รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๖3
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
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

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

๒

6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี ๒๕๖3 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ จานวน 20 กิจกรรม ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่
1.1) กิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร
1.2) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี
1.3) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี
1.4) กิ จ กรรมจั ด ท าบอร์ด ประชาสั ม พั น ธ์ การส่ งเสริม คุณ ธรรมและจริยธรรม และการป้ องกั น
การต่อต้านการทุจริต
1.5) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.6) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร
1.7) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ฯ ให้แก่เครือข่ายของ ศปท.
2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่
2.1) จัดทามาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
2.2) จัดให้มีคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับสานักหรือระดับกรม
2.3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2.4) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน Website ศปท. ให้มีประสิทธิภาพ
2.5) จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความ
ซื่อสัตย์ให้แก่บุคลากร
2.6) การประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
2.7) มีการจัดวางระบบและรายงานผลการควบคุมภายใน
2.8) จัดทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
2.9) จัดทาการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีที่ผ่านมา
2.10) จั ดท าช่องทางเพื่ อเผยแพร่ป ระชาสั ม พั นธ์ให้ ค วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต
3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
3.1) ดาเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
พ.ศ. 2563
3.2) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2562
3.3) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการประเมินคุณธณรมและความโปร่งใส

7. ผลการดาเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตประจาปี ๒๕๖3 ของสานักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) จานวน 14 กิจกรรม ดังนี้
๓

1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่
1.1) กิ จ กรรมเสริ มสร้างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกั บ การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต และ
ความซื่อสัตย์ให้กับบุคลากร
1.2) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี
1.3) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี
1.4) กิจ กรรมจั ดท าบอร์ ดประชาสั มพั น ธ์ การส่ งเสริม คุ ณ ธรรมและจริยธรรม และการป้ องกั น
การต่อต้านการทุจริต
1.5) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.6) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร
1.7) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ฯ ให้แก่เครือข่ายของ ศปท.
2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่
2.1) จัดให้มีคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับสานักหรือระดับกรม
2.2) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน Website ศปท. ให้มีประสิทธิภาพ
2.3) การจั ดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสั มพั นธ์เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตและ
ความซื่อสัตย์ให้แก่บุคลากร
2.4) จัดทาการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.6) จัดทาการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
2.7) จัดทาช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3) ยุ ทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดั บคะแนนดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริต ประกอบด้ วย กิจกรรมด าเนิ นการตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดปรากฎตามรายงานผลการดาเนินงานฯ
แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในรอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
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8. บทสรุป
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕63 กากับการ
ทางานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
บุ คลากร โดยวิธีส ร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตส านึก
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕63 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนด แต่ เนื่ องจากยั งมี บ างโครงการ/กิจ กรรมที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็จ ตาม
แผนปฏิบัติการฯ ในรอบ 6 เดือนหลัง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจะดาเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้

9. ปัญหา/อุปสรรค (รอบ 6 เดือน)
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕63 มีข้อจากัดและปัญหาหลายประการ จึงทาให้การขับเคลื่อนมี
ประสิทธิภาพลดลงไปบ้าง ดังนี้
1) เกิดสถานการณ์โควิด 19 ทาให้การจัดอบรมต่างๆ มีความคาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่กาหนดไว้
2) การสร้างจิตสานึกและการปลูกฝัง ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตยังปรากฏ
ผลได้ไม่เด่นชัด ซึ่งจะต้องมีการสร้างจิตสานึกฯ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
3) บุ ค ลากรยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ าใจในเรื่อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ที่เพียงพอ
4) การมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตใน
องค์กร ยังขาดการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
5) ข้อจากัดด้านบุ คลากร เนื่ องจากอัตรากาลังมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงานตามภารกิจ จึงทาให้ การ
ดาเนินงานตามแผนเป็นไปด้วยความล่าช้า
6) การรณรงค์เพื่อส่งเสริมคนดี หรือเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังทาได้ไม่เพียงพอ

10. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
สานั กงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญ หา
ดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่ อนให้ ห น่วยงานภาครัฐบริห ารงานภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาลร่วมกัน

