แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คำนำ
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานเป็นองค์ประกอบสำคัญทีส่ ่งเสริมให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมายเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากข้าราชการผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้
แนวคิดที่จะมุ่งมั่น ฝึกฝนตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงาน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายที่
ซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงความคุ้มค่า ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อีกทั้งในปัจจุบัน
สังคมได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของคนในชาติให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม มีทิศทางในการดำเนินงานส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นสำหรับข้าราชการแต่ละประเภท โดยจะต้องมีกลไก
และระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการจัดทำประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับข้าราชการพลเรือน และรัฐธรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตฐานทาง
จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้ าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ ามาตรฐานหางจริย ธรรมดังกล่าว และมาตร ๒๕๘ ข. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (๔) บัญญัติให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง เข้ า มาทำงานในหน่ ว ยงานของรั ฐ และสามารถเจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ ต าม
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความชื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่ง
ที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน มาตรฐานทางจริยธรรมในภาครัฐหรือภาคราชการในการปฏิบัติงานมี
ความสำคัญมากขึ้น อันเนื่องมาจากเป็นพื้นฐานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีอำนาจรัฐ ยึดมั่นยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้ง ได้รับการส่งเสริม และคุ้มครองเมื่อปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว และส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของรัฐและคุณภาพการให้บริการประชาชน ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
สำคัญ
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ จึงได้ จัดทำแผนส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของหน่วยงาน โดยแผนดังกล่าวจะมุ่งเน้นเรื่องการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม เนื่องจาก
เรื่องจริยธรรมเป็นมีความนามธรรมสูง และยากต่อความเข้าใจจึงต้องปลูกฝัง ให้ความรู้ สื่อสารโดยใช้
ต้นแบบที่ดี ก่อนจะผลักดันให้เกิดการปฏิ บัติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมข้อข้าราชการให้ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรมและบริบทอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. โครงสร้างและภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

กองการต่างประเทศ

กองกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต

ปยป.

กองกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองป้องกันและปราบปราม
การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กองการสื่อสาร

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจในการ
ปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวง
เป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงให้บรรลุผลเป้าหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวง
(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง และแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
(๓) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์
(๔) ประสานงาน กํากับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๕) ดูแลงานประชาสัมพันธ์ และการต่างประเทศ

(๖) พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๗) ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
(๘) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจให้ทั่วถึงทุก
ส่วนของสังคม
(๙) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแผน มาตรการ จัดทำหลักเกณฑ์ กำกับดูแล สนับสนุน และประสานงาน
ด้านความมั่น คงปลอดภัย ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร และปฏิบัติการ ป้องกัน
ปราบปราม รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศ
(๑๐) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายด้านการสื่อสาร รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและ
การจัดการวิกฤติระดับชาติ
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย และให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังต่อไปนี้
(๑) กองกลาง
(๒) กองกฎหมาย
(๓) กองการต่างประเทศ
(๔) กองป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๗) สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๘) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(๙) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(๑๐) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ตั้งหน่วยงานภายในอีก ๓ หน่วยงาน คือ ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กองสื่อสารโทรคมนาคม และกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)

วิสัยทัศน์
“เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเพื่อผลักดันทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล”
ค่านิยม
“มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใจอาสา นำพาคุณธรรม”
วัฒนธรรมองค์กร
“องค์กร SMART คน ACTIVE”
พันธกิจ
๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและบริห าร
ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งบริหารจัดการองค์กร กำกับ ติดตาม ประเมินผลกำรปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
๒. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓. เสนอนโยบาย กำกับดูแล และปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการจัดการวิกฤติระดับชาติ
๔. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
๕. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
๖. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
๓. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๓. กรอบแนวความคิดและความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบาย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
๒๕๖๓ ได้นำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผ่นส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และหลักธรรมภิบาล ดังนี้
๑) แผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีเป้าหมายการพัฒ นาที่ส ําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐ ของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการใน
ระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้า ง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
๒) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยนมีเจตนารมณ์เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมใน
หน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชนและดํารงตนตั้ง
มั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กําหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐ ข้อ สรุปได้
ดังนี้
(๑) ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
(๒) ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
(๓) ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว ออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
(๔) ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ และไม่ กระทำ
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
(๕) ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
(๖) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

