รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
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รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๖5
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
****************
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม เป็ น หน่ ว ยงานด้ า นนโยบายด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ
การวางแผน ส่ งเสริม พัฒ นา และดาเนิ นกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการให้บริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ ผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย ๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการนาเอาเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล มาใช้ ในการท าธุ ร กิ จ และประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น จากการใช้ ป ระ โยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
๓) บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ และประชาชน
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖4 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กาหนดแนวทางเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ ๑) การสร้างจิตสานึก
และปลูกฝังความซื่อสั ตย์สุจริต ๒) การสร้างกลไกป้องกันต่อต้านการทุจริต ๓) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ป้ องกัน และต่อต้านการทุ จริ ต โดยกระทรวงดิจิทัล ฯ จะได้ดาเนินการตามแผนปฏิ บัติการฯ เพื่ อส่ งเสริมและ
สนั บสนุ นการขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ ๓ เพื่ อ ให้ องค์ก ร
ประสบความส าเร็ จ ในด้ านการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต และปลู ก ฝั งค่ านิ ยมในความซื่ อสั ต ย์สุ จ ริต
ตลอดจนการไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศ

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
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5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปั ญหา เพื่ อจัดท าข้ อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
(๒) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริ ตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิ บัติราชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด
(๓) ให้คาปรึกษาแนะนา ประสานงาน เร่งรัด กากับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการขับเคลื่อน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๔) รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ส่วนราชการในสังกัด และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
จนได้ข้อยุติ
(๕) เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)
สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. สั่งการหรือร้องขอ
(๖) เป็ นศู นย์ กลางในการเผยแพร่ ข่ าวสารเกี่ ยวกั บป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ
ในส่วนราชการ
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
(๘) ติ ดตามประเมิ นผลการด าเนิ นงานของส่ วนราชการและส่ วนราชการในสั งกั ดและจั ดท ารายงานผลการ
ดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่งสานักงาน ป.ป.ท.
สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) กลุ่มงานจริยธรรม
(๑) งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(๒) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการระดับกระทรวง หรือระดับกรม
(๓) ประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจน
บูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการและ
ส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสานักงาน ก.พ.
(๕) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดาเนินการตามประมวลจริยธรรม
ของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดาเนินงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ
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6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี ๒๕๖5 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี 2565 ของสานักงานปลัด กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ จานวน 23 กิจกรรม ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่
1.1) กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและสร้ า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร
1.2) กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเพื่ อ รั บ รู้ เรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและการป้ อ งกั น
การทุจริต ของบุคลากร ของ สป.ดศ. โดยวิธีการ e-Learning
1.3) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี
1.4) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี
1.5) กิจกรรมจัดนิทรรศการและผลิตสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
1.6) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.7) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร
1.8) กิจกรรมยกย่องคนดี
1.9) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ฯ ให้แก่เครือข่ายของ ศปท.
2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 11 กิจกรรม ได้แก่
2.1) จั ด ท ามาตรการ/ประกาศ/คู่มื อที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อการส่ งเสริม คุณ ธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน
2.2) จัดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิ บัติราชการระดับกองหรือเทียบเท่า และ
ระดับกรม
2.3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2.4) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน Website ศปท. ให้มีประสิทธิภาพ
2.5) จั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และความซื่อสัตย์ให้แก่บุคลากร
2.6) กิ จ กรรมการวิ เคราะห์ และวางระบบบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ
ในส่วนราชการ
2.7) การรายงานผลการควบคุมภายใน
2.8) จัดทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2564
2.9) จัดทาการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2565
2.10) กิ จ กรรมการดู แ ลระบบสารสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การเปิ ด เผยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การประเมินผล ITA ของเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.11) จั ด ทาช่องทางเพื่ อเผยแพร่ประชาสั ม พั นธ์ให้ ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต
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3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
3.1) กิจกรรมดาเนิ น งานการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565 (ITA)
3.2) กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
3.3) จั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ยกระดั บ ค่ า คะแนนในการประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

7. ผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดาเนินการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต ประจ าปี ๒๕๖5 ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
จานวน 17 กิจกรรม ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ได้แก่
1.1) กิจ กรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร
1.2) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี พ.ศ. 2565
1.3) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี
1.4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.5) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร
1.6) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ฯ ให้แก่เครือข่ายของ ศปท.
2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่
2.1) จัดทามาตรการ/ประกาศ/คู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน
2.2) จัดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกองหรือเทียบเท่า
และระดับกรม
2.3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2.4) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน Website ศปท. ให้มีประสิทธิภาพ
2.5) จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ความซื่อสัตย์ให้แก่บุคลากร
2.6) กิจกรรมการวิเคราะห์ และวางระบบบริหารความเสี่ ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ
2.7) จัดทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ. 2564
2.8) จัดทาการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.9) กิ จ กรรมการดู แ ลระบบสารสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การเปิ ด เผยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การประเมินผล ITA
2.10) จัดทาช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรม
ดาเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี พ.ศ. 2565
รายละเอียดปรากฎตามรายงานผลการดาเนินงานฯ
แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
กิจกรรมทัง้ หมด

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
อยู่ระหว่างดาเนินการ

8. บทสรุป
สานั กงานปลั ดกระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม ได้ใช้ แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕65 กากับ
การทางานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่บุคลากร โดยวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต และการสร้างจิตสานึก
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕65 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
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
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9. ปัญหา/อุปสรรค (รอบ 6 เดือน)
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕65 มีข้อจากัดและปัญหาหลายประการ จึงทาให้การขับเคลื่อน
มีประสิทธิภาพลดลงไปบ้าง ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การเสริมสร้างความรู้
ความเข้ าใจ การถ่ายทอดองค์ ค วามรู้ เป็ น ต้ น มี ค วามคาดเคลื่ อ นจากเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ เนื่ อ งจากได้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)
2) การสร้างจิตสานึกและการปลูกฝังด้ านความซื่อสัตย์สุจริตและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตยังปรากฏ
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 การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต
ในองค์กรยังขาดการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
5) ข้ อ จ ากั ด ด้ า นบุ ค ลากร เนื่ อ งจากอั ต ราก าลั ง มี ไม่ เพี ย งพอ กั บ ปริ ม าณงานตามภารกิ จ จึ งท าให้
การดาเนินงานตามแผนเป็นไปด้วยความล่าช้า
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
ธรรมาภิ บ าลร่ว มกัน ทั้งนี้ จึ งขอเปลี่ ย นแปลงกิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัช นี การรับ รู้การทุจริต
กิจ กรรมที่ 3 : จัดกิจกรรมฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับค่าคะแนนในการประเมินคุณ ธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ที่ไม่สามารถดาเนิ นการจัดกิจกรรมฯ ได้ จากเดิม เป็นกิจกรรมยกระดับการรับรู้การทุจริตของ
บุคลากร ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีการ E-Learning แทน
****************************

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

เป้าหมาย

1. กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และความซื่อสัตย์สุจริต
ให้กับบุคลากร
2. กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเพื่อ
รับรู้เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต ของบุคลากร
ของ สป.ดศ. โดยวิธีการ
e-Learning

มีการจัดจานวนครั้ง
ของการจัดกิจกรรม
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
จานวน 1 ครั้ง
มีหลักสูตรในการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเพื่อรับรู้
เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมฯ ของ
สป.ดศ. โดยวิธีการ
e-Learning จานวน
2 หลักสูตร

3. กิจกรรมอบรม
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี

มีการจัดกิจกรรม
หลักสูตรของการเป็น
ข้าราชการที่ดี
จานวน 1 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ธ.ค 2564 – ก.ย.
10,000 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
2565
เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS
บาท
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30
– 16.00 น. ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ม.ค - ก.ย. 2565

ไม่ใช้
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
งบประมาณ ทุจริต ของบุคลากร ของ สป.ดศ. โดยวิธีการ e-Learning จานวน 1 หลักสูตร/เรื่อง ได้แก่
เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน” และ อีก 1 หลักสูตร คาดว่าจะดาเนินการในช่วง
6 เดือนหลัง ตามกาหนดเวลา

ต.ค. 2564- ก.ย.
2565

833,700 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง ได้ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
บาท
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 บ้านอัมพวา รีอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีข้าราชการใหม่
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา สานักงาน
สถิติแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น 311,550 บาท

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
โครงการ/กิจกรรม
4. กิจกรรมคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้าง
ดีเด่นประจาปี

เป้าหมาย
มีการดาเนินงาน
คัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างดีเด่น
ประจาปี
จานวน 1 ครั้ง

5. กิจกรรมจัด
นิทรรศการและผลิตสื่อ
รณรงค์เพื่อส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตและ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

