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รายงานความคืบหนาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม และการประเมินองคกรคุณธรรม 

ครั้งที่ 1/2565
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221. ความเปนมา

การประเมินองคกรคุณธรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(ทําภาพรวมของสํานักนายกรัฐมนตรี)

กรมศาสนา

หนวยงานประสาน/

รวบรวม

หนวยงานเจาภาพ

ท่ีมา

หัวขอ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี



332. การดําเนินงานที่ผานมา

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม

1. การขับเคล่ือนการ

บริหารงาน 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมดานคุณธรรม และจริยธรรม

2. จัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

2. การประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร

3. เปดเผยขอมูลตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ

4. ประชาสัมพันธเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต

3. การพัฒนาองคกร 5. สงเสริมการจัดทําคูมือเพ่ือประกอบการตัดสินใจลดการใชดุลพินิจ

6. สงเสริมการเขารวมกิจกรรม และแสวงหาเครือขาย ITA 

7. แตงตั้งคณะทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

8. การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม

9. การสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกร 

10. การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR)

ภาพสรุปกิจกรรมในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม

1. เสริมสรางกลไกการ

กํากับติดตาม

1. ตรวจประวัติเจาหนาท่ีกอนเขาปฏิบัติงาน

2. จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมดานคุณธรรม และจริยธรรม 

3. ดําเนินการเพ่ือประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ของ สพร. (ITA)

4. จัดกิจกรรมทางศาสนา

5. พัฒนาชองทางการสื่อสาร สรางพ้ืนท่ี สภาพแวดลอม เพ่ือสงเสริมดานคุณธรรม 

และจริยธรรม

6. การประกาศเจตจํานงสุจริตของหนวยงาน 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียน

2. พัฒนาเพ่ิมขีด

ความสามารถ

8. สงเสริมการจัดทําคูมือเพ่ือประกอบการตัดสินใจลดการใชดุลพินิจ

9. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

10. มีกระบวนการเฝาระวังและลงโทษผูทุจริตและผูท่ีเก่ียวของ

11. สงเสริมการเขารวมกิจกรรม และแสวงหาเครือขาย ITA 

3.  สงเสริมใหเกิดการ

พัฒนาดานคุณธรรม 

จริยธรรม ในองคกร

12. แตงตั้งคณะทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ

13. จัดทํากระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีสอดคลองกับคานิยมองคกร

14. การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม

15. เชิดชูเจาหนาท่ีผูประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม

16. การปฐมนิเทศผูบริหารและเจาหนาท่ีใหม

หมายเหตุ สีของตัวอักษรที่เหมือนกัน (ไมใชสีดํา) เปนกิจกรรมที่เหมือนกัน
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44

ผลการปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการประเมินองคกรคณุธรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

100% 75% 61%

สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม และการประเมินองคกรคุณธรรม ครั้งท่ี 1/2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2 

(ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

2. การดําเนินงานที่ผานมา
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สรุปผลการปฏิบัตติามแผนการปองกนัและปราบปรามการทจุริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

การดําเนินกิจกรรม

ผลการดําเนิน

ของกิจกรรม

รอยละความสําเร็จ

ของกิจกรรม

1. การขับเคลื่อนการ

บริหารงาน 
1. จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมดานคุณธรรม และจริยธรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 100%

2. จัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 1 กิจกรรม 3 กิจกรรม 100%

2. การประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร
3. เปดเผยขอมูลตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ

การรายงานขอมูล

1 ครั้ง
1 ครั้ง 100%

4. ประชาสัมพันธเร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริต 2 โครงการ 3 โครงการ 100%

3. การพัฒนาองคกร 5. สงเสริมการจัดทําคูมือเพื่อประกอบการตัดสินใจลดการใชดุลพินิจ 3 กระบวนการ 6 กระบวนการ 100%

6. สงเสริมการเขารวมกิจกรรม และแสวงหาเครือขาย ITA 1 กิจกรรม 6 กิจกรรม 100%

7. แตงตั้งคณะทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 1 กลุม 1 กลุม 100%

8. การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ปละ 1 ครั้ง 3 ครั้ง 100%

9. การสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกร 1 กิจกรรม 6 กิจกรรม 100%

10. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 100%

รวม 100%

2. การดําเนินงานที่ผานมา
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สรุปผลการปฏิบัตติามแผนการสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

การดําเนินกิจกรรม

ผลการดําเนิน

ของกิจกรรม

รอยละความสําเร็จ

ของกิจกรรม

1. เสริมสรางกลไกการ
กํากับติดตาม

1. ตรวจประวัติเจาหนาท่ีกอนเขาปฏิบัติงาน 100% อยูระหวางดําเนินงาน

2. จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมดานคุณธรรม และจริยธรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 100%

3. ดําเนินการเพ่ือประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ของ สพร. (ITA) ปละ 1 ครั้ง อยูระหวางดําเนินงาน

4. จัดกิจกรรมทางศาสนา 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 100%

5. พัฒนาชองทางการสื่อสาร สรางพ้ืนท่ี สภาพแวดลอม เพ่ือสงเสริมดานคุณธรรม และจริยธรรม 2 เรื่อง 2 เรื่อง 100%

6. การประกาศเจตจํานงสุจริตของหนวยงาน 70% อยูระหวางดําเนินงาน

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียน 95% 100% 100%

2. พัฒนาเพ่ิมขีดความ
สามารถ

8. สงเสริมการจัดทําคูมือเพ่ือประกอบการตัดสินใจลดการใชดุลพินิจ 3 กระบวนการ 6 กระบวนการ 100%

9. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปละ 1-2 ครั้ง 5 ครั้ง 100%

10. มีกระบวนการเฝาระวังและลงโทษผูทุจริตและผูท่ีเก่ียวของ ปละ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100%

11. สงเสริมการเขารวมกิจกรรม และแสวงหาเครือขาย ITA 1 กิจกรรม 6 กิจกรรม 100%

3.  สงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรม ในองคกร

12. แตงตั้งคณะทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ 1 กลุม 1 กลุม 100%

13. จัดทํากระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีสอดคลองกับคานิยมองคกร 70% 100% 100%

14. การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ปละ 1 ครั้ง 3 ครั้ง 100%

15. เชิดชูเจาหนาท่ีผูประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ปละ 1 ครั้ง อยูระหวางดําเนินงาน

16. การปฐมนิเทศผูบริหารและเจาหนาท่ีใหม ปละ 1 ครั้ง 4 ครั้ง 100%

รวม 75%

2. การดําเนินงานที่ผานมา
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2. การดําเนินงานที่ผานมา
สรุปผลการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565)

การประเมินองคกรคุณธรรม ระดับคะแนนเปาหมาย ผลคะแนน ผลการดําเนินงาน

ประเมินระดับท่ี 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ 1-3) การประเมินกระบวนการพัฒนาองคกร

1) องคกรมีการประกาศเจตนารมณรวมกันท่ีจะขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรม 2 0 อยูระหวางดําเนินงาน (เตรียมประกาศ วันท่ี 11 เมษายน 2565)

2) องคกรมีการกําหนดคุณธรรมเปาหมายและกําหนด “ปญหาท่ีอยากแกไข” และ “ความดีท่ี

อยากทํา” ท่ีสอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

2 2 กิจกรรมการประหยัดน้ําประหยัดไฟ กระดาษ/ กิจกรรมการปฏิบติตามมาตรการปองกันการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19/ กิจกรรมรานคา DG EAT/ กิจกรรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพอบรมจัดซ้ือจัดจางฯ/ กิจกรรมบริจาคโลหิต/ กิจกรรมรับบริจาคปฏิทินเกา

3) องคกรมีการจัดทําแผนสงเสริมคุณธรรมอยางมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรท่ีสอดคลอง

กับคุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด

2 2 - มีแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกรแบบมีสวนรวมจากทุกฝายในองคกร

- มีการมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ

ประเมินระดับท่ี 2 องคกรคุณธรรม (ขอ 1-6) การประเมินกระบวนการและการดําเนินงานตามแผน

4) องคกรมีผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไว 2 2 มีผลสําเร็จ ณ ไตรมาส 2 75% สอดคลองตามเปาหมายของกิจกรรมท่ีกําหนดไว

5) องคกรมีการติดตามประเมินผลสําเร็จเพ่ือทบทวน ปรับปรุง แผนสงเสริมคุณธรรมของ

องคกรใหมีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด

2 2 - มีการประเมินและรายงานผลสําเร็จของแผน
- มีการทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมคุณธรรมของปท่ีผานมา

6) องคกรมีการยกยอง เชิดชู บุคลากรท่ีทําความดีจนเปนแบบอยางได และหรือหนวยงานท่ีมี

โครงการดีเดนในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมายตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไว

2 0 อยูระหวางดําเนินงานใหรางวัลเจาหนาท่ีตนแบบดีเดนและมีคุณธรรม ขอ Good 
Governance (เขาวาระประชุมกับคณะผูบริหาร สพร.)

