รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มีนาคม 2560)
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เป้าหมาย

มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
จานวน 1 ครั้ง
๒. กิจกรรม : จัดกิจกรรมให้
มีการจัดกิจกรรมปลูก
ความรู้สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม ความซื่อสัตย์
ให้กับบุคลากร
สุจริต จานวน 1 ครั้ง
3. กิจกรรม : กิจกรรมอบรม
มีการจัดกิจกรรมหลักสูตร
หลักสูตรการเป็นข้าราชการและ ของการเป็นข้าราชการ
พนักงานราชการที่ดี
และพนักงานราชการที่ดี
จานวน 1 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มี.ค. – ก.ย. 2560
ศปท. ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้า และเครือข่าย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม
MDES1 ชั้น 9 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มี.ค. – ก.ย. 2560
ศปท. ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด
ปราศจากทุจริต” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09. 30 – 11.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 (หน้าห้องสารบรรณกลาง) สป.ดศ. โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จานวน 121 คน
ธ.ค. 2559 – มี.ค. 2560 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนน
งามวงศ์วาน อาเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีข้าราชการใหม่ของ สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา และสานักงาน
สถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ จานวน 64 คน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มีนาคม 2560)
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
๔. กิจกรรม : กิจกรรมคัดเลือก
มีการดาเนินงานคัดเลือก ธ.ค. 2559 – มี.ค. 2560 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีคาสั่ง ที่ บ.14/2560
ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น
ข้าราชการและลูกจ้าง
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธื 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ประจาปี
ดีเด่นประจาปี
ดีเด่นของ สป.ดศ. ซึ่งได้ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
จานวน 1 ครั้ง
1. กองกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดท 02.1/ว214 ลงวันที่ 16 มกราคม
2560 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี
พ.ศ. 2559
2. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สป.ดศ. ได้ประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2559 ผลปรากฏว่า นางสาวจงกมล มังกร
ศักดิ์สิทธิ์ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นย. ได้รับการ
คัดเลือกโดยวิธีการลงคะแนนจากคณะกรรมการ
5. กิจกรรม : การจัดทาบอร์ด
มีการจัดกิจกรรมทาบอร์ด
ก.พ. – ก.ย. 2560
คาดว่าจะดาเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง ตามกาหนดเวลา
คุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม
จานวน 1 ครั้ง
6. กิจกรรม : การเข้าร่วมกิจกรรม มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ก.ย. 2559 – ก.ย. 2560 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี การเข้าร่วมกิจกรรมที่
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จานวน ครั้ง ดังนี้
พระมหากษัตริย์
ศาสนา พระมหากษัตริย์
1. การเข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
จานวน 3 ครั้ง
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จานวน 6 ครั้ง ได้แก่
1.1 วันที่ 13 ตุลาคม 2559
1.2 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
1.3 วันที่ 2 ธันวาคม 2559
1.4 วันที่ 22 ธันวาคม 2559
1.5 วันที่ 28 ธันวาคม 2559
1.6 วันที่ 9 มกราคม 2560
1.7 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มีนาคม 2560)
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
2. การเข้าร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์
ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
1. กิจกรรม : จัดทานโยบาย/
มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการ
ธ.ค. 2559 – ก.ย.
ศปท. ได้ดาเนินการเสนอผู้บริหาร ลงนามในนโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ ที่
มาตรการ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ ป้องกันและปราบปรามการ
2560
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จานวน 2 นโยบาย
1. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง
ทุจริต
นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประกาศ ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2559
2. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง
ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประกาศ ณ วันที่
19 มกราคม 2560
2. กิจกรรม : จัดกิจกรรมให้
มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
มี.ค. – เม.ย. 2560 ศปท. ได้ดาเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมในช่วงเดือน มิถุนายน 2560
ความรู้แก่บุคลากรและการมีส่วน แก่บุคลากรและเครือข่าย
ร่วมในการป้องกันและปราบปราม ป้องกันและปราบปรามการ
การทุจริต
ทุจริต "สานึกข้าราชการไม่
โกง"
จานวน 1 ครั้ง
3. กิจกรรม : การจัดกิจกรรมให้ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
มี.ค. 2560
ศปท. ได้ดาเนินการจัดการประชุมชี้แจงการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ความรู้และแนวทางปฏิบัติตาม
และแนวทางปฏิบัติตาม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้แก่ผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ ป้องกันและปราบปรามการ
และสังคม และหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.30–
3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้กับ
ทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
16.30 น. ณ ห้องประชุมMDES1 ชั้น 9 สป.ดศ. โดยมีผู้บริหารใน สป.ดศ. และ
ผู้บริหาร
2560-2564) ให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังฯ จานวน 57 คน
ผู้บริหารจานวน 1 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม
4. กิจกรรม : จัดให้มี
คณะกรรมการในการประเมินผล
การปฏิบัติงานระดับสานักและ
ระดับกรม
5. กิจกรรม : การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
6. กิจกรรม : จัดกิจกรรมให้แก่
เครือข่ายของ ศปท.

7. กิจกรรม : จัดทาระบบ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน
Website ศปท.