มีการจัดนิทรรศการ
และผลิตสื่อรณรงค์
เพื่อส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตและ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จานวน
2 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
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
5) นางสาววริศรา เพ็ชรนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ธ.ค. 2564 – ก.ย. ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดทาประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ
2565
งบประมาณ จานวน 1 ครั้ง คือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 803 และคาดว่าจะดาเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง ตามกาหนดเวลา

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
โครงการ/กิจกรรม
6. การเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
มีการเข้าร่วมกิจกรรม ต.ค. 2564 – ก.ย. ไม่ใช้
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
2565
งบประมาณ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จานวน 11 ครั้ง ดังนี้
ชาติ ศาสนา
1. ร่วมรับเสด็จพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้า
พระมหากษัตริย์
พระกฐิน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวมลมังคลาราม
จานวน 5 ครั้ง
2. กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมรูป
พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564
3. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพรบรมราชานุสรณ์ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวัที่ 25 พฤศจิกายน 2564
4. พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2563 วั
นที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ พระลานพระราชวังดุสติ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ในพระบรมมหาราชวัง
5. พระราชพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นพระฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบามสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 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. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนมสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ ประจาปี 2564 วันที่ 1 ธ.ค. 64 ตั้งแต่
เวลา 05.30 น. ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (หน้าอาคารศาลา
ว่าการกระทรวงมหาดไทย)

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

7. กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรในองค์กร

เป้าหมาย

มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร
ในองค์กร อย่างน้อย
1 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ม.ค. - ก.ย. 2565

ผลการดาเนินงาน
8. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวาสักการะพระอนุสารวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจาปี
2564 วันที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 07.00 น. เป็นรอบครบรอบ 103 ปีของการสาธารณสุขไทย
9. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ท้องสนามหลวง
10. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม
2564 เวลา 16.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร
11. ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564
เวลา 17.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

311,550 1. กองกลาง ได้ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1
บาท
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 โดยมีข้าราชการใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา สานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรม ได้แก่ กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs :
FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco
Webex Meetings

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

เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดกิจกรรมยก
ต.ค. 2564- ก.ย. ไม่ใช้
ได้มกี าจัดทาโปสเตอร์ยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
ย่องคนดีบนเว็บไซต์
2565
งบประมาณ เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี พ.ศ. 2564 คน ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ ธนูทอง
กระทรวงฯ จานวน 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ครั้ง
9. กิจกรรมเสริมสร้าง
มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ต.ค. 2564 - ก.ย. 50,000 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ความรู้ฯ ให้แก่เครือข่าย ความรู้ฯ ให้แก่
2565
บาท
เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS
ของ ศปท.
เครือข่ายของ ศปท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 –
จานวน
16.00 น. ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
1 ครั้ง
และสังคม โดยมีเครือข่าย ศปท. เข้าร่วมจานวน 65 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
1. จัดทามาตรการ/
1) มีมาตรการ/
ธ.ค. 2563 – ก.ย. ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการออกประกาศจานวน 3 ฉบับ ได้แก่
ประกาศ/คู่มือที่เป็น
ประกาศ/คู่มือที่เป็น
2564
งบประมาณ
1) ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง นโยบายการ
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม ประโยชน์ต่อการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ 2565
คุณธรรมและความ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
2) ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจาก
โปร่งใสในหน่วยงาน
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน
3) ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง นโยบายไม่รับ
ไม่น้อยกว่า
ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจาปี
3 มาตรการ
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จัดให้มีคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับ
กองหรือเทียบเท่า และ
ระดับกรม

มีคณะกรรมการใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับสานัก
หรือระดับกรมจานวน
10 คณะ

ต.ค 2564 – ก.ย.
2565

ไม่ใช้
สป.ดศ. มีคาสั่ง ที่ บ.25/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
งบประมาณ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังนี้

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

3. การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน จานวน
5 ครั้ง
4. มีการปรับปรุงระบบ มีระดับความสาเร็จ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ของการพัฒนาระบบ
ทุจริตผ่าน Website
ข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต
ศปท. ให้มีประสิทธิภาพ Website ศปท. ให้มี
ประสิทธิภาพ
5. จัดทาเอกสารเผยแพร่ มีจัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ เผยแพร่
การป้องกันและ
ประชาสัมพันธ์
ปราบปรามการทุจริต
เกี่ยวกับการป้องกัน
และความซื่อสัตย์ให้แก่ และปราบปรามการ
บุคลากร
ทุจริตและความ
ซื่อสัตย์ให้แก่บุคลากร
จานวน 3 ฉบับ

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญระดับสานัก จานวน 12 คณะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
รอบ 6 เดือนแรก
คาดว่าจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในช่วง 6 เดือนหลัง ตามกาหนดเวลา

