
รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/2563

• ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประกอบด้วย : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 10 กิจกรรม 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 16 กิจกรรม (ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 
สามารถสรุปได้ ดังนี้

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

(จ านวน 16 กิจกรรม ร้อยละความส าเร็จ = 93.75%) 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(จ านวน 10 กิจกรรม ร้อยละความส าเร็จ = 100%) 

ทั้งน้ี การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่พบปัญหาและอุปสรรค ส าหรับกิจกรรมที่มีความล่าช้าทางส่วนงานผู้รับผิดชอบแจ้งขอขยายระยะเวลาในการทบทวนกระบวนการเฝ้าระวังและ
มาตรการการลงโทษกับผู้ทุจริตคอรัปชันให้มีความชัดเจนมากขึ้นจากที่มีอยู่แล้ว รวมถึงการขออนุมัติและประกาศจะต้องผ่านการเสนอผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ของ สพร.



รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/2563

• ภาพสรุปการรายงานความคืบหน้า : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ด้านยุทธศาสตร์ กิจกรรม ความคืบหน้า

(31 มี.ค. 63)
ความคืบหน้า
(30 ก.ย. 63)

1. การขับเคลื่อนการบริหารงาน 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมด้านคุณธรรม และจริยธรรม

2. จัดกิจกรรมปลุกจิตส านึกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

3. เปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3. การพัฒนาองค์กร 5. ส่งเสริมการจัดท าคู่มือเพื่อประกอบการตัดสินใจลดการใช้ดุลพินิจ

6. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม และแสวงหาเครือขา่ย ITA 

7. แต่งต้ังคณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

8. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขา้มามีสว่นร่วม

9. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร

10. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ด าเนินการแล้วเสร็จ (10)

อยู่ระหว่างด าเนินการ (-)

ล่าช้ากว่าแผน (-)



รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/2563

จ านวนยุทธศาสตร์ จ านวนกิจกรรม
ความคืบหน้า
(31 มี.ค. 63)

ความคืบหน้า
(30 ก.ย. 63)

1. เสริมสร้างกลไกการก ากับ
ติดตาม

1. ตรวจประวัติเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมด้านคุณธรรม และจริยธรรม

3. จัดกิจกรรมปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม

4. จัดกิจกรรมทางศาสนา

1. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก 5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารรูปแบบเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม

6. การประกาศเจตจ านงสุจริตของหน่วยงาน

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน

2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ 8. ส่งเสริมการจัดท าคู่มือเพ่ือประกอบการตัดสินใจลดการใช้ดุลพินิจ

9. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

10. มีกระบวนการเฝ้าระวังและลงโทษผู้ทุจริตและผู้ที่เก่ียวข้อง

11. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม และแสวงหาเครือข่าย ITA 

3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

12. แต่งตั้งคณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

13. จัดท ากระบวนการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

14. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

15. เชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

16. การปฐมนิเทศผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใหม่ 

• ภาพสรุปการรายงานความคืบหน้า : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สามารถสรุปได้ ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ (15)

อยู่ระหว่างด าเนินการ (-)

ล่าช้ากว่าแผน (1)



Backup



รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2/2563



การขับเคลื่อนการบริหารงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างมีประสิทธภิาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1.จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริต

2 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH, CMD (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
1. Techtalk ของ ผอ.สพร. เรื่องการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคก์ร (ด าเนินการเมื่อ 14 
เมษายน 2563)
2. กิจกรรมร้านค้า “DGEAT” ภายในส านักงาน (ด าเนินการเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563)

2.โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝัง ปลุกจิตส านึก 
และเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและองค์
ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH, ODC (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
กิจกรรมท าบุญและนิมนต์พระมาเทศน์หลักธรรมประจ าทุกเดือน



การประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารเพือ่สนับสนุนการด าเนินการขององค์กรและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1.การเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

การรายงาน
ข้อมูล 1ครั้ง

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ODD (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
กลุ่มงาน ODD ได้มีมติ ครม. น าขึ้นบนเว็บไซต์จ านวน 2 ครั้ง และข้อมูลรายงานการ
วิเคราะห์ทางด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององคก์ร จ านวน 1 ครั้ง

