55 คน
2.2 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และวิธีการกรอกข้อมูลใน
ระบบ ITAS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
59,600 บาท
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 53 คน
2.3 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency
Assessment - ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวั นที่ 14 พฤษภาคม
2562 ณ โรงแรมที เ ค พาเลซ & คอนเวนชั่ น โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมฯ
จานวน 80 คน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
1 0 . กิ จ ก ร ร ม : มีการจัดกิจกรรมใน ต.ค 2560 – ก.ย.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายของ
กิ จ ก รรม เส ริ ม ส ร้ า ง การเสริมสร้าง
2561
ศปท. จานวน 3 ครั้ง ได้แก่
ค ว า ม รู้ ฯ ใ ห้ แ ก่ ความรู้ฯให้เครือข่าย
23,900 บาท
1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยง
เครือข่ายของ ศปท.
ศปท.
การทุจริต FRAs: FRAUD RISK - ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
จานวน 2 ครั้ง
2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 55 คน
7,150 บาท
2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และวิธีการกรอกข้อมูล
ในระบบ ITAS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม
2562 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 53 คน
3. กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
59,600 บาท
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม
2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
จานวน 80 คน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรม : จัดทา
นโยบาย/มาตรการ/
ข้อบังคับ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
1) มีนโยบายหรือ
ธ.ค. 2561 – ก.ย.
ไม่ใช้งบประมาณ 1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการออกประกาศ/มาตรการ/
มาตรการที่เป็น
2562
ข้อบังคับ จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
ประโยชน์ต่อการ
1.1 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง
ส่งเสริมคุณธรรม
นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ 2562 ณ วันที่ 19
จริยธรรม การ
ธันวาคม 2561
ป้องกันและ
1.2 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปราบปรามการทุจริต
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ไม่น้อยกว่า 5
1.3 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรการ
เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2) จานวนเรื่อง
ของ สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศราฐษกิจและสังคม ณ วันที่ 21
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
มิถุนายน 2562
ทุจริตลดลงกว่าปี
1.3 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก่อน ร้อยละ 10
เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
1.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง
มาตรการป้องกันการในกระบวนการจัดทา TOR ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
2. จัดให้มีคณะกรรมการ
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับสานัก
หรือระดับกรม

เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
มีคณะกรรมการในการ ต.ค 2561 – ก.ย.
ประเมินผลการ
2562
ปฏิบัติงานระดับสานัก
หรือระดับกรม จานวน
10 คณะ

3. การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน จานวน 2
ครั้ง

ต.ค 2561 – ก.ย.
2562

4. มีการปรับปรุงระบบ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตผ่าน Website
ศปท. ให้มีประสิทธิภาพ

มีระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต
Website ศปท. ให้มี
ประสิทธิภาพ

ต.ค 2561 – ก.ย.
2562

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ไม่ใช้งบประมาณ สป.ดศ. มีคาสั่ง ที่ บ.25/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนสามัญในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนสามัญระดับสานัก จานวน 13 คณะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
รอบ 6 เดือนแรก
ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ประจาปี จานวน 14 ครั้ง ดังนี้
1. งานให้ความเชื่อมั่น จานวน 4 ครั้ง
2. งานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จานวน 6 ครั้ง
3. งานติดตามผลการตรวจสอบ จานวน 4 ครั้ง
ไม่ใช้งบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตผ่าน Website ศปท. ให้มีประสิทธิภาพโดยเพิ่มในส่วนของการติดตาม
ร้องเรียนฯ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความคืบหน้าในการดาเนินการฯ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
5. จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลกรในการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

เป้าหมาย
มีการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุ
คลกรในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส จานวน 1 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. – ก.ย. 2562

6. จัดทาเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่บุคลากร

มีเอกสารเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต จานวน 3 ฉบับ

ต.ค 2561 – ก.ย.
2562

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการกิจกรรมประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
7,150 บาท 1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และวิธีการกรอกข้อมูล
ในระบบ ITAS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 50 คน
59,600 บาท 2. กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 80 คน
ไม่ใช้งบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
บุคลากร จานวน 2 สื่อ ได้แก่
1. สื่อในรูปแบบโปสเตอร์รณรงค์เรื่องการแต่งกายด้วยชุดข้าราชการและ
ชุดผ้าไทยในวันจันทร์และวันศุกร์ตามลาดับ ติดบริเวณโถงลิฟท์ และทางเดิน
2. สื่อในรูปแบบโปสเตอร์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรม ติดบริเวณโถงลิฟท์ และทางเดิน
3. สื่อในรูปแบบโปสเตอร์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ติดบริเวณโถงลิฟท์ และทางเดิน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
7. การวิเคราะห์ความ
มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เสีย่ งผลประโยชน์
(เพื่อป้องกันการทุจริต) ทับซ้อน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย. 2561 – ก.ค.
2562