ประเมินระดับท่ี 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ (ขอ 1-9) การประเมินกระบวนการ การดําเนินงานตามแผนและพฤจิกรรมท่ีเปล่ียนแปลง

7) องคกรมีผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไวเพ่ิมมากข้ึน 
และพฤติกรรมของคนในองคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง

2 1 มีผลสําเร็จ ณ ไตรมาส 2 75% สอดคลองตามเปาหมายของกิจกรรมท่ีกําหนดไว

8) องคกรมีการจัดกิจกรรม ใน 3 มิติ ไดแก การยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม ท่ีเพ่ิมเติมจากแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไว

2 2 ครบท้ัง 3 มิติ: หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม 

9) องคกรมีองคความรูจากการดําเนินงานองคกรคุณธรรม เพ่ือเผยแพรและสามารถเปนแหลง
เรียนรูถายทอดขยายผลไปสูองคกรอ่ืนๆ ได

2 0 ยังไมไดใหหนวยงานอ่ืนเขามาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพรผลงานองคกรคุณธรรมตนแบบ

คะแนนรวมท้ังหมด 18 11 คิดเปน 61% ของคะแนนท้ังหมด



884. ประเด็นเสนอท่ีประชุม

เพื่อทราบ รายงานความคืบหนาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม และการประเมินองคกรคุณธรรม ครั้งที่ 1/2564
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Backup
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รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบตักิารปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565



การขับเคลื่อนการบริหารงาน ใหเกิดผลสัมฤทธิอ์ยางมีประสิทธภิาพดวยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

1.จัดฝกอบรม หรือกิจกรรมสงเสริมการ

สรางคานิยมองคกรดานคุณธรรม 

จริยธรรม ปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน

สวนรวม การไมทนตอการทุจริต

2 กิจกรรม ดําเนินการเสร็จ

แลว

CMH 1. สงเสริมบุคลากรมีจิตสํานึก ปฏิบัติตามหนาท่ีดวยความสุจริต โปรงใส ตรวจสอบไดผานกิจกรรม 

DG-eat (G: Good Governance) สัญลักษณบนเสื้อ หนากากอนามัย ปายแขวนคอ (E: Entrepreneur) และ

สนับสนุนจอทีวีขนาดใหญใหกับกรมควบคุมโรคเพ่ือใชสําหรับแสดงภาพการนัดหมายตรวจโควิด-19 จุดตรวจเชิง

รุกธูปเตมียตอประชาชน (N: Nation First)

2. ขับเคลื่อนคานิยมองคกร (Core Value) เพ่ือสรางพฤติกรรมรวมท่ีดีของบุคลากร ผานกระบวนการเสริมสรางการ

รับรู เขาใจ ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติตาม และผลักดันใหเกิดความรวมมือรวมใจและปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง จน

กลายเปนวัฒนธรรมขององคกรในท่ีสุด 

2.โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝง ปลุก

จิตสํานึก และเสริมสรางจริยธรรม 

คุณธรรมและองคความรูดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

1 กิจกรรม ดําเนินการเสร็จ

แลว

CMH, CMP 1. สรางความสัมพันธใหองคกรแข็งแกรงตอการทุจริต Team Building (share idea การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม)

2. เพ่ิมประสิทธิภาพและองคความรูผานการอบรมจัดซ้ือจัดจางใหแกบุคลากร หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลําดับรอง สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของหนวยงาน

ของรัฐ เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 วิทยากรไดแก คุณอัมพวรรณ  พุกดํา นิติกรชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

3. เพ่ิมประสิทธิภาพและองคความรูผานการอบรมจัดซ้ือจัดจางใหแกบุคลากร หลักสูตร การดําเนินงานภายใต

กฎกระทรวงท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางกับผูประกอบการ SMEs และการกําหนดใหหนวยงานของ

รัฐจัดซ้ือพัสดุท่ีผลิตในประเทศไทย (MIT) ภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2565 วิทยากรไดแก คุณสุธาสินี  ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชํานาญการ กรมบัญชีกลาง 

เพ่ือปลูกฝง ปลุกจิตสํานึก และเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต

11



1212การสรางคานิยมองคกรดานคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

ขับเคลื่อนวิสัยทัศนของสาํนักงานน้ันจําเปนตองมีคานิยมองคกร (Core Value) ที่เปนสวนสําคัญในการสนับสนุนใหสําเร็จตามเปาหมาย 

สํานักงานจึงไดกําหนดคานิยมองคกร (Core Value) และพฤติกรรมที่คาดหวังใหมใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และภารกิจของสํานักงาน เพื่อเปน

รากฐานในการสรางพฤติกรรมรวมที่ดีของเจาหนาที่ทุกคน ผานกระบวนการเสริมสรางการรับรู เขาใจ ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติตาม โดยเริ่มที่

ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการ และหัวหนางาน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยปฏิบัติตนใหเปนตนแบบ ผลักดันใหทีมงานรวมมือรวมใจและปฏิบัติตาม

อยางตอเน่ือง จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรในที่สุด โดยสํานักงานไดกําหนดคานิยมองคกรใหม ดังน้ี

รานคา DG-eat 

N: Nation First ประโยชนของประเทศสาํคัญที่สุด

G: Good Governance โปรงใส ตรวจสอบได                               

E: Entrepreneur มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม

สนับสนุนจอทีวีขนาดใหญใหกับกรมควบคุมโรคเพื่อใชสําหรับ

แสดงภาพการนัดหมายตรวจโควิด-19 จุดตรวจเชิงรุกธูปเตมียตอ

ประชาชน

ขับเคลื่อนคานิยมองคกร (Change) ผานกิจกรรมสัญลักษณ

บนเสื้อ หนากากอนามัย ปายแขวนคอ เปนตน



1313การสรางคานิยมองคกรดานคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

ขับเคล่ือนวิสัยทัศนของสํานักงานนั้นจําเปนตองมีคานิยมองคกร (Core Value) ท่ีเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนใหสําเร็จตามเปาหมาย สํานักงานจึงไดกําหนด

คานิยมองคกร (Core Value) และพฤติกรรมท่ีคาดหวังใหมใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และภารกิจของสํานักงาน เพื่อเปนรากฐานในการสรางพฤติกรรมรวมท่ีดีของ

เจาหนาท่ีทุกคน ผานกระบวนการเสริมสรางการรับรู เขาใจ ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติตาม โดยเร่ิมท่ีผูบริหารระดับสูง ผูจัดการ และหัวหนางาน เปนผูนําการเปล่ียนแปลง 

โดยปฏิบัติตนใหเปนตนแบบ ผลักดันใหทีมงานรวมมือรวมใจและปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรในท่ีสุด 

โดยสํานักงานไดกําหนดคานิยมองคกรใหม ดังนี้

1. C: Co-creation รวมมือกับเครือขายสรางสรรคส่ิงใหมสูรัฐบาลดิจิทัล     2. H: High Performance สรางผลงานคุณภาพ

3. A: Agility ปรับตัวใหเร็ว คลองตัวสูง วองไวตอการเปล่ียนแปลง            4. N: Nation First ประโยชนของประเทศสําคัญท่ีสุด

5. G: Good Governance โปรงใส ตรวจสอบได                                6. E: Entrepreneur มีความคิดริเร่ิมส่ิงใหม

รวมมือระหวาง DGA และ Facebook 

(Thailand) จัดงาน ‘Thailand Digital 

Government Summit’ เสริมทักษะดิจิทัล

ภาครัฐผานสื่อสังคมออนไลน

สราง HUB ผลักดันวัตกรรมขอมูลภาครัฐไทย ตั้งสถาบัน 

DIGI (Data Innovation and Governance Institute) 

ยกระดับการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐ เพ่ือการเปดเผย 

เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน

พัฒนาระบบ Thailand Pass ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถานการณการแพรระบบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด 19) (ศบค.) และมติท่ีประชุมศูนยปฏิบัติการแกไข

สถานการณฉุกเฉินดานระบบขอมูลสารสนเทศและแอปพลิเค

ชัน (ศปก.สอ.) สําหรับการเดินทางเขาประเทศ

การจัดทํา (ราง) แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย ป พ.ศ. 2566 

– 2570 ภายใตวิสัยทัศน “บริการ

ภาครัฐสะดวก โปรงใส ทันสมัย ตอบ

โจทยประชาชน”

ความกาวหนาของเทคโนโลยี นวัตกรรมและ

ยุคสมัยนํามาซ่ึงเรื่องราว ทักษะ ความรู และ

ความตองการใหมๆ และสิ่งท่ีจะชวยตอบรับ

การเปลี่ยนแปลงไดก็คือ’ดิจิทัล’

สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได” ยกระดับ

อุดมศึกษาไทย สูยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ดวย 

Digital Transcript ลดงบประมาณและขจัด

ปญหาความยุงยากแบบดั้งเดิมไดสําเร็จ
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หลักสูตร การดําเนินงานภายใต

กฎกระทรวงท่ีกําหนดใหหนวยงานของ

รัฐจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการ SMEs 

และการกําหนดใหหนวยงานของรัฐ

จัดซื้อพัสดุท่ีผลิตในประเทศไทย (MIT) 

ภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อวันท่ี วันท่ี 7 มีนาคม 2565

สรางความสัมพันธใหองคกรแข็งแกรงตอการทุจริต Team Building 

(share idea การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม)

เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565
หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และกฎหมายลําดับรอง สําหรับเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2564

เพ่ิมประสิทธิภาพและองคความรูผานการอบรมจัดซื้อจัดจางใหแกบุคลากร 



การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพือ่สนับสนุนการดําเนินการขององคกรและสรางภาพลกัษณขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

1.การเปดเผยขอมูลตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ
การรายงาน

ขอมูล 1

ครั้ง

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

OPD-G ไดดําเนินการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของ สพร. ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 7 

ขอมูลขาวสารของราชการท่ีตองลงพมิพในราชกิจจานุเบกษา และมาตรา 9 ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงาน

ของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจด ูในศูนยขอมูลขาวสารและศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส

ของ สพร. (https://www.dga.or.th/)

2.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการ

เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

ประชาสัมพันธเรื่องการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2 โครงการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ

CMH, CMA, 1. ปลูกผังการยึดประโยชนชาติเปนสําคัญและเห็นแกสวนรวม ผานกิจกรรมการบริจาค ปฏิทิน

เกาแบบตั้งโตะ เชน มอบใหแกมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

เพื่อนําไปจัดทําเปนส่ือการเรียนการสอนสําหรับผูพิการทางสายตา เปนตน 

2. สงเสริมการมีสวนรวมและความตระหนักใหแกบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหเกิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการใชน้ํา ใชไฟ ใชกระดาษ อยางประหยัด เกิดความประหยัดคุมคา (CMA)

3. สงเสริมใหบุคลากรมีการทํางานรวมกัน สรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีคลองตัว โดยการ

บริหารจัดการพื้นท่ีทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ลดพื้นท่ีการทํางาน (ชั้น 19) 
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กิจกรรมรับบริจาคปฏิทินเกาและสงมอบใหมูลนิธิชวย

คนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ

ดําเนินการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของ 

สพร. ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540

http://www.oic.go.th/infocenter6/620/th

จัดกิจกรรม “ปดไฟ 1 ช่ัวโมง”  

การรณรงคกิจกรรมปดไฟ

ของทางองคการกองทุนสัตวปาโลก (WWF)

การเปดเผยขอมูลตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 



1717ผลการประหยัดพลงังาน (ไฟฟา น้ํา กระดาษ) ของ สพร. ระหวาง ต.ค. 64 – ก.พ. 65

ขอมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

คาเฉลี่ยที่ประหยัดได

ไฟฟาสํานักงาน (5 เดือน) = 23.48% 

น้ํา (5 เดือน) = 42.99%

กระดาษ (2 เดือน) = 6.33%

หมายเหตุ  ขอมูลการใชกระดาษเดือน ธ.ค. 64 จนถึงปจจุบัน อยูระหวางใหบริษัทพัฒนาหนารายงานการเบิกวัสดุ
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ความคุ้มค่ากรณีลดชั�นสํานักงาน (โดยประมาณ)

เงินที�ประหยัดได้

ลดค่าเช่าพื�นท่ี�ชั�น 19  = 388,491.48 บาทต่อเดือน

ลดค่าสาธารณูปโภค ชั�น 19 = 26,000 บาทต่อเดือน

มีค่าเช่าโกดังเพิ�ม = 20,000 บาท/เดือน

เงินที�ประหยัดได้ 394,491.48    บาทต่อเดือน

เงินที�ประหยัดได้ 4,733,897.76 บาทต่อปี

เงินที�ลงทุน

ค่าปรับปรุงพื�นที� ชั�น 16 = 1,000,000 บาท

ค่าออกแบบ = 50,000 บาท

1,500,000.00 บาท

การบริหารจัดการพ้ืนที่ทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ลดชั้น 19)

หมายเหตุ

การคํานวณความคุมคา ใชอัตราคาเชาปจจุบัน อนาคตอาจเปลี่ยนแปลงได



การพัฒนาองคกรแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

1.สงเสริมการจัดทําคูมือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานมาใชประกอบการตัดสินใจเพื่อลด
การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

3
กระบวนการ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

CSD มีเอกสารกระบวนการดําเนินงานใหมขึ้นทะเบียนหลังวันท่ี 30 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 
21 มีนาคม 2565 ท้ังส้ิน 6 กระบวนการ ดังนี้ 

1. การใหบริการฝายความมั่นคงปลอดภัย
2. การจัดทําแนวทางดาน Cyber Security ของสํานักงาน
3. กําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีฯ
4. การบริหารเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
5. พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ
6. ติดตามและควบคุมผลิตภัณฑหรือบริการ

2.สงเสริมกิจกรรมการทํางานดานคุณธรรม 
จริยธรรม ปองกันปราบปรามการทุจริตจาก
กลุมคณะทํางานและแสวงหาเครือขายอืน่ๆ 
เชน การเขารวมเครือขายการตอตานทุจริตใน
ระดับกระทรวง

1 กิจกรรม ดําเนินการ

แลวเสร็จ

CSR ดําเนินการเขารวมเครือขายการทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม ปองกันปราบปรามการ
ทุจริตจากกลุมคณะทํางานและแสวงหาเครือขายอื่นๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ จํานวน 2 คร้ัง 
2. คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานระดับต่ํา
กวากรม จํานวน 1 คร้ัง 

3. คณะอนุกรรมการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบศูนยอํานวยการตอตานการทุจริต
แหงชาติ (ศอตช.) จํานวน 3 คร้ัง 

3.แตงต้ังกลุมเครือขาย หรือคณะทํางานดาน
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันปราบปราม
การทุจรติ

1 กลุม ดําเนินการ

แลวเสร็จ

CSR คําส่ังสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ท่ี 16/2565 เร่ือง แตงตั้ง
คณะทํางานสงเสริมและพัฒนาการบริหารงานท่ีโปรงใสของสํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องคการมหาชน) 
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3. คําสั่ง ท่ี 16/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน

สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานท่ีโปรงใส

PC-C17.01 Rev.0 

การใหบริการฝายความมั่นคงปลอดภัย

1. เอกสารกระบวนการปฏิบัติงานมาใชประกอบการตัดสินใจ

PC-C17.02 Rev.0 

การจัดทําแนวทางดาน Cyber 

Security ของสํานักงาน

PC-S15.65 Rev.0 

กําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

PC-C19.01 Rev.0 

การบริหารเหตุการณความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร

PC-C19.02 Rev.0 

พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ ฝาย GP

PC-C19.03 Rev.0 

ติดตามและควบคุมผลิตภัณฑหรือ

บริการ ฝาย GP



การพัฒนาองคกรแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

4. การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามา

มีสวนรวมในกําหนดแผนงาน/ โครงการ
ปละ 1 ครั้ง ดําเนินการ

เสร็จแลว

DGP, CSB , 

AD, SD , 

TDGA

1. รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม (Public Hearing) ในการประชุมประชา
พิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ประกอบการจัดทําแผน การจัดทํา(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. 2566 – 2570 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 DG 
2. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกําหนดแผนฯ ผานการประชุมคณะอนุกรรมการดาน

ยุทธศาสตรองคกร ครั้งท่ี 1/2564 วันจันทรท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ผานระบบออนไลน Microsoft Team และ 

ครั้งท่ี 2/2564 วันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ผานระบบออนไลน Microsoft Team วาระเพ่ือพิจารณา (ราง) 
แผนปฏิบัติการของ สพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลกลางเพ่ือชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 

– 2570) (One Platform for Foreigner Roadmap) ผานระบบประชุมออนไลน เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2565 
เพ่ือนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูแทนชาวตางชาติ ไปสูการยกระดับ
บริการท่ีมีความพรอมรวมถึงสนับสนุนใหหนวยงานรัฐสามารถเชื่อมโยงใหเกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสรจ็ ณ 

จุดเดียว หรือ One-Stop Service (OSS)
4. จัดประชุมกลุมยอยกับผูมีสวนเก่ียวของ และจัดประชาพิจารณรางเอกสารมาตรฐาน (Public Hearing) เพ่ือระดม

ความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใหขอเสนอแนะในการจัดทํารางมาตรฐาน

รัฐบาลดิจิทัล
5. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะดานรฐับาลดิจิทัล เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และให

ขอเสนอแนะแผนการดําเนินงานและเปาหมายการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

รวมถึงพัฒนาหลักสูตรกลางเพ่ือการยกระดับทักษะดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครัฐดานตามแนวทางการพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ (ว.6) รวมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางเพ่ือการ
ยกระดับทักษะดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครัฐ
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การพัฒนาองคกรแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

5. การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร คานิยม

องคกร การเผยแพรคานิยมองคกร สงเสริม

การแลกเปล่ียนความรูและการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกร

1 กิจกรรม ดําเนินการ

เสร็จแลว

CMH 1. สรางแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนองคความรูและการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกรผาน
กิจกรรม Spirit Talk และการกระตุนใหเกิดความมุงม่ันในการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร คานิยมองคกร 

2. ขับเคลื่อนคานิยมองคกร (Core Value) เพ่ือสรางพฤติกรรมรวมท่ีดีของบุคลากร ผานกระบวนการ
เสริมสรางการรับรู เขาใจ ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติตาม และผลักดันใหเกิดความรวมมือรวมใจและปฏิบัติ
ตามอยางตอเนื่อง จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรในท่ีสุด โดย ผบ.สพร. และ ผอ.ฝาย

6. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการสาน

สัมพันธเครือขายและอาสาสมัครตอตาน

ทุจริตกับหนวยงาน

1 กิจกรรม ดําเนินการ

เสร็จแลว

CSR สงเสริมมาตรการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และสรางจิตสํานึก การปฏิบัติตามหนาท่ีดวยความ

สุจริต โปรงใส ตรวจสอบไดการ และประชาสัมพันธ No Gift Policy งดรับของขวัญ
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การประชุมคณะอนุกรรมการดานยุทธศาสตรองคกร คร้ังที่ 2/2564 วันจันทรที่ 12 กรกฎาคม 2564

การประชุมคณะอนุกรรมการดานยุทธศาสตรองคกร คร้ังที่ 1/2564 วันจันทรที่ 17 พฤษภาคม 2564

การประชุมประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็น 

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570

เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกําหนดแผนฯ 
ผานการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร 

เพ่ือรวมกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมฯ

รับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) แผนแมบทการพัฒนาพอรทัล

กลางเพ่ือชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

(One Platform for Foreigner Roadmap) 

ผานระบบประชุมออนไลน เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2565

https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-news/71784/

https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-news/71435/
https://www.youtube.com/watch?v=nyDB2oUGDFA
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จัดประชุมกลุมยอยกับผูมีสวนเกี่ยวของ และจัดประชาพิจารณรางเอกสารมาตรฐาน (Public 

Hearing) เพื่อระดมความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมให

ขอเสนอแนะในการจัดทํารางมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล https://standard.dga.or.th/

ประกาศรายชื่อหนวยงานเครือขายความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานรัฐบาลดิจิทัล

ประชุมชี้แจงการดําเนินงานเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมฯ

https://standard.dga.or.th/
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สรางความสัมพันธใหองคกรแข็งแกรงตอการทุจริต Team Building 

(share idea การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม)

เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565

ผูบริหาร DGA มีคําคมดีๆ 

การสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกร

กิจกรรมเชิญชวน ชาว DGA 

มาออกกําลังกายกันในชวงท่ีเรา WFH

เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2565
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มาตรฐานดิจิทัลไอดี สําหรับผูใหบริการ

ภาครัฐ 

(Digital ID for Government Service 

Providers) เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2565 

PDPA ไมรู ไมทํา ไมไดแลว

เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 

การแลกเปลี่ยนความรูและการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกร

การใชเทคโนโลยีและการใชขอมูลในยุค 

New normal อยางไรใหมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2565

กิจกรรมประกาศเจตนารมยในการบูร

ณาการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันและ

กิจกรรมเสวนาความรวมมือในการบูร

ณาการแลกเปลี่ยนขอมูลการใช

เทคโนโลยีใหเกิดการเปดประเทศ 

ระหวาง ททท. และหนวยงาน

พันธมิตร (ทาง Webinar) เมื่อวันท่ี 

16 มีนาคม 2565 
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“No Gift Policy”

เพ่ือสงเสริมมาตรการปองกัน และตอตานการทุจริตคอรรัปชัน DGA

https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-news/70499/

“No Gift Policy”

เพ่ือสงเสริมมาตรการปองกัน และตอตานการทุจริต

คอรรัปชัน DGA ของดรับของขวัญ ของกํานัลใด ๆ

ในโอกาสปใหม 2565 หรือโอกาสอ่ืนใด จากบุคคล 

หรือหนวยงานภายนอก 

โดยขอรับทุกความปรารถนาดี ผานบัตรอวยพร 

หรือส่ือออนไลนเทานั้น

การสานสัมพันธเครือขายและอาสาสมัครตอตานทุจริต
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รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบตักิารสงเสริมคุณธรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
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สรุปผลการปฏิบัตกิารสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

การดําเนินกิจกรรม

ผลการดําเนิน

ของกิจกรรม

รอยละความสําเร็จ

ของกิจกรรม

1. เสริมสรางกลไกการ
กํากับติดตาม

1. ตรวจประวัติเจาหนาท่ีกอนเขาปฏิบัติงาน 100% อยูระหวางดําเนินงาน

2. จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมดานคุณธรรม และจริยธรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 100%

3. ดําเนินการเพ่ือประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ของ สพร. (ITA) ปละ 1 ครั้ง อยูระหวางดําเนินงาน

4. จัดกิจกรรมทางศาสนา 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 100%

5. พัฒนาชองทางการสื่อสาร สรางพ้ืนท่ี สภาพแวดลอม เพ่ือสงเสริมดานคุณธรรม และจริยธรรม 2 เรื่อง 2 เรื่อง 100%

6. การประกาศเจตจํานงสุจริตของหนวยงาน 70% อยูระหวางดําเนินงาน

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียน 95% 100% 100%

2. พัฒนาเพ่ิมขีดความ
สามารถ

8. สงเสริมการจัดทําคูมือเพ่ือประกอบการตัดสินใจลดการใชดุลพินิจ 3 กระบวนการ 6 กระบวนการ 100%

9. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปละ 1-2 ครั้ง 5 ครั้ง 100%

10. มีกระบวนการเฝาระวังและลงโทษผูทุจริตและผูท่ีเก่ียวของ ปละ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100%

11. สงเสริมการเขารวมกิจกรรม และแสวงหาเครือขาย ITA 1 กิจกรรม 6 กิจกรรม 100%

3.  สงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรม ในองคกร

12. แตงตั้งคณะทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ 1 กลุม 1 กลุม 100%

13. จัดทํากระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีสอดคลองกับคานิยมองคกร 70% 100% 100%

14. การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ปละ 1 ครั้ง 3 ครั้ง 100%

15. เชิดชูเจาหนาท่ีผูประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ปละ 1 ครั้ง อยูระหวางดําเนินงาน

16. การปฐมนิเทศผูบริหารและเจาหนาท่ีใหม ปละ 1 ครั้ง 4 ครั้ง 100%

รวม 75%



เสริมสรางกลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

1.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกอนเขา
ปฏิบัติงาน

100% อยูระหวาง

ดําเนินงาน

CMH มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกอนเขาปฏิบัติงาน จํานวน 255 คน ครบทุกคน (30 ก.ย. 64 

และ เจาหนาท่ีเขามาใหมอีกจํานวน 2 คนท่ีไดรับการตรวจสอบแลว (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 

2.จัดฝกอบรม หรือกิจกรรมสงเสริมการสราง
คานิยมองคกรดานคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝง
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม การไมทนตอการทุจริต

2 กิจกรรม ดําเนินการ

เสร็จแลว

CMH 1. สงเสริมบุคลากรมีจิตสํานึก ปฏิบัติตามหนาท่ีดวยความสุจริต โปรงใส ตรวจสอบไดผานกิจกรรม 

และโครงการตางๆ 

2. ขับเคล่ือนคานิยมองคกร (Core Value) เพื่อสรางพฤติกรรมรวมท่ีดีของบุคลากร ผาน

กระบวนการเสริมสรางการรับรู เขาใจ ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติตาม และผลักดันใหเกิดความ

รวมมือรวมใจและปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรในท่ีสุด 

3.การดําเนินการเพื่อประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส ของ สพร. (ITA)

ปละ 1 ครั้ง อยูระหวาง
ดําเนินงาน

CSR รอผลการประเมินจาก ปปช. ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนา กลอม
เกลาจิตใจ นํามาประยุกตใชในการทํางานและ
การดํารงชีวิต