2.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2 โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR, DGM (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
1. มี Info graphic ประกาศ No Gift Policy โดย ผอ.สพร. หน้าเว็บไซต์ สพร. เดือน 
มกราคม 2563 จ านวน 1 โครงการ
2. กิจกรรมการบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วให้กับหน่วยงาน/มูลนิธิ เช่น มูลนิธิพระดาบส 
เป็นต้น (ด าเนินการเมื่อ 10 มิถุนายน 2563)
3. กิจกรรมการน าของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ภายในส านักงาน (ด าเนินการเมื่อ 1 
กันยายน 2563)



การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1.ส่งเสริมการจัดท าคู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อลด
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

3
กระบวนการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSQ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส านักงานมีการทบทวนและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานแล้ว จ านวน 7
กระบวนการ ได้แก่  1.การจัดท ามาตรฐาน 2.งานเลขานุการ 3.การวัด
ประสิทธิผลการบริหารจัดการมาตรฐาน (Effectiveness Measurement) 4.
การควบคุมเอกสารและบันทึก 5.การแจ้งเตือนให้น าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออก
จากระบบ  (Take Down Notice) 6.บริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 7.การจัดท า
แผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณผลิตภัณฑ์บริการ และ แผนการตลาดเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ

2.ส่งเสริมกิจกรรมการท างานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตจาก
กลุ่มคณะท างานและแสวงหาเครือขา่ยอืน่ๆ 
เช่น การเข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านทุจริตใน
ระดับกระทรวง

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส่วนงาน CSR เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม
ในองค์กรตามแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ ของส านักนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค

3.แต่งตั้งกลุ่มเครือข่าย หรือคณะท างานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปราม
การทุจริต

1 กลุ่ม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส่วน CSR ประสานงานเพื่อประกาศแต่งต้ังคณะท างานสง่เสริมและพัฒนาการ
บริหารงานที่โปร่งใสของ สพร. 



การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขา้มามี
ส่วนร่วมในก าหนดแผนงาน/ โครงการ

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

DGP, CSP, SD (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส่วนงาน DGP และ DGB ร่วมกันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย ์ประตูน้ า

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร 
การเผยแพร่ค่านิยมองค์กร ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMD (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส่วนงาน CMD จัดกิจกรรม 11 ครั้ง ดังน้ี
แชร์ดิ 1 = เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562
แชร์ดิ 2 = เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม  2563

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการสาน
สัมพันธ์เครือข่ายและอาสาสมัครต้านทุจริตกับ
หน่วยงาน

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการใช้ทักษะดิจิทัล และความรู้ด้าน 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับกลุ่มนักเรียน (ด าเนินการเมื่อ 21 กันยายน 2563)



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/2563



เสริมสร้างกลไกการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน

100% ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
ในช่วง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63  มีจ านวนผู้เขา้ปฏิบัติงานใหมข่อง สพร. ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 25
คน ลูกจ้าง 3 คน และได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  28 คน

2.จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริต

2 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
1. Techtalk ของ ผอ.สพร. เรื่องการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคก์ร (ด าเนินการเมื่อ 14 
เมษายน 2563)
2. กิจกรรมร้านค้า “DGEAT” ภายในส านักงาน (ด าเนินการเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563)

3.การด าเนินการเพื่อประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ของ สพร. (ITA)

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
ด าเนินการประเมิน ITA และได้รับผลคะแนนเป็นที่เรียร้อยแลว้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2563 

4.จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนา กล่อม
เกลาจิตใจ น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
การด ารงชีวิต

2 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH, ODC (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
1. กิจกรรมท าบุญและนิมนต์พระมาเทศน์หลักธรรมประจ าทุกเดือน
2. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดราช
นัดดา / ODC



ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่เป็นบรรทดัฐานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
5. พัฒนาสื่อ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ 
สร้างพื้นที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ด าเนินงานส่งเสริมจิตส านึกที่ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม

2 เรื่อง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR, DGM (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
1. Techtalk ของ ผอ.สพร. เรื่องการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคก์ร (ด าเนินการเมื่อ 14 
เมษายน 2563)
2. กิจกรรมร้านค้า “DGEAT” ภายในส านักงาน (ด าเนินการเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563)

6. การประกาศเจตจ านงสุจริตในการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน

70% ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ประกาศเจตจ านงในวันงานสัมนา สพร. ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ 
โรงแรม เดอะเฮอริเทจ พัทยา / CSR

7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับข้อร้องเรียน
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

95% ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
ในช่วง 31 มี.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ไม่มีข้อร้องเรียน



พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้รับผิด
ชอบ

ผลการด าเนินงาน

1.ส่งเสริมการจัดท าคู่มือ กระบวนการปฏิบัติงาน
มาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

3 
กระบวนการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSQ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส านักงานมีการทบทวนและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานแล้ว จ านวน 7
กระบวนการ ได้แก่  1.การจัดท ามาตรฐาน 2.งานเลขานุการ 3.การวัดประสิทธิผลการ
บริหารจัดการมาตรฐาน (Effectiveness Measurement) 4.การควบคุมเอกสารและ
บันทึก 5.การแจ้งเตือนให้น าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ  (Take Down Notice)
6.บริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 7.การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณผลิตภัณฑ์บริการ 
และ แผนการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ

2.จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ปีละ 1-2 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ODC (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การลงนามถวายพระพร 2.การส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัมาฆบูชา 3.วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์



พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้รับผิด
ชอบ

ผลการด าเนินงาน

3. มีกระบวนการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้
มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชัน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปีละ 1 ครั้ง ล่าช้ากว่า
ก าหนด

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
ยังไม่ได้ด าเนินการ (ขอปรับแผนโดยจะมกีารทบทวนประมาณเดือนธันวาคม 2563)

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท างานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตจากกลุ่ม
คณะท างานและแสวงหาเครือขา่ยอื่นๆ เช่น การ
เข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านทุจริตในระดับ
กระทรวง

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)
เข้าร่วมประชุมโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามแผนแมบ่ท
ส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ ของส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ 
โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค / CSR



ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1.แต่งตั้งกลุ่มเครือข่าย หรือคณะท างานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปราม
การทุจริต

1 กลุ่ม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
แต่งตั้งคณะท างานสง่เสริมและพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใสของ สพร. /CSR

2.จัดท ากระบวนการสรรหาบุคลากรที่
สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรและมีจิตส านึกที่
ยึดหลักคุณธรรม

70% ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
ในช่วง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63  มีจ านวนผู้เขา้ปฏิบตัิงานใหมข่อง สพร. ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 25
คน ลูกจ้าง 3 คน และได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 28 คน

3.การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในก าหนดแผนงาน/ โครงการ

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

DGP, CSP (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
DGA จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
2563 - 2565 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลยี์ ประตูน้ า/DGP, DGB



ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
4.คัดเลือก ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
จัดพิธีมอบรางวัล บุคคลต้นแบบ ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้าน
การทุจริตองค์กร ได้แก่ นายไพโรจน์ ชูเชิดดวงทินกร วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ 
โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จ. ชลบุรี

5.การปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
อบรมเจ้าหน้าที่ใหม่เรื่อง ITA วันที่ 16 มกราคม 2563 / CSR 



ขอบคุณครับ

ส่วนความเสี่ยงและก ากับดูแล
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)



รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 3/2563

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม

%
ความ

คืบหน้า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. การขับเคลื่อนการบริหารงาน 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 100%

2. จัดกิจกรรมปลุกจิตส านึกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 100%

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 3. เปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 100%

4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 100%

3. การพัฒนาองค์กร 5. ส่งเสริมการจัดท าคู่มือเพ่ือประกอบการตัดสินใจลดการใช้ดุลพินิจ 100%

6. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม และแสวงหาเครือข่าย ITA 100%

7. แต่งตั้งคณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 100%

8. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 100%

9. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร 100%

10. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 100%

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ก าหนดแล้วเสร็จ
ผลการด าเนินการ
ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน



ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม
%

ความ
คืบหน้า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. เสริมสร้างกลไกการก ากับติดตาม 1. ตรวจประวัติเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 100%

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 100%

3. ด าเนินการเพื่อประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของ สพร. (ITA) 100%

4. จัดกิจกรรมทางศาสนา 100%

5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารรูปแบบเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 100%

6. การประกาศเจตจ านงสุจริตของหน่วยงาน 100%

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน 100%

2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ 8. ส่งเสริมการจัดท าคู่มือเพ่ือประกอบการตัดสินใจลดการใช้ดุลพินิจ 100%

9. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 100%

10. มีกระบวนการเฝ้าระวังและลงโทษผู้ทุจริตและผู้ที่เกี่ยวข้อง 100%

11. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม และแสวงหาเครือข่าย ITA 100%