(๗) ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดําเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และ
ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
(๙) ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๑๐) ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ
โดยรวม
และให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการโดย
อย่างน้อยต้องดำเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้
นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ
(๒) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม จัด
ให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และข้าราชการอย่างสม่ำเสมอ
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
(๔) คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ
(๕) ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด
(๖) ตอบข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
(๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้และดำเนินการ
แก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น
(๘) เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงของข้าราชการ ตลอดจน
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่ อไม่ทำการอันเป็น การ
ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม
(๙) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
๓) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตามมาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม
คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
โดยปัจ จุบ ัน อยู่ร ะหว่างดำเนิน การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการพลเรือนภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔) แผ่นส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เป็น
กรอบทิศทางการจัดทำแผน
วิสัยทัศน์
“บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม”
พันธกิจ
“ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์
๑. เพื่อยกระดับจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมชองบุคลากรในองค์กร
๒. เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
ยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานของ
องค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
๕) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
พันธกิจ
“สร้างนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
“ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต สูงกว่าร้อยละ ๕๐”
โดยสาระสำคั ญ ของร่ า งยุ ท ธศาสตร์ จ ะครอบคลุ ม กระบวนการดำเนิ น งาน ด้ า นการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิช อบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินงานหลั กเป็น ๖
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

ทั้งนี้ การส่งเสริมจริยธรรมสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้กล
ยุทธ์การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ภายใต้กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดป
ญหาการทุจริต
๖) หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นการบริหารเพื่อการบริหารงานเกิดความ
เชื ่ อ มั ่ น ว่ า จะนำมาซึ ่ง ผลลัพ ธ์ ท ี่ ด ี ท ี่ ส ุ ด คื อ ความเป็ น ธรรม ความสุ จ ริ ต ความมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย ๔ หลักการสำคัญ และ ๑๐ หลักการย่อย ดังนี้
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
o ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิด
ผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมทั้งนี้ต้องมีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย
ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น
o ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่
ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมี
การติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
o การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้
อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
(๒) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value)
o ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้อง
สามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและการให้คุณให้โทษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใดๆที่อาจจะเกิดขึ้น
o เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
เป็นไปได้โดยง่าย
o หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อำนาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ
o ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมและ

อื่น ๆ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของ
กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย
(๓) ประชารัฐ (Participatory State)
o การมี ส ่ วนร่ ว ม/การพยายามแสวงหาฉั นทามติ (Participation/Consensus Oriented)
หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่
สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานและ
ร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรื อ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ
o การกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การปฏิบัติราชการควรมีการมอบ
อำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม
(๔) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility)
o คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องมีจิตสำนึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรมและตรงตามความ
คาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย ๘ ประการ
(I AM READY) ดังนี้
▪ I-Integrity : ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
▪ A-Activeness : ขยันตั้งใจทำงาน เชิงรุก
▪ M-Morality : มีศีลธรรม คุณธรรม
▪ R-Relevancy : รู้ทันโลก, ปรับตัวทันโลก,ตรงกับสังคม
▪ E-Efficiency : มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
▪ A-Accountability : รับผิดชอบต่อผลงานและสังคม
▪ D-Democracy : มีใจและการกระทำเป็นประชาธิปไตย,มีส่วนและโปร่งใส
▪ Y-Yield : มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน

“เข้าถึง เข้าใจ ร่วมรักษาจริยธรรม”

พันธกิจ
๑. สร้างความตระหนักให้ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงยึดมั่นในจริยธรรม กระทำในสิ่งที่
ถูกต้อง ทั้งการเป็นข้าราชการและการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม มีจิตบริการ และมีปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เสนอแนะ หรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับบุคคลภายนอก

เป้าประสงค์
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยึด
มั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม

เป้าประสงค์
มีกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
สร้างสังคมคุณธรรม
จริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างจิตสำนึก ยึดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เป็นบรรทัดฐานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาการบริหารจัดการด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างเครือข่ายคุณธรรมและ
จริยธรรม

มาตรการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑. ส่ ง เสริ ม ขั บ เคลื ่ อ น
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามกรอบบริ บทที่
เกี่ยวข้อง
๒. สร้ า งความร่ ว มมื อ ของ
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการป้องกัน
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ส่งเสริม สนับสนุนความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