2 กิจกรรม ดําเนินการ

เสร็จแลว

OPE 1. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาในการทําบุญปใหม 19 ม.ค. 65 

2. กิจกรรมวันมาฆบูชา ผูบริหารและเจาหนาท่ีทุกทาน บําเพ็ญความดี ถวายเปนพุทธบูชา รวมสืบ

สานพระพุทธศาสนา รูปแบบวิถีชีวิตใหม (New normal) ดวยการ “เวียนเทียนออนไลน” 

ในธีม “นมัสการพระบรมสารีริกธาตุออนไลน”
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ปลูกฝงและสรางจติสาํนึกยึดหลกัคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่เปนบรรทดัฐานขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

5. พัฒนาสื่อ ชองทางการสื่อสารรูปแบบตางๆ 

สรางพื้นที่ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

ดําเนินงานสงเสริมจิตสํานึกที่ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม

2 เรื่อง ดําเนินการ

เสร็จแลว

CSR, DCM, 1. นําระบบ ERP เขามาสนับสนุนชองทางการสื่อสารในการจัดซ้ือจัดจาง การเบิก

จายเงิน ทําใหมีความโปรงใสและตรวจสอบได

2. เผยแพรชองทางการการรองเรียนบนเว็บไซต สพร (IAD)

6. การประกาศเจตจํานงสุจริตในการกําหนด

นโยบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

และความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงาน

70% อยูระหวาง

ดําเนินการ

CSR คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และลูกจาง ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน) ไดจัดพิธีประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตคอรรัปชันในองคกรเพื่อ

ขับเคลื่อนสูองคกรธรรมาภิบาล (วันที่ 11/เม.ย./65)

7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับขอรองเรียน

ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร
95% ดําเนินการ

เสร็จแลว

IAD ไมพบเรื่องรองเรยีนเจาหนาที่ สพร.
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ระบบ ERP

การพัฒนาสื่อ ชองทางการสื่อสารรูปแบบตางๆ สงเสริมจิตสํานึกที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ชองทางการสื่อสารในการจัดซ้ือจัดจาง การเบิกจายเงิน ทําใหมี

ความโปรงใสและตรวจสอบได
ชองทางการการรองเรียนบนเว็บไซต สพร



พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการดาํเนินงานขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

1.สงเสริมการจัดทําคูมือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานมาใชประกอบการตัดสินใจเพื่อลด
การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

3 กระบวนการ ดําเนินการ
เสร็จแลว

CSD มีเอกสารกระบวนการดําเนินงานใหมข้ึนทะเบียนหลังวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึง
วันที่ 21 มีนาคม 2565 ทั้งสิ้น 6 กระบวนการ ดังน้ี 

1. การใหบริการฝายความมั่นคงปลอดภยั
2. การจัดทําแนวทางดาน Cyber Security ของสํานักงาน
3. กําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยฯี
4. การบริหารเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
5. พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ
6. ติดตามและควบคุมผลิตภัณฑหรือบริการ

2.จัดกิจกรรมเทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย

ปละ 1-2 ครั้ง ดําเนินการ
เสร็จแลว

OPE 1. การจัดงานเน่ืองในโอกาสทําบุญวันข้ึนปใหม วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
2. การสงเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในวันมาฆบูชา วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ 

2565
3. การถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2564 ของสํานักงบประมาณ 
4. พิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 12 มกราคม 

2565 สถานที่: สํานักพระราชวัง
5. การวางพวงมาลา เน่ืองในวนัปยมหาราช วันเสารที่ 23 ตุลาคม 2564

สถานที่ ลานพระบรมรูปทรงมา
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PC-C17.01 Rev.0 

การใหบริการฝายความมั่นคงปลอดภัย

เอกสารกระบวนการดําเนินงานใหมข้ึนทะเบียนหลงัวันท่ี 30 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 21 มีนาคม 2565 ท้ังสิ้น 6 กระบวนการ 

PC-C17.02 Rev.0 

การจัดทําแนวทางดาน Cyber 

Security ของสํานักงาน

PC-S15.65 Rev.0 

กําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

PC-C19.01 Rev.0 

การบริหารเหตุการณความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร

PC-C19.02 Rev.0 

พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ ฝาย GP

PC-C19.03 Rev.0 

ติดตามและควบคุมผลิตภัณฑหรือ

บริการ ฝาย GP

การจัดทําคูมือ กระบวนการปฏิบัติงานมาใชประกอบการตัดสินใจ



3535กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

ประชาสัมพันธ

กรมบัญชีกลาง ขอเชิญรวมสมทบทุนเขากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง

ทะเบียนรับเขา: สพร ร/2564/4417 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564

(กําหนดปดรับการบริจาควันท่ี 7 ตุลาคม 2564)

ประชาสัมพันธ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอความรวมมือสนับสนุนในการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ "ดอกลําดวน"

มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

ทะเบียนรับเขา: สพร ร/2564/4961 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564

(กําหนดปดรับการบริจาควันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564)

ประชาสัมพันธ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

ขอเชิญรวมบริจาคเงินทําบุญกับมูลนิธิรามาธิบดี

ทะเบียนรับเขา: สพร ร/2564/4925 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ

ขอเชิญบริจาคเงินกฐินสามัคคี ประจําป พ.ศ. 2564 

ทะเบียนรับเขา: สพร ร/2564/5005 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ

มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ขอเชิญรวมเปนเจาภาพไถชีวิตโค-กระบือ 

มอบใหโครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริประจําป พ.ศ. 2564

และทอดผาปามหากุศลเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของโครงการสาธารณประโยชนเพ่ือผูสูงอายุ

ทะเบียนรับเขา: สพร ร/2564/5249 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564ประชาสัมพันธ

วัดบางแวก ขอเชิญใหเกียรติรับเชิญเปนเจาภาพเทศนมหาชาติ "หนึ่งพันพระคาถา" 

เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ (เสด็จเต่ีย) เนื่องในวโรกาสวันคลายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2564

ทะเบียนรับเขา: สพร ร/2564/5290 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564
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การจัดงานเน่ืองในโอกาสทําบุญวันข้ึนปใหม

วันพุธท่ี 19 มกราคม 2565
การสงเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในวันมาฆบูชา

วันพุธท่ี 16 กุมภาพันธ 2565
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

การถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

ประจําป 2564

สํานักงบประมาณ 

การถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

ประจําป 2564

การเคหะแหงชาติ 

กฐินสามัคคี 

ประจําป 2564

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

ประจําป 2564

กิจกรรมทางศาสนา
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การวางพวงมาลา เนื่องในวันคลายนสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 สถานที่ หองประชุม 1602 ช้ัน 16 สพร.

การวางพวงมาลา

เนื่องในวันปยมหาราช

วันเสารที่ 23 ตุลาคม 2564 สถานที่ ลานพระบรมรูปทรงมา

การลงนามถวายวันข้ึนปใหม พุทธศักราช 2565

วันเสารที่ 1 มกราคม 2565 สถานที่ พระบรมมหาราชวัง

พิธีรับพระราชทานปฏิทนิหลวง พุทธศักราช 2565

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 สถานที่: สํานักพระราชวัง

พิธีรับพระราชทานปฏิทนิหลวง พุทธศักราช 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

สถานที่: หองประชุม 109 ช้ัน 1 สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล



พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการดาํเนินงานขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 38

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ
ผูรับผิด
ชอบ

ผลการดําเนินงาน

3. มีกระบวนการเฝาระวังอยางรดักุมและใช
มาตรการการลงโทษข้ันสูงกับผูทุจริตคอรัปชัน
และผูที่เก่ียวของ

ปละ 1 ครั้ง ดําเนินการ

เสร็จแลว

CMH มีการจัดทําขอบังคับคณะกรรมการ สพร. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ประ
กรอบขอบังคับคณะกรรมการ สพร. วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 
และขอบังคับคณะกรรมการ สพร. วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
หมวด 8 วินัย และ ระเบียบคณะกรรมการ สพร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563 (https://www.dga.or.th/about-us/dgalaw/dga-
office/)

4. สงเสริมกิจกรรมการทํางานดานคุณธรรม 
จริยธรรม ปองกันปราบปรามการทุจริตจากกลุม
คณะทํางานและแสวงหาเครือขายอื่นๆ เชน การ
เขารวมเครือขายการตอตานทุจริตในระดับ
กระทรวง

1 กิจกรรม ดําเนินการ

เสร็จแลว

CSR ดําเนินการเขารวมเครอืขายการทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม ปองกันปราบปรามการ
ทุจริตจากกลุมคณะทํางานและแสวงหาเครือขายอื่นๆ ดังน้ี
1. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ จํานวน 2 ครั้ง 
2. คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานระดับตํ่ากวา
กรม จํานวน 1 ครั้ง 

3. คณะอนุกรรมการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบศูนยอํานวยการตอตานการทุจริต
แหงชาติ (ศอตช.) จํานวน 3 ครั้ง 



3939กระบวนการเฝาระวังอยางรัดกุมและใชมาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผูทุจริตคอรัปชัน

3. ขอบังคับคณะกรรมการ สพร. วาดวยการบริหารงานบคุคล และ

ระเบียบคณะกรรมการ สพร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการทางวินัย  



สงเสริมใหเกิดการพฒันาดานคุณธรรม จริยธรรม ในองคกร

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ
ผูรับผิดชอ

บ
ผลการดําเนินงาน

1.แตงต้ังกลุมเครือขาย หรือ

คณะทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม 

และปองกันปราบปรามการทุจริต

1 กลุม ดําเนินก

ารเสร็จ

แลว

CSR จัดทําคําส่ังสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ท่ี 16/2565 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางาน

สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานท่ีโปรงใสของสํานักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

2.จัดทํากระบวนการสรรหาบุคลากรที่

สอดคลองกับคานิยมองคกรและมี

จิตสํานึกที่ยึดหลักคุณธรรม

70% ดําเนินก

ารเสร็จ

แลว

CMH จัดทําแบบประเมินทางจิตวิทยาประกอบการสรรหาบุคลากร และมีการสัมภาษณโดยใชคําถามท่ี

สอดคลองตามคานิยมองคกรและยึดหลักคุณธรรมทุกคน และท่ีผานมามีผูผานการคัดเลือกเขาเปน

บุคลากรของ สพร. ประกอบดวย เจาหนาท่ี 9 คน ลูกจาง 2 คน คิดเปน 100% ของผูเขาปฏิบัติงาน

ใหมท่ีผานการทดสอบตามเกณฑท่ีกําหนด
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สงเสริมใหเกิดการพฒันาดานคุณธรรม จริยธรรม ในองคกร

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

3.การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี

สวนรวมในกําหนดแผนงาน/ โครงการ
ปละ 1 ครั้ง ดําเนินการ

เสร็จแลว

DGP, CSB , 

AD

1. รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม (Public Hearing) ในการประชุม

ประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ประกอบการจัดทําแผน การจัดทํา(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 DG 

2. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกําหนดแผนฯ ผานการประชุมคณะอนุกรรมการดาน

ยุทธศาสตรองคกร ครั้งท่ี 1/2564 วันจันทรท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ผานระบบออนไลน Microsoft Team 

และ ครั้งท่ี 2/2564 วันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ผานระบบออนไลน Microsoft Team วาระเพ่ือ

พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการของ สพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลกลางเพ่ือชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 

– 2570) (One Platform for Foreigner Roadmap) ผานระบบประชุมออนไลน เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2565 

เพ่ือนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูแทนชาวตางชาติ ไปสูการยกระดับ
บริการท่ีมีความพรอมรวมถึงสนับสนุนใหหนวยงานรัฐสามารถเชื่อมโยงใหเกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสรจ็ ณ 
จุดเดียว หรือ One-Stop Service (OSS)

4. จัดประชุมกลุมยอยกับผูมีสวนเก่ียวของ และจัดประชาพิจารณรางเอกสารมาตรฐาน (Public Hearing) เพ่ือระดม
ความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใหขอเสนอแนะในการจัดทํารางมาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

5. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะดานรฐับาลดิจิทัล เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และให
ขอเสนอแนะแผนการดําเนินงานและเปาหมายการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 
รวมถึงพัฒนาหลักสูตรกลางเพ่ือการยกระดับทักษะดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครัฐดานตามแนวทางการพัฒนา

ทักษะดานดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ (ว.6) รวมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางเพ่ือการ
ยกระดับทักษะดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครัฐ
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คําสั่ง ที่ 16/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน

สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานทีโ่ปรงใส
ตัวอยางแบบประเมินทางจิตวิทยาประกอบการสรรหาบุคลากร 

การจัดต้ังคณะทํางานดานคุณธรรมฯ และกระบวนการสรรหาบุคลากร



สงเสริมใหเกิดการพฒันาดานคุณธรรม จริยธรรม ในองคกร

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

4. คัดเลือก ยกยองเชิดชูเจาหนาที่ผูประพฤติ 

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย 

สุจริต

ปละ 1 ครั้ง อยูระหวาง

ดําเนินงาน

CMH อยูระหวางดําเนินการจัดทําโครงการใหรางวัลเจาหนาที่ตนแบบดีเดนและมีคุณธรรม (รอ

กําหนดรวมกัน)

5.การปฐมนิเทศผูบริหารและพนักงานใหม ปละ 1 ครั้ง เนินการ

เสร็จแลว

CSR ดําเนินการปฐมนิเทศผูบริหารและพนักงานใหม เก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม การบริหารความเสี่ยง การควบควบภายใน การประเมิน 

ITA การปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองคกร จํานวน 4 ครั้ง (ผานระบบ 

Microsoft Teams)
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ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 ครั้งท่ี 4 วันท่ี 2 มีนาคม 2565  ครั้งท่ี 3 วันท่ี 2 กุมภาพพันธ 2565  

การปฐมนิเทศผูบริหารและพนักงานใหม 
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รายงานผลการปฏิบัตติามการประเมินองคกรคุณธรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



45451. ความเปนมา 

การสงเสริมและพัฒนา “องคกรคุณธรรม” 

เปาหมายการพัฒนาแบงเปน 4 กลุมเปาหมาย ไดแก องคกร 

ชุมชน อําเภอ และจังหวัด โดยมีเกณฑการประเมินผลแบงเปน 

9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ คือ

1. องคกรสงเสริมคุณธรรม 

2. องคกรคุณธรรม

3. องคกรคุณธรรมตนแบบ

ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 

โดยมีการมุงพัฒนาใหสังคมไทยมีคุณธรรมเปนรากฐานที่สําคัญ

ในการดํารงชีวิต สืบสานความเปนไทย อยูรวมกันดวยความสันติสุข โดย

มุงการพัฒนาคุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
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องคประกอบตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินระดับที่ 1 องคกรสงเสรมิคุณธรรม 

2. องคประกอบตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมิน

การประเมินองคกรคุณธรรม
เกณฑการใหคะแนน

ผลคะแนน
ผลการ

ดําเนนิงาน2 1 0

ประเมินระดับท่ี 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ 1-3)

การประเมินกระบวนการพัฒนาองคกร

1) องคกรมีการประกาศเจตนารม

รวมกันท่ีจะขับเคลื่อนหนวยงานให

เปนองคกรคุณธรรม

ผูบริหารและสมาชิกในองคกร 

ตั้งแต 80.00% ข้ึนไป ประกาศ

เจตนารมณรวมกันเปนลายลักษณ

อักษร

ผูบริหารและสมาชิกในองคกร 

ตั้งแต 50.00-79.99% ประกาศ

เจตนารมณรวมกันเปนลายลักษณ

อักษร

ผูบริหารและสมาชิกในองคกรท่ี

รวมกัน ประกาศเจตนารมณ

รวมกันเปนลายลักษณอักษร นอย

กวา 50.00%

0 อยูระหวางดําเนินงาน 

(เตรียมประกาศ วันท่ี 11 เมษายน 

2565)

2) องคกรมีการกําหนดคุณธรรม

เปาหมายและกําหนด “ปญหาท่ี

อยากแกไข” และ “ความดีท่ีอยาก

ทํา” ท่ีสอดคลองกับคุณธรรม 4 

ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา

ผูบริหารและสมาชิกในองคกร 

ตั้งแต 80.00% ข้ึนไปรวมกัน

กําหนดคุณธรรมเปาหมายอยาง

นอย 3 เรื่อง

ผูบริหารและสมาชิกในองคกร 

ตั้งแต 50.00-79.99% รวมกัน

กําหนดคุณธรรมเปาหมายอยาง

นอย 2 เรื่อง

ผูบริหารและสมาชิกในองคกร 

รวมกันกําหนดคุณธรรมเปาหมาย 

นอยกวา 50.00%

2 1.กิจกรรมการประหยัดนํ้าประหยัดไฟ 

กระดาษ

2.กิจกรรมการปฏิบติตามมาตรการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัส COVID-19