3.  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร

12. แต่งตั้งคณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 100%

13. จัดท ากระบวนการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 100%

14. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 100%

15. เชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 100%

16. การปฐมนิเทศผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใหม่ 100%

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ก าหนดแล้วเสร็จ
ผลการด าเนินการ
ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน



Backup



รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 3/2563



การขับเคลื่อนการบริหารงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างมีประสิทธภิาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1.จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริต

2 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH, CMD (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
1. Techtalk ของ ผอ.สพร. เรื่องการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคก์ร (ด าเนินการเมื่อ 14 
เมษายน 2563)
2. กิจกรรมร้านค้า “DGEAT” ภายในส านักงาน (ด าเนินการเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563)

2.โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝัง ปลุกจิตส านึก 
และเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและองค์
ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH, ODC (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
กิจกรรมท าบุญและนิมนต์พระมาเทศน์หลักธรรมประจ าทุกเดือน



การประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารเพือ่สนับสนุนการด าเนินการขององค์กรและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1.การเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

การรายงาน
ข้อมูล 1ครั้ง

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ODD (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
กลุ่มงาน ODD ได้มีมติ ครม. น าขึ้นบนเว็บไซต์จ านวน 2 ครั้ง และข้อมูลรายงานการ
วิเคราะห์ทางด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององคก์ร จ านวน 1 ครั้ง

2.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2 โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR, DGM (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
1. มี Info graphic ประกาศ No Gift Policy โดย ผอ.สพร. หน้าเว็บไซต์ สพร. เดือน 
มกราคม 2563 จ านวน 1 โครงการ
2. กิจกรรมการบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วให้กับหน่วยงาน/มูลนิธิ เช่น มูลนิธิพระดาบส 
เป็นต้น (ด าเนินการเมื่อ 10 มิถุนายน 2563)
3. กิจกรรมการน าของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ภายในส านักงาน (ด าเนินการเมื่อ 1 
กันยายน 2563)



การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1.ส่งเสริมการจัดท าคู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อลด
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

3
กระบวนการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSQ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส านักงานมีการทบทวนและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานแล้ว จ านวน 7
กระบวนการ ได้แก่  1.การจัดท ามาตรฐาน 2.งานเลขานุการ 3.การวัด
ประสิทธิผลการบริหารจัดการมาตรฐาน (Effectiveness Measurement) 4.
การควบคุมเอกสารและบันทึก 5.การแจ้งเตือนให้น าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออก
จากระบบ  (Take Down Notice) 6.บริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 7.การจัดท า
แผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณผลิตภัณฑ์บริการ และ แผนการตลาดเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ

2.ส่งเสริมกิจกรรมการท างานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตจาก
กลุ่มคณะท างานและแสวงหาเครือขา่ยอืน่ๆ 
เช่น การเข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านทุจริตใน
ระดับกระทรวง

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส่วนงาน CSR เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม
ในองค์กรตามแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ ของส านักนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค

3.แต่งตั้งกลุ่มเครือข่าย หรือคณะท างานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปราม
การทุจริต

1 กลุ่ม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส่วน CSR ประสานงานเพื่อประกาศแต่งต้ังคณะท างานสง่เสริมและพัฒนาการ
บริหารงานที่โปร่งใสของ สพร. 



การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขา้มามี
ส่วนร่วมในก าหนดแผนงาน/ โครงการ

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

DGP, CSP, SD (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส่วนงาน DGP และ DGB ร่วมกันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย ์ประตูน้ า

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร 
การเผยแพร่ค่านิยมองค์กร ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMD (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส่วนงาน CMD จัดกิจกรรม 11 ครั้ง ดังน้ี
แชร์ดิ 1 = เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562
แชร์ดิ 2 = เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม  2563

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการสาน
สัมพันธ์เครือข่ายและอาสาสมัครต้านทุจริตกับ
หน่วยงาน

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการใช้ทักษะดิจิทัล และความรู้ด้าน 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับกลุ่มนักเรียน (ด าเนินการเมื่อ 21 กันยายน 2563)



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 3/2563



เสริมสร้างกลไกการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน

100% ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
ในช่วง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63  มีจ านวนผู้เขา้ปฏิบัติงานใหมข่อง สพร. ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 25
คน ลูกจ้าง 3 คน และได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  28 คน