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

8. มีการจัดวางระบบ
และรายงานผลการ
ควบคุมภายใน

มีการจัดวางระบบ
และรายงานผลการ
ควบคุมภายใน ไม่
น้อยกว่า 2 ระบบ

พ.ย. 2561 – ก.ย.
2562

ไม่ใช้งบประมาณ

9. จัดทาการวิเคราะห์ผล มีการจัดทาการ
การจัดซื้อจัดจ้างประจาปี วิเคราะห์ผลการ
ที่ผ่านมา
จัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี 2561
จานวน 1 ครั้ง
10. จัดทาการเผยแพร่ มีการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัด
ประจาปี 2562
จ้างประจาปี 2562
จานวน 1 ครั้ง

ธ.ค. 2561 – ก.ย.
2562

ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค 2561 – ก.ย.
2562

ไม่ใช้งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ร่วมหารือกับคณะทางานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อวันที่
29 มีนาคม 2562 และมีการประชุมมติคัดเลือกการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต คือ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งในของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และคัดเลือกกระบวนงานการจัดทา
ขอบเขตของงาน (TOR)
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ดาเนินการจัดวางระบบและรายงานผล
การควบคุมภายใน ดังนี้
1. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ สป.ดศ. ได้สอบ
ทานและจัดทารายงานผลการสอบทานฯ เสนอ ปดศ. เห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และจัดส่งให้ ยศ. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2562
2. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ ดศ. ได้สอบทาน
และจัดทารายงานผลการสอบทานฯ เสนอ ปดศ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562
กองกลาง ได้ดาเนินการเผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

กองกลาง ได้ดาเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 16 และวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม
11. การกาหนด
มาตรฐาน กลไกหรือวาง
ระบบการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธาณะผ่าน
Website

เป้าหมาย
มีการกาหนด
มาตรฐาน กลไก
หรือวางระบบการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธาณะ
ผ่าน Website
12. จัดทาช่องทางเพื่อ มีการจัดทาช่องทาง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ให้ความรู้ความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์ให้
เกี่ยวกับการป้องกันและ ความรู้ความเข้าใจ
ปราบปรามการทุจริต
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต จานวน 3
ช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค 2561 – ก.ย.
2562

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทามาตรฐาน กลไกการเผน
แพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พร้อมทั้งนามาตรฐานฯ ดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวง
www.mdes.go.th เมนู“บริการประชาชน” ภายใต้หัวข้อ “ดาว์นโหลด”

พ.ย. 2561 – ก.ย.
2562

ไม่ใช้งบประมาณ

ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ได้ ด าเนิ น การช่ อ งทางเพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่
1. เว็บไซต์ ศปท. URL : http://www.mdes.go.th/view/16/home
2. เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้แก่ Line ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีการจัดบอร์ดบริเวณลิฟท์โถงกลาง ชั้น 6 และชั้น 8

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

กิจกรรมดาเนินการตาม ยกระดับคะแนน
ประเมิน ITA ประจาปี ประเมินคุณธรรม
พ.ศ. 2562
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ต.ค 2561 – ก.ย.
ไม่ใช้งบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดาเนินการกิจกรรมดาเนินการตามประเมิน ITA
2562
ประจาปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
๑. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ในวันที่ 2 เมษายน 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สานักงาน ป.ป.ช.
ถนนนนทบุรี (สนามบินน้า) จังหวัดนนทบุรี
๒. ดาเนินการจัดส่งจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน จานวน 2 ราย คือ นายอนุวัตร
ศรีไชโย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และนางสาวกนกศิลป์ ใจทัน
๓. ดาเนินการกรอกข้อมูลบุคลากร ที่มีอายุงานไม่ต่ากว่า 1 ปี ซึ่งมีจานวน 267
ราย ในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว
๔. ดาเนินการกรอกข้อมูลของบุคคลภายนอก นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือผู้มาติดต่อ
งานใน สป.ดศ. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจานวน 103 ราย
๕. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานระบบ ITAS
๖. ดาเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผ่านระบบ Internet เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
สป.ดศ. ชั้น 6 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๗. ดาเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
๘. นาข้อมูลเข้าสู่ระบบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในระบบ ITAS ก่อนวันที่
30 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
๙. สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผลการประเมินฯ
ได้คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ 89.44

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