๑. ส่ ง เสริ ม ให้ ข ้ า ราชการ
ป ร ะ พ ฤ ต ิ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต น เ ป็ น
ข้ า ราชการที ่ ด ี เชิ ด ชู ส ถาบั น
และมีจิตสาธารณะ
๒. ส่งเสริมข้าราชการทุกระดับ
ให้ ม ี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ธรร
มาภิบาล และประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
๓ . ย ก ย ่ อ ง เ ช ิ ด ช ู เ ก ี ย ร ติ
ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที ่ ผู ้ น ำ
ต้นแบบและหน่วยงานที่มีการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และข้าราชการดีเด่น

แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน์
“เข้าถึง เข้าใจ ร่วมรักษาจริยธรรม”
พันธกิจ
๑. สร้างความตระหนักให้ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงยึดมั่นในจริยธรรม กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ทั้งการเป็นข้าราชการและการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม มีจิตบริการ และมีปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. เสนอแนะ หรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับบุคคลภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึก ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีย่ ึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม
มาตรการ
๑ ส่งเสริมให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างพระ
ยุคลบาท
๒ ส่งเสริมข้าราชการทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และประพฤติปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำต้นแบบและหน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและข้าราชการดีเด่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ มีกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
มาตรการ
๑ ส่งเสริม ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบบริบท
ที่เกี่ยวข้อง
๒ สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ สร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการ
๑ ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึก ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
เป้าประสงค์
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมให้ขา้ ราชการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เชิดชูสถาบัน และมีจิตสาธารณะ
๑. จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสานึกต่อ
ไม่นอ้ ยกว่า
ทุกหน่วยงาน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๑๐ ครั้ง
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ไม่นอ้ ยกว่า
ความสาคัญชองสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษ
กก./ศท.
๑๕ ครั้ง
ตริย์
๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักใน
ไม่นอ้ ยกว่า
การเป็นข้าราชการที่ดี /พระราชดารัส/จิตสาธารณะ/
ศปท./ทุกหน่วยงาน
๔ เรื่อง
ธรรมรงค์ความเป็นไทย
มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมข้าราชการทุกระดับให้มคี ุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑. เสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิ
ไม่นอ้ ยกว่า
ศปท.
บาลในการปฏิบัติหน้าที่ และการป้องกันการทุจริต
๓ เรื่อง
๒. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการและ
ไม่นอ้ ยกว่า
กก.
พนักงานราชการที่ดี
๑ ครั้ง
๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่เกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม
ไม่นอ้ ยกว่า
ศปท.
ธรรมธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต
๖ ครั้ง
แผนงาน/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
มาตรการที่ ๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นาต้นแบบและหน่วยงานที่มกี ารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและข้าราชการดีเด่น
๑. กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจาปี
๑ ครั้ง
กก.
แผนงาน/กิจกรรม

๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการดีเด่นในช่องทางต่าง ๆ

ตัวชี้วดั

ไม่นอ้ ยกว่า
๒ ช่องทาง

กก./ศปท.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ มีกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
มาตรการที่ ๑ ส่งเสริม ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบบริบทที่เกี่ยวข้อง
๑. จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
๑ แผน
ศปท.
๒. เเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง พรบ.
ไม่นอ้ ยกว่า
มาตรฐานจริยธรรม/ประมวลจริยธรรมข้าราชการ/การ
ศปท./กก.
๔ ครั้ง
ป้องกันการทุจริต
๓. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
๑ ครั้ง
ศปท.
ส่งเสริมจริยธรรม ประจาปี
๔. ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๑ ครั้ง
ศปท.
ข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๖๒
มาตรการที่ ๒ มาตรการที่ ๒ สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต
๑. กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรม จริยธรรม
ไม่นอ้ ยกว่า
จิตสาธารณะ และการป้องกันการทุจริต
๔ ครั้ง
กก./ศปท.
แผนงาน/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ สร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
มาตรการที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๑. จัดทาสือ่ รณรงค์/จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและ
ไม่นอ้ ยกว่า
ศปท./กก.
เผยแพร่ไปยังองค์กรเครือข่าย
๑ ครั้ง
๒. ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ด้านการส่งเสริม
ไม่นอ้ ยกว่า
ทุกหน่วยงาน/
คุณธรรม จริยธรรม การเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา
๕ ครั้ง
จิตอาสาของ สป.ดศ.
พระมหากษัตริย์ และการป้องกันการทุจริต
แผนงาน/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