ต.ค 2564 – ก.ย.
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

ต.ค 2564 – ก.ย.
2565

ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
งบประมาณ ผ่าน Website ศปท. ให้มีประสิทธิภาพโดยเพิ่มในส่วนของการติดตามร้องเรียนฯ
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความคืบหน้าในการดาเนินการฯ

ต.ค 2564 – ก.ย.
2565

ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
งบประมาณ เกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต จานวน 1 ฉบับ ได้แก่
1) การเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริจาคปฏิทินเก่าเราขอ
2) เชิญ เข้ารับ การเรีย นรู้ผ่ านออนไลน์ พอเพี ยง วินัย สุ จริต จิตอาสา “คุ ณ ธรรม
นาพาความสุข”
ส่วนที่เหลือคาดว่าจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในช่วง 6 เดือนหลัง ตามกาหนดเวลา

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
โครงการ/กิจกรรม
6. กิจกรรมการวิเคราะห์
และวางระบบบริหาร
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการ
7. การรายงานผลการ
ควบคุมภายใน

เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
มีการวิเคราะห์ และ
พ.ย. 2564 – ก.ค.
ไม่ใช้
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้การวิเคราะห์ และวางระบบบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
วางระบบบริหาร
2565
งบประมาณ ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมมีประกาศ สป.ดศ.
ความเสี่ยงต่อการ
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตสาหรับโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจ ของ สป.ดศ.
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในส่วนราชการ
มีรายงานผลการ
พ.ย. 2564 – ก.ย.
ไม่ใช้
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการรายงานผลการควบคุมภายใน ดังนี้
ควบคุมภายใน
2565
งบประมาณ
1) สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
จานวน 2 ครั้ง
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
8. จัดทาการวิเคราะห์ผล มีทาการวิเคราะห์ผล ธ.ค. 2564 – ก.ย.
ไม่ใช้
กองกลาง ได้มีการดทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2564 และ
การจัดซื้อจัดจ้างประจาปี การจัดซื้อจัดจ้าง
2565
งบประมาณ เผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
พ.ศ. 2564
ประจาปี พ.ศ. 2564
จานวน 1 ครั้ง
9. จัดทาการเผยแพร่
มีการเผยแพร่
ต.ค 2564 – ก.ย.
ไม่ใช้
กองกลาง ได้ดาเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2565 ตั้งแต่วันที่
แผนการจัดซื้อ
แผนการจัดซื้อ
2565
งบประมาณ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน บนเว็บไซต์กระทรวงฯ
จัดจ้างประจาปี
จัดจ้างประจาปี
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565 จานวน
1 ครั้ง
10.กิจกรรมการดูแล
ความสาเร็จในการ
ต.ค 2564 – ก.ย.
ไม่ใช้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดูแลระบบสารสนเทศให้มีความเสถียรอย่างมี
ระบบสารสนเทศให้มี
ดูแลระบบสารสนเทศ
2565
งบประมาณ ประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล ITA
ประสิทธิภาพเพื่อการ
จานวน 1 ครั้ง
ของเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผล ITA

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
โครงการ/กิจกรรม
ของเว็บไซต์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
11. จัดทาช่องทางเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

1. กิจกรรมดาเนินงาน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปี พ.ศ.
2565 (ITA)

เป้าหมาย

มีการจัดทาช่องทาง
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต จานวน 3
ช่องทาง
มียกระดับคะแนน
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

พ.ย. 2564 – ก.ย.
2565

ผลการดาเนินงาน

ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
งบประมาณ 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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ม.ค. – ส.ค. 2565
ไม่ใช้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดาเนินการกิจกรรมดาเนินการตามประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่
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

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

2.กิจกรรมวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
ยกระดับค่าคะแนน
ในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

เป้าหมาย

มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2564
มีการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ยกระดับค่าคะแนน
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ก.พ. – พ.ค. 2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

ก.พ. – เม.ย. 2565

10,000
บาท

ผลการดาเนินงาน
5. มีหนังสือประสานหน่วยงานขอข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
6. มีหนังสือประสานหน่วยงานขอข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
1 ปี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565
7. กรอกข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกในระบบ ITAS
เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะมีการวิเคราะห์ภายใน 6 เดือนหลัง และทันตามกาหนดเวลา

ขอเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมยกระดับการรับรู้การทุจริตของบุคลากร ของ สป.ดศ.
โดยวิธีการ E-Learning แทน

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