๕

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1. กิจกรรม : กิจกรรม มีการจัดกิจกรรม
มี.ค. – ก.ย. 2563 24,303 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ พัฒนาความรู้ความ
บาท
เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS
เกี่ยวกับการป้องกันและ เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 –
ปราบปรามการทุจริต
ป้องกันและ
16.00 น. ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
ปราบปรามการทุจริต
สังคม
จานวน 1 ครั้ง
2. กิจกรรม : กิจกรรม มีการจัดกิจกรรม
ธ.ค. 2562 – ก.ย. 504,800 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง ได้ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
อบรมหลักสูตรการเป็น หลักสูตรของการเป็น
2563
บาท
ข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม
ข้าราชการและพนักงาน ข้าราชการและ
2563 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ และระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรม
ราชการที่ดี
พนักงานราชการที่ดี
จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีข้าราชการใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
จานวน 1 ครั้ง
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา สานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. กิจกรรม : กิจกรรม มีการดาเนินงาน
ธ.ค. 2562 – ก.ย. ไม่ใช้
สป.ดศ. ได้มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ประกาศ
คัดเลือกข้าราชการและ คัดเลือกข้าราชการ
2563
งบประมาณ รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ลูกจ้างดีเด่นประจาปี
และลูกจ้างดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 4 คน ได้แก่
ประจาปี
1) นายบุญฤทธิ์ อดิพัฒน์
จานวน 1 ครั้ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
2) นายนคพล เอื้อทวีทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
3) นางปิติหทัย คุปตวินทุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
4) นายวิทวัส มงคลนวเสถียร
นักวิชาการคอมพิวเตอรานาญการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
4. กิจกรรม : กิจกรรม
มีการจัดทาบอร์ด
ธ.ค. 2562 – ก.ย. ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดทาประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ
จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การ
2563
งบประมาณ จานวน 1 ครั้ง คือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และคาดว่าจะดาเนินการในช่วง 6 เดือน
การส่งเสริมคุณธรรมและ ส่งเสริมคุณธรรมและ
หลัง ตามกาหนดเวลา
จริยธรรม และการป้องกัน จริยธรรม และการ
การต่อต้านการทุจริต
ป้องกัน การต่อต้าน
การทุจริต จานวน 2
ครั้ง
5. กิจกรรม : การเข้าร่วม มีการเข้าร่วมกิจกรรม ต.ค 2562 – ก.ย. ไม่ใช้
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
2563
งบประมาณ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จานวน 11 ครั้ง ดังนี้
สถาบันชาติ ศาสนา
ชาติ ศาสนา
1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมราลึกในพระมหา
พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ วัด
จานวน 3 ครั้ง
โสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวานพระราชกุศลและน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ สถานีรถไฟหัว
ลาโพง
3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
4. การถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2562 ในวันที่
25 พฤศจิกายน 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์สวนลุมพินี

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
5. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
6. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง
7. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8. เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 28
ธันวาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่
9. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารารม กรุงเทพมหานคร
10. เข้าร่วมงานถวายพระกระยาหารแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องสี
งาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาล
11. ส่งข้าราชการไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ
ไทย ในสถาบันต่างๆ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
6. กิจกรรม : กิจกรรม มีการจัดกิจกรรม
ต.ค 2562 – ก.ย. 504,800
1. กองกลาง ได้ดาเนินการจัดการอบรม ดังนี้
พัฒนาบุคลากรในองค์กร พัฒนาบุคลากรใน
2563
บาท
1.1 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.
องค์กร อย่างน้อย
2563 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ และระหว่างวันที่
1 ครั้ง
24 – 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีข้าราชการ
ใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา
สานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
24,303
2. ศปท. ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรม ดังนี้
บาท
2.1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต
FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่
14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหน่วยงานในสังกัด ดศ. เข้าร่วมทุก
หน่วยงาน
7. กิ จ กรรม : กิ จ กรรม มีการจัดกิจกรรมใน ต.ค 2562 – ก.ย. 24,303
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายของ ศปท.
เสริมสร้างความรู้ฯ ให้แก่ การเสริมสร้าง
2563
บาท
จานวน 1 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมิน
เครือข่ายของ ศปท.
ความรู้ฯให้
ความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
เครือข่าย ศปท.
2563 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
จานวน 2 ครั้ง
803 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหน่วยงานใน
สังกัด ดศ. เข้าร่วมทุกหน่วยงาน และส่วนอีกครั้งคาดว่าจะดาเนินการได้แล้วเสร็จถ้าไม่เจอ
สถานการณ์โควิด 19

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1. กิจกรรม : จัดทา
มาตรการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

1) มีนโยบายหรือ
มาตรการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ไม่น้อยกว่า 1
มาตรการ
2) จานวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตลดลงกว่าปีก่อน
ร้อยละ 10
มีคณะกรรมการใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับ
สานักหรือระดับกรม
จานวน 10 คณะ

2. จัดให้มี
คณะกรรมการในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับสานัก
หรือระดับกรม

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ธ.ค. 2562 – ก.ย. ไม่ใช้
1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการออกประกาศจานวน 1 ฉบับ ได้แก่
2563
งบประมาณ ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง นโยบายการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ 2563
2) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐฏิจและสังคม ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต

ต.ค 2562 – ก.ย. ไม่ใช้
2563
งบประมาณ

สป.ดศ. มีคาสั่ง ที่ บ.25/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญระดับสานัก จานวน 13 คณะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 6
เดือนแรก

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
โครงการ/กิจกรรม
3. การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค 2562 – ก.ย.
2563