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มีนาคม 2560)
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
มีคาสั่งคณะกรรมการในการ
ก.พ. –มี.ค. 2560 และ กองกลางได้ดาเนินการ ดังนี้ แจ้งให้ กอง/ศูนย์/สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส.ค. – ก.ย. 2560
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับสานัก เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับ
ระดับสานักและระดับกรม
ข้าราชการพลเรือน จานวน 13 คาสั่ง
จานวน 10 คาสั่ง
มีการตรวจสอบการ
ม.ค. – ก.ย. 2560
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง อยู่ระหว่างการดาเนินการ คาดว่าจะแล้ว
ปฏิบัติงาน จานวน 2 ครั้ง
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
มีกิจกรรมให้แก่เครือข่ายของ
เม.ย. – ก.ย. 2560
ศปท. ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ศปท.
ปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้า และเครือข่าย
จานวน 2 กิจกรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม
MDES1 ชั้น 9 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีได้ดาเนินการได้ ระดับ 5
ม.ค. – ก.ย. 2560
ศปท. ได้ดาเนินการจัดทา Website ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ
ความสาเร็จของการพัฒนา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระบบข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต
http://www.mict.go.th/view/16/home โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
ระดับที่ 1 ศึกษาระบบข้อ
1. ศึกษาระบบข้อร้องเรียน
ร้องเรียน
2. กาหนดขั้นตอนการร้องเรียน
ระดับที่ 2 กาหนดขั้นตอน
3. จัดทาข้อมูลความต้องการในการออกแบบระบบ
การร้องเรียน
4. จัดทา Application ในการร้องเรียนเรื่องทุจริต
ระดับที่ 3 จัดทาข้อมูลความ
5. มี Application ในการร้องเรียนเรื่องทุจริต
ต้องการในการออกแบบระบบ
ระดับที่ 4 จัดทาApplication
ในการร้องเรียนเรื่องทุจริต
ระดับที่ 5 มี Application
ในการร้องเรียนเรื่องทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
8. กิจกรรม : จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลการในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
9. กิจกรรม : จัดทาเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บุคลากร

10. กิจกรรม : จัดทาช่องทางเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มีนาคม 2560)
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
มีจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ก.พ.– ก.ย. 2560
ศปท. ได้ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
ความรู้แก่บุคลการในการ
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
ประเมินคุณธรรมและ
Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันจันทร์ที่
ความโปร่งใส
6 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8
จานวน 1 กิจกรรม
สป.ดศ.
มีจัดทาเอกสารเผยแพร่
ธ.ค. 2559 – ก.ย. 2560 ศปท. ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ปราบปรามการทุจริตและสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรจานวน 2 ฉบับ ดังนี้
การป้องกันและ
1. จัดทาแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
ปราบปรามการทุจริตและ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
สร้างคุณธรรมจริยธรรม
เศรษฐกิจและสังคมเรื่อง ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
ให้แก่บุคลากร
สุจริต และรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
จานวน 3 ฉบับ
เข้าร่วมเครือข่าย ศปท. จานวน 200 แผ่น
2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มีการจัดทาช่องทางเพื่อ
ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 ศปท. ได้ดาเนินการ ดังนี้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
1. จัดทา Website ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงดิจิทัล
ความรู้ความเข้าใจ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการป้องกันและ
http://www.mict.go.th/view/16/home
ปราบปรามการทุจริต
2. จัดช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Application Line
จานวน 3 ช่องทาง
3. จัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดศ.
4. จัดทาแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเรื่อง ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
เข้าร่วมเครือข่าย ศปท. จานวน 200 แผ่น
5. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรม : กิจกรรมดาเนินการ
ตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปี

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มีนาคม 2560)
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
มีการจัดกิจกรรม
ดาเนินการตามการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปี

ธ.ค. 2559 – เม.ย. 2560 ศปท. ได้ดาเนินการโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสกา
รดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ร้อยละ 90 ดังนี้
1. จัดส่งจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน จานวน 2 ราย คือ นายอนุวัตร ศรีไชโย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ และนางสาวกนกศิลป์ ใจทัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทางอีเมล์ ita.admin@pacc.go.th เมื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2559
2. จัดส่งแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence – based) รอบที่ 1 พร้อม
หลักฐานประกอบ ตามหนังสือ ดท. ที่ ดท 0213/803 ลงวันที่ 31
มกราคม 2560
3. จัดส่งจัดส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก่สานักงาน ป.ป.ท.
ทางอีเมล์ ita.admin@pacc.go.th เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
4. จัดส่งจัดส่งข้อมูลบุคลากร ให้แก่สานักงาน ป.ป.ท. ทางอีเมล์
ita.admin@pacc.go.th เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
5. ประสานนักวิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลจากเข้าร่วมตอบแบบสารวจความคิด
เห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ในวันพุธที่ 29
มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุ
MDES1
ม ชั้น 9สป.ดศ.
6. จัดตั้งคณะทางานดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ของ สป.ดศ.
7. จัดส่งแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence – based) รอบที่ 2
พร้อมหลักฐานประกอบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