2.จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริต

2 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
1. Techtalk ของ ผอ.สพร. เรื่องการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคก์ร (ด าเนินการเมื่อ 14 
เมษายน 2563)
2. กิจกรรมร้านค้า “DGEAT” ภายในส านักงาน (ด าเนินการเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563)

3.การด าเนินการเพื่อประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ของ สพร. (ITA)

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
ด าเนินการประเมิน ITA และได้รับผลคะแนนเป็นที่เรียร้อยแลว้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2563 

4.จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนา กล่อม
เกลาจิตใจ น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
การด ารงชีวิต

2 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH, ODC (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
1. กิจกรรมท าบุญและนิมนต์พระมาเทศน์หลักธรรมประจ าทุกเดือน
2. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดราช
นัดดา / ODC



ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่เป็นบรรทดัฐานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
5. พัฒนาสื่อ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ 
สร้างพื้นที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ด าเนินงานส่งเสริมจิตส านึกที่ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม

2 เรื่อง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR, DGM (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
1. Techtalk ของ ผอ.สพร. เรื่องการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคก์ร (ด าเนินการเมื่อ 14 
เมษายน 2563)
2. กิจกรรมร้านค้า “DGEAT” ภายในส านักงาน (ด าเนินการเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563)

6. การประกาศเจตจ านงสุจริตในการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน

70% ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ประกาศเจตจ านงในวันงานสัมนา สพร. ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ 
โรงแรม เดอะเฮอริเทจ พัทยา / CSR

7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับข้อร้องเรียน
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

95% ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
ในช่วง 31 มี.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ไม่มีข้อร้องเรียน



พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้รับผิด
ชอบ

ผลการด าเนินงาน

1.ส่งเสริมการจัดท าคู่มือ กระบวนการปฏิบัติงาน
มาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

3 
กระบวนการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSQ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
ส านักงานมีการทบทวนและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานแล้ว จ านวน 7
กระบวนการ ได้แก่  1.การจัดท ามาตรฐาน 2.งานเลขานุการ 3.การวัดประสิทธิผลการ
บริหารจัดการมาตรฐาน (Effectiveness Measurement) 4.การควบคุมเอกสารและ
บันทึก 5.การแจ้งเตือนให้น าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ  (Take Down Notice)
6.บริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 7.การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณผลิตภัณฑ์บริการ 
และ แผนการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ

2.จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ปีละ 1-2 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ODC (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การลงนามถวายพระพร 2.การส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัมาฆบูชา 3.วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์



พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้รับผิด
ชอบ

ผลการด าเนินงาน

3. มีกระบวนการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้
มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชัน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 )
มีการจัดท าระเบียบคณะกรรมการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563 และผ่านความเห็นชอบจากการที่ประชุม
คณะกรรมการ สพร. ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท างานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตจากกลุ่ม
คณะท างานและแสวงหาเครือขา่ยอื่นๆ เช่น การ
เข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านทุจริตในระดับ
กระทรวง

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)
เข้าร่วมประชุมโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามแผนแมบ่ท
ส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ ของส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ 
โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค / CSR



ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1.แต่งตั้งกลุ่มเครือข่าย หรือคณะท างานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปราม
การทุจริต

1 กลุ่ม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
แต่งตั้งคณะท างานสง่เสริมและพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใสของ สพร. /CSR

2.จัดท ากระบวนการสรรหาบุคลากรที่
สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรและมีจิตส านึกที่
ยึดหลักคุณธรรม

70% ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 )
ในช่วง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63  มีจ านวนผู้เขา้ปฏิบตัิงานใหมข่อง สพร. ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 25
คน ลูกจ้าง 3 คน และได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 28 คน

3.การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในก าหนดแผนงาน/ โครงการ

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

DGP, CSP (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
DGA จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
2563 - 2565 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลยี์ ประตูน้ า/DGP, DGB



ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
4.คัดเลือก ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
จัดพิธีมอบรางวัล บุคคลต้นแบบ ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้าน
การทุจริตองค์กร ได้แก่ นายไพโรจน์ ชูเชิดดวงทินกร วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ 
โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จ. ชลบุรี

5.การปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
อบรมเจ้าหน้าที่ใหม่เรื่อง ITA วันที่ 16 มกราคม 2563 / CSR 



ขอบคุณครับ

ส่วนความเสี่ยงและก ากับดูแล
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