3.กิจกรรมรานคา DG EAT

4.กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพอบรมจัดซือ้

จัดจางฯ

5.กิจกรรมบริจาคโลหิต 

6.กิจกรรมรับบริจาคปฏิทินเกา

3) องคกรมีการจัดทําแผนสงเสริม

คุณธรรมอยางมีสวนรวมของ

บุคลากรในองคกรท่ีสอดคลองกับ

คุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด

- มีแผนสงเสริมคุณธรรมของ

องคกรแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย

ในองคกร

- มีการมอบหมายหนวยงาน

รับผิดชอบการดําเนินงาน

- มีแผนสงเสริมคุณธรรมของ

องคกรแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย

ในองคกร

- มีการมอบหมายบุคลากร

รับผิดชอบการดําเนินงาน

ไมมีการจัดทําแผนสงเสริม

คุณธรรมขององคกร

2 - มีแผนสงเสริมคุณธรรมของ

องคกรแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย

ในองคกร

- มีการมอบหมายหนวยงาน

รับผิดชอบ
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องคประกอบตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินระดับที่ 2 องคกรคุณธรรม 

2. องคประกอบตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมิน

การประเมินองคกรคุณธรรม
เกณฑการใหคะแนน

ผลคะแนน
ผลการ

ดําเนินงาน2 1 0

ประเมินระดับท่ี 2 องคกรคุณธรรม (ขอ 1-6)

การประเมินกระบวนการและการดําเนินงานตามแผน

4) องคกรมีผลสําเร็จของการดําเนิน

กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ี

กําหนดไว

การดําเนินการตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ี

กําหนดไว มีผลสําเร็จตั้งแต 60.00% ข้ึน

ไปและเปนไปตามเปาหมายของกิจกรรมท่ี

กําหนดไว

การดําเนินการตามแผนสงเสริม

คุณธรรมท่ีกําหนดไว มีผลสําเร็จ 

ตั้งแต 40.00-59.99% และ

เปนไปตามเปาหมายของกิจกรรม

ท่ีกําหนดไว

การดําเนินการตามแผน

สงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไว มี

ผลสําเร็จ นอยกวา 40.00%

2 มีผลสําเร็จ ณ ไตรมาส 2

75% สอดคลองตาม

เปาหมายของกิจกรรมท่ี

กําหนดไว

5) องคกรมีการติดตามประเมินผลสําเร็จ

เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แผนสงเสริม

คุณธรรมขององคกรใหมีคุณภาพและ

บรรลุคุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด

- มีการประเมินและรายงานผลสําเร็จของ

แผน

- มีการทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริม

คุณธรรมขององคกรท่ีมีคุณภาพ

มีการประเมินและรายงาน

ผลสําเร็จของแผน

ไมมีการติดตามประเมินผล 2 - มีการประเมินและรายงาน

ผลสําเร็จของแผน

- มีการทบทวน ปรับปรุงแผน

สงเสริมคุณธรรมของปท่ีผาน

มา

6) องคกรมีการยกยอง เชิดชู บุคลากรท่ี

ทําความดีจนเปนแบบอยางได และ

หรือหนวยงานท่ีมีโครงการดีเดนในการ

สงเสริมคุณธรรมเปาหมายตามแผน

สงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไว

- มีการประกาศยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีทํา

ความดีจนเปนแบบอยางได

- มีการประกาศยกยองเชิดชูหนวยงาน

ภายในหรือภายนอก ท่ีมีการสงเสริม

คุณธรรมเปาหมายจนเปนแบบอยาง

มีการประกาศยกยองเชิดชู

บุคลากรท่ีทําความดีจนเปน

แบบอยางได

ไมมีการประกาศยกยองเชิดชู

บุคลากรท่ีทําความดี

0 อยูระหวางดําเนินงาน

ใหรางวัลเจาหนาท่ีตนแบบดี

เดนและมีคุณธรรม ขอ 

Good Governance (เขา

วาระประชุมกับคณะผูบริหาร 

สพร.)
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องคประกอบตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินระดับที่ 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ 

2. องคประกอบตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมิน

การประเมินองคกรคุณธรรม
เกณฑการใหคะแนน

ผลคะแนน
ผลการ

ดําเนนิงาน2 1 0

ประเมินระดับท่ี 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ (ขอ 1-9)
การประเมินกระบวนการ การดําเนินงานตามแผน และพฤจิกรรมท่ีเปล่ียนแปลง

7) องคกรมีผลสําเร็จของการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรม

ท่ีกําหนดไวเพ่ิมมากข้ึน และ
พฤติกรรมของคนในองคกรเกิด
การเปลี่ยนแปลง

- มีผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไว ตั้งแต 

80.00% ข้ึนไป และเปนไปตามเปาหมาย
ของกิจกรรมท่ีกําหนดไว
- คนในองคกรมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีดีข้ึนตามคุณธรรมเปาหมายท่ี
กําหนด

มีผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตาม

แผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไว ตั้งแต 

70.00-79.99% และเปนไปตามเปาหมาย
ของกิจกรรมท่ีกําหนดไว

การดําเนินกิจกรรมตามแผน
สงเสริมคุณธรรมท่ีกําหนดไวมี

ผลสําเร็จนอยกวา 70.00%

1 มีผลสําเร็จ ณ ไตรมาส 2
75% สอดคลองตาม

เปาหมายของกิจกรรมท่ี
กําหนดไว

8) องคกรมีการจัดกิจกรรม ใน 3 มิติ 
ไดแก การยึดม่ันในหลักธรรมทาง

ศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรม ท่ี
เพ่ิมเติมจากแผนสงเสริมคุณธรรม

ท่ีกําหนดไว

มีการจัดกิจกรรม ครบท้ัง 3 มิติ มีการจัดกิจกรรม จํานวน 2 มิติ มีการจัดกิจกรรมนอยกวา 2 มิติ 2 ครบท้ัง 3 มิติ
หลักธรรมทางศาสนา หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรม 

9) องคกรมีองคความรูจากการ
ดําเนินงานองคกรคุณธรรม เพ่ือ

เผยแพรและสามารถเปนแหลง
เรียนรูถายทอดขยายผลไปสู
องคกรอ่ืนๆ ได

องคกรมีองคความรูจากการเปนองคกร
คุณธรรมตนแบบท่ีสามารถใหหนวยงาน

อ่ืนๆ เขามาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร
ผลงานใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ไมนอยกวา 5
ครั้งตอป

องคกรมีองคความรูจากการเปนองคกร

คุณธรรมตนแบบท่ีสามารถใหหนวยงาน

อ่ืนๆ เขามาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร

ผลงานใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ไมนอยกวา 
3 ครั้งตอป

องคกรไมไดใหหนวยงานอ่ืนเขา
มาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร

ผลงานใหกับหนวยงานอ่ืนๆ

0 ยังไมไดใหหนวยงานอ่ืนเขามา

ศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร

ผลงานองคกรคุณธรรมตนแบบ
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กิจกรรมคุณธรรมเปาหมาย “ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยากทํา”
ผลการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

เปาหมาย

คุณธรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วันท่ี/หรือระยะเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท) แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ/สวนงาน ผลท่ีไดรับ/ตัวชี้วัด ปญหา/ขอเสนอแนะ

พอเพียง กิจกรรมการประหยัดนํ้า

ประหยัดไฟ กระดาษ

เพ่ือปลูกจิตสํานึกของการใชทรัพยากร

อยางประหยัดและพอเพียงเทาท่ีจาํเปน ซึ่ง

สงผลใหสํานักงานประหยัดคาใชจายดาน

สาธารณูปโภคไดดวย

ปงบประมาณ 2565 ไมมี นางสาวสุนันทา  ชยาดิสรณ

สวนบริหารสินทรัพยองคกร 

(CMA)

สามารถลดปริมาณการใชพลังงาน

ไฟฟา นํ้า และกระดาษไดโดยเฉลี่ย

ไมนอยกวารอยละ 3 ตอป

อยูในชวงวิกฤตสถานการณการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ 

COVID-19 แพรระบาดจึงไม

สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุมกัน

ได

วินัย กิจกรรมการปฏิบติตาม

มาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

COVID-19

เพ่ือเปนการสงเสริมวินัยในการรบัผิดชอบ

ตอตนเองและสังคมในการรักษาความ

ปลอดภัยจากการติดเช้ือไวรัส COVID-19 

ปงบประมาณ 2565 ไมมี นางสาวสุนันทา  ชยาดิสรณ

สวนบริหารสินทรัพยองคกร 

(CMA)

สงเสริมใหบุคลากรตรวจปองกัน

และไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโค

วิด-19 ครบ 100%

สุจริต กิจกรรมรานคา DGEAT เพ่ือเปนการสรางและปลูกฝงคานิยม 

พฤติกรรมความซื่อสัตยสุจรติใหกับ

เจาหนาท่ีของ สพร. ซึ่งการดําเนินการ

ดังกลาวสงผลใหสังคมไดมีประชากรท่ีมี

คุณภาพ มีคานิยม พฤติกรรมท่ีมีความ

ซื่อสัตยสุจริต

ตั้งแตปงบประมาณ

พ.ศ. 2561 –2565

เงินบริจาคจากผูบริหาร นางสาวรัชฎาภรณ ขวัญปญญา

สวนบริหารทรัพยากรและกลยทุธ

บุคคล (CMH)