งบประมาณ

มีการตรวจสอบการ
ไม่ใช้
ปฏิบัติงาน จานวน 2
งบประมาณ
ครั้ง
4. มีการปรับปรุงระบบ มีระดับความสาเร็จ
ต.ค 2562 – ก.ย. ไม่ใช้
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ของการพัฒนาระบบ
2563
งบประมาณ
ทุจริตผ่าน Website
ข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต
ศปท. ให้มีประสิทธิภาพ Website ศปท. ให้มี
ประสิทธิภาพ
5. จัดทาเอกสารเผยแพร่ มีเอกสารเผยแพร่สื่อ
ต.ค 2562 – ก.ย. ไม่ใช้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
2563
งบประมาณ
การป้องกันและ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ ปราบปรามการทุจริต
สร้างคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างคุณธรรม
ให้แก่บุคลากร
จริยธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต จานวน 3 ฉบับ
6. การวิเคราะห์ความ
มีการวิเคราะห์ความ
พ.ย. 2562 – ก.ค. ไม่ใช้
เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เสี่ยงผลประโยชน์ทับ
2563
งบประมาณ
(เพื่อป้องกันการทุจริต)
ซ้อน
7. มีการจัดวางระบบและ มีการจัดวางระบบและ พ.ย. 2562 – ก.ย. ไม่ใช้
รายงานผลการควบคุม
รายงานผลการควบคุม
2563
งบประมาณ
ภายใน
ภายใน ไม่น้อยกว่า 2
ระบบ

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จะได้ดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่อไปให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ตามกาหนด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตผ่าน Website ศปท. ให้มีประสิทธิภาพโดยเพิ่มในส่วนของการติดตามร้องเรียนฯ
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความคืบหน้าในการดาเนินการฯ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างคุณธรรมจริยธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริต มากกว่า 5 ฉบับ

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง แจ้งว่าจะร่วมหารือกับคณะทางานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันที่ 17
เมษายน 2563 เพื่อคัดเลือกการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง แจ้งว่าจะดาเนินการจัดวางระบบและรายงานผล
การควบคุมภายใน ตามระยะเวลาที่กาหนด

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
8. จัดทาการวิเคราะห์ผล มีการจัดทาการวิเคราะห์ ธ.ค. 2562 – ก.ย. ไม่ใช้
คาดว่าจะมีการวิเคราะห์ภายใน 6 เดือนหลัง และทันตามกาหนดเวลา
การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีที่ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2563
งบประมาณ
ผ่านมา
ประจาปี 2562
จานวน 1 ครั้ง
9. จัดทาการเผยแพร่
มีการเผยแพร่แผนการ ต.ค 2562 – ก.ย. ไม่ใช้
กองกลาง ได้ดาเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 16
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างประจาปี
2563
งบประมาณ กันยายน 2562 เป็นต้นมา เรียบร้อยแล้ว
ประจาปี 2563
2563 จานวน 1 ครั้ง
10. จัดทาช่องทางเพื่อ
มีการจัดทาช่องทางเพื่อ พ.ย. 2562 – ก.ย. ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2563
งบประมาณ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จานวน 4 ช่องทาง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ให้ความรู้ความเข้าใจ
ได้แก่
การป้องกันและปราบปราม เกี่ยวกับการป้องกันและ
1. เว็บไซต์ ศปท. URL : http://www.mdes.go.th/view/16/home
การทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
2. เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้แก่ Line ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 3 ช่องทาง
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีการจัดบอร์ดบริเวณลิฟท์โถงกลาง ชั้น 6 และชั้น 8

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1. กิจกรรมดาเนินการ
ตามประเมิน ITA
ประจาปี พ.ศ. 2563

ยกระดับคะแนน
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

2.กิจกรรมวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี
พ.ศ. 2562

มีการวิเคราะห์ผล
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2562

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ต.ค 2562 – ส.ค. ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดาเนินการกิจกรรมดาเนินการตามประเมิน ITA ประจาปี
2563
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา
09.00 – 16.00 น. ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อาคารชานเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
2. ดาเนินการจัดส่งจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน จานวน 2 ราย คือ นายอนุวัตร ศรีไชโย
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และนางสาวกนกศิลป์ ใจทัน
3. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาสั่งที่ 21/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
4. ดาเนินการขอข้อมูลบุคลากร ที่มีอายุงานไม่ต่ากว่า 1 ปี เพื่อกรอกในระบบ ITAS
เรียบร้อยแล้ว
5. ดาเนินการขอข้อมูลของบุคคลภายนอก นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือผู้มาติดต่องานใน
สป.ดศ. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อกรอกในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว
มี.ค. – มิ.ย. 2563 ไม่ใช้
คาดว่าจะมีการวิเคราะห์ภายใน 6 เดือนหลัง และทันตามกาหนดเวลา
งบประมาณ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
โครงการ/กิจกรรม
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรใน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จานวนกิจกรรม
มี.ค. – เม.ย. 2563 45,000 คาดว่าจะมีการขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
ของการชี้แจ้งการ
ดาเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)

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