ยอดเงินรายรับตอเดือนไมนอยกวา

เงินท่ีลงทุนและสามารถนําไปสราง

ประโยชนใหสังคมได

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ

องคความรูผานการอบรมจัดซื้อ

จัดจางใหแกบุคลากร 

เพ่ือปลูกฝง ปลุกจิตสํานึก และเสริมสราง

จริยธรรม คุณธรรมและองคความรูดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

ปงบประมาณ 2565 ไมมี นางสาว นิตยา ชูประสิทธ์ิ

สวนจัดซื้อ (CMP)

ไมพบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการจด

ซื้อจัดจาง

จิตอาสา กิจกรรมบริจาคโลหิต การใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทนเพ่ือนําไปใช

ประโยชนในวงการแพทย เพ่ือชวยเหลือ

เพ่ือนมนุษย

ปงบประมาณ 2565 ไมมี นางสาวรัชฎาภรณ ขวัญปญญา

สวนบริหารทรัพยากรและกลยทุธ

บุคคล (CMH)

บุคลากรเขารวมบริจาคโลหิต

จํานวน 45 คน 

สงมอบปฏิทินเกาใหมูลนิธิชวยคน

ตาบอดแหงประเทศไทยในพระ

บรมราชินูปถัมภ

กิจกรรมรับบริจาคปฏิทินเกา

และสงมอบใหมูลนิธิชวยคนตา

บอดแหงประเทศไทยในพระ

บรมราชินูปถัมภ

3. การดําเนินงานการสงเสริมคุณธรรมของ ปงบประมาณ 2565  
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กิจกรรมคุณธรรมเปาหมาย “ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยากทํา”
ผลการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

เปาหมาย

คุณธรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วันท่ี/หรือระยะเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท) แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ/สวนงาน ผลท่ีไดรับ/ตัวชี้วัด ปญหา/ขอเสนอแนะ

จิตอาสา กิจกรรมรวบริจาคเงิน มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภสมเด็จ

พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ขอเชิญ

รวมเปนเจาภาพไถชีวิตโค-กระบือ มอบให

โครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือ

เกษตรกรตามพระราชดําริประจําป พ.ศ. 

2564 และทอดผาปามหากุศลเพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมของโครงการ

สาธารณประโยชนเพ่ือผูสูงอายุ

2 - 12 ธ.ค. 64 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

ยอดเงินบริจาค 500 บาท

กิจกรรมรวบริจาคเงิน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด การถวายผา

พระกฐินพระราชทาน ประจําป 2564

ปงบประมาณ 2564 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

ยอดเงินบริจาค 1,066 บาท

กิจกรรมรวบริจาคเงิน สํานักงบประมาณ การถวายผาพระกฐิน

พระราชทาน ประจําป 2564

ปงบประมาณ 2564 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

ยอดเงินบริจาค 1,066 บาท

กิจกรรมรวบริจาคเงิน การเคหะแหงชาติ กฐินสามัคคี ปงบประมาณ 2564 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

ยอดเงินบริจาค 1,066 บาท

กิจกรรมรวบริจาคเงิน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การ

ถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจาํป 

2564

ปงบประมาณ 2564 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

ยอดเงินบริจาค 1,066 บาท

3. การดําเนินงานการสงเสริมคุณธรรมของ ปงบประมาณ 2565  
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ผลการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

เปาหมาย

คุณธรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วันท่ี/หรือระยะเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท) แหลง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ/สวนงาน ผลท่ีไดรับ/ตัวชี้วัด ปญหา/ขอเสนอแนะ

จิตอาสา กิจกรรมรวบริจาคเงิน กรมบัญชีกลาง ขอเชิญรวมสมทบทุนเขากองทุน
สวัสดิการกรมบัญชีกลาง

6 - 7 ต.ค. 64 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

มีการประชาสัมพันธภายในองคกร

ไมมีผูประสงคแจงขอมูลการบรจิาค

เงิน

กิจกรรมรวบริจาคเงิน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคกรมหาชน) ขอเชิญรวมบริจาค
เงินทําบุญกับมูลนิธิรามาธิบดี

5 พ.ย. 64 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

มีการประชาสัมพันธภายในองคกร

ไมมีผูประสงคแจงขอมูลการบรจิาค

เงิน

กิจกรรมรวบริจาคเงิน องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) กฐินสามัคคี

11 พ.ย. 64 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

มีการประชาสัมพันธภายในองคกร

ไมมีผูประสงคแจงขอมูลการบรจิาค

เงิน

กิจกรรมรวบริจาคเงิน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจงเวียน
หนังสือมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ สมเด็จ
พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร ขอความรวมมือสนับสนุน
ในการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ "ดอกลําดวน"

5 - 30 พ.ย. 65 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

มีการประชาสัมพันธภายในองคกร

ไมมีผูประสงคแจงขอมูลการบรจิาค

เงิน

กิจกรรมรวบริจาคเงิน วัดบางแวก ขอเชิญใหเกียรติรับเชิญเปนเจาภาพ
เทศนมหาชาติ "หนึ่งพันพระคาถา" เฉลิมพระ
เกียรติฯ พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองค

เจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคลายวัน
ประสูติ 19 ธันวาคม 2564

3 - 19 ธ.ค. 64 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

มีการประชาสัมพันธภายในองคกร

ไมมีผูประสงคแจงขอมูลการบรจิาค

เงิน

กิจกรรมคุณธรรมเปาหมาย “ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยากทํา”

3. การดําเนินงานการสงเสริมคุณธรรมของ ปงบประมาณ 2565  
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ผลการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ที่สอดคลองกับสถานการณ COVID-๑๙  

เปาหมาย

คุณธรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วันท่ี/หรือระยะเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท) 

แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ/สวนงาน ผลท่ีไดรับ/ตัวชี้วัด ปญหา/ขอเสนอแนะ

คุณธรรมดาน

ศาสนา
กิจกรรมการจัดงานเน่ืองใน

โอกาสทําบุญวันข้ึนปใหม

เพ่ือใหบุคลากรไดทํากิจกรรมทางพุทธ

ศาสนารวมทําบุญการถวายสงัฆทานและ

ฟงธรรมะ สรางศิล สติ ปญญา นํา

หลักธรรมไปใชในชีวิต

19/01/65 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

มีเจาหนาท่ีรวมงานกฐินพระราชทาน

ทําบุญวันข้ึนปใหม

อยูในชวงวิกฤตสถานการณการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 แพรระบาดจึง

ไมสามารถจัดกิจกรรมรวมกลุมกันจาํนวน

มากได และตองมีการมาตรการปองกันอยาง

เครงครัดกิจกรรมการสงเสรมิ

พระพุทธศาสนา เน่ืองในวัน

มาฆบูชา

เพ่ือใหบุคลากรไดทํากิจกรรมทางพุทธ

ศาสนารวมทําบุญการถวายสงัฆทานและ

ฟงธรรมะ สรางศิล สติ ปญญา นํา

หลักธรรมไปใชในชีวิต

16/02/65 ไมมี นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค

สวนเลขานุการและสารบรรณ

(OPE)

มีเจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนาเน่ืองในวันมาฆบูชาใน

รูปแบบของการเวียนเทียนออนไลน

คุณธรรมดาน

วัฒนธรรม

ประเพณี

กิจกรรมงานลอยกระทง เพ่ือเปนการสืบสานกิจกรรมท่ีดงีามของ

องคกร 

19/11/64 เงินสมทบจากผูบริหาร 

สพร. ระดับผูจัดการข้ึน

ไป

นางสาวรัชฎาภรณ ขวัญปญญา

สวนบริหารทรัพยากรและกลยทุธ

บุคคล (CMH)

เจาหนาท่ี สพร. มีการรวมสืบสาน

กิจกรรมงานลอยกระทงขององคกร 

3. การดําเนินงานการสงเสริมคุณธรรมของ ปงบประมาณ 2565  



5353คุณธรรมดานวัฒนธรรมประเพณี 



5454เจาหนาที่ สพร. รวมบริจาคโลหิต กับหนวยรถเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย



5555เจาหนาที่ สพร. รับวัคซีนปองกันโควิค-19  (เข็มที่ 3 ) ที่ รพ.บําราศนราดูร จ.นนทบุรี

เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2564



5656บุคลากรของ สพร. รับชุดตรวจ ATK  เพ่ือตรวจตัวตนเองกอนเขาปฏิบัติงานในสํานักงาน โดยตรวจ 2 ครั้ง/เดือน (วันที่ 1,15)
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ขอบคุณคะ

สวนบริหารความเสี่ยง

ฝายกลยุทธองคกร

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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