
รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/2564

ข้อมูล ณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม

%
ความ

คืบหน้า

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.

1. การขับเคลื่อนการบริหารงาน 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 100%

2. จัดกิจกรรมปลุกจิตส านึกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 100%

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

4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 100%

3. การพัฒนาองค์กร 5. ส่งเสริมการจัดท าคูม่ือเพื่อประกอบการตัดสินใจลดการใช้ดุลพินิจ 100%

6. ส่งเสริมการเข้าร่วมกจิกรรม และแสวงหาเครือข่าย ITA 100%

7. แต่งต้ังคณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 100%

8. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม 100%

9. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร 100%

10. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 100%

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินการ ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน

ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงท าให้การจัดกิจกรรมในส่วนของ Workshop 
ไม่สามารถด าเนินการได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
1. แผนการด าเนินงานล่วงหนา้ 
2. ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การประชุมผ่าน MS team , Zoom เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม
%

ความ
คืบหน้า

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.

1. เสริมสร้างกลไกการก ากับติดตาม 1. ตรวจประวัติเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 100%

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 100%

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

4. จัดกิจกรรมทางศาสนา 100%

5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารรูปแบบเพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 100%

6. การประกาศเจตจ านงสุจริตของหน่วยงาน 100%

7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอ้ร้องเรียน 100%

2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ 8. ส่งเสริมการจัดท าคูม่ือเพื่อประกอบการตัดสินใจลดการใช้ดุลพินิจ 100%

9. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 100%

10. มีกระบวนการเฝ้าระวังและลงโทษผู้ทุจริตและผู้ที่เกี่ยวข้อง 100%

11. ส่งเสริมการเข้าร่วมกจิกรรม และแสวงหาเครือข่าย ITA 100%

3.  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร

12. แต่งต้ังคณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 100%

13. จัดท ากระบวนการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 100%

14. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม 100%

15. เชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 100%

16. การปฐมนิเทศผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใหม่ 100%

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินการ ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน

ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงท าให้การจัดกิจกรรมในส่วนของ Workshop 
ไม่สามารถด าเนินการได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
แผนการด าเนินงานล่วงหนา้ 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การประชุมผ่าน MS team , Zoom เป็นต้น3



รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2/2564
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การขับเคลื่อนการบริหารงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1. จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริต

2 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH, CMD 1. Tech Talk ครั้งที่ 1 หัวขอ Growth Mindset วิทยากร อ.วรภทัร ภูเจริญ (7/12/63)
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งเป็นหนึ่งใน Core 
Values ของส านักงาน คือ Good Governance โดยจัดให้มีร้านค้า “DGEAT” (1/12/63)

2. โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝัง ปลุกจิตส านึก และ
เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและองค์ความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH, CSR, 
ODL

1. มีการประชาสัมพันธ์การร่วมประเมิน IIT ให้กับเจ้าหน้าที่ สพร. ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (15/5/64)

2. มีการจัดอบรมเรื่อง “ประเด็นที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบกรณีหน่วยงานไม่
ด าเนินงานภายใต้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” วิทยากร:
นายวิชาญ จินดารัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการ และ นายบัญชา ตรีศิสัตย์
วิศวกรช านาญการพิเศษ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ (29/9/64 เวลา 09.30 น.-12.00 น.)
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการด าเนินการขององค์กรและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1. การเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ

การรายงาน
ข้อมูล 1ครั้ง

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ODD กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร (ODD) ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของ สพร. ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 7 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และมาตรา 9 
ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ครบถ้วนตามที่ก าหนดแล้ว จ านวน 1 ครั้ง โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สพร. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้ด าเนินการ
เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สพร. ซึ่งเป็นเว็บไซด์ของส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ (สขร.) ( http://www.oic.go.th/infocenter6/620/ )  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการเกีย่วกบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

2 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

CSR, DGM 1. การเชิญชวนบริจาค “ปฏิทินเก่าแบบต้ังโต๊ะ” ไม่ใช้แล้ว เพื่อน าไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ส าหรับเป็นสื่อการเรียน ให้กับผู้พิการทางสายตา (14/01/64)
2. การประชาสัมพันธ์ No Gift Policy งดรับของขวัญ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน (23/2/64)

บริจาคสิ่งของNO GIFTPolicy
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การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1. ส่งเสริมการจัดท าคูม่ือ กระบวนการปฏิบัติงานมาใช้
ประกอบการตัดสินใจเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

3 กระบวนการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

CSQ มีการจัดท า/ปรับปรุงเอกสารและประกาศใช้ภายในองค์กร ดังนี้
1. วิธีการปฏิบัติงานการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ (18/11/63)
2. กระบวนการบริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (1/12/63)
3. เอกสารเกณฑ์การพิจารณาจัดล าดับการบริหารจัดการ (9/12/63)
4. เอกสาร Service Catalog (19/2/64)

2. ส่งเสริมกิจกรรมการท างานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตจากกลุ่มคณะท างานและ
แสวงหาเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น การเข้ารว่มเครือข่ายการ
ต่อต้านทุจริตในระดับกระทรวง

1 กิจกรรม ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

CSR เจ้าหน้าที่ส่วน CSR เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด 
จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ่ว "Power of Data" ผ่าน facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัป
ชัน (ประเทศไทย) (15/9/2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. )

3. แต่งต้ังกลุ่มเครือข่าย หรือคณะท างานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริต

1 กลุ่ม ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

CSR มีการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใสของ สพร ตามค าสั่งที่ 44-2563

ค าสั่งที่ 44-2563
แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมและพัฒนาการ

บริหารงานที่โปร่งใสของ สพร

คู่มือ/กระบวนการ (ปรับปรุง)
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การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
4. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในก าหนดแผนงาน/ โครงการ

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

DGP, CSP 1. จัดการประชุมออนไลน์ทาง Google Meet ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
– 12.00 น. โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานระดับกรมและระดับจังหวัดเขา้ประชุม รวม
ทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จ านวนตัวแทน 93 ท่าน จ าแนกเป็นหน่วยงานระดบักรม จ านวน 
29 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับจังหวัด จ านวน 17 หน่วยงาน (5/4/64)
2. ประชุมขับเคล่ือนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
(6 กลุ่มเป้าหมาย) วันที่ 15, 27, 29, 30 ก.ค. และ 4 ส.ค. พ.ศ. 2564 
(https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dga-019/dga-
024/dga-sd-ativity/65911/)

5. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร การ
เผยแพร่ค่านิยมองค์กร ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลากร
ภายในองค์กร

1 กิจกรรม ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

CMD กิจกรรม A Can of Culture หัวขอ Value Co Creation วิทยากร คุณทวิช พาณิช
สมบัติ (15/12/63)

6. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการสานสัมพันธ์
เครือข่ายและอาสาสมัครต้านทุจริตกับหน่วยงาน

1 กิจกรรม ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

CMH จัดกิจกรรม CSR ใหความรูเรื่อง IT Security ใหกับองค์กร/ชุมชนต่าง ๆ เป็นการสร้าง
เครือข่ายด้านการต่อต้านทุจริต ได้แก้ การอบรมหัวข้อ "Getting Started in Static 
Application Security Testing (SAST) & Clean Code“ ส าหรับ นศ. ม.ศิลปากร 24 
คน (6/9/64 เวลา 14:30 - 17:30)
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การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

กิจกรรม A Can of Culture 

8

การอบรมหัวข้อ "Getting 
Started in Static 
Application Security 
Testing (SAST) & Clean 
Code“ ม.ศิลปากร

ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ



รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

1. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน 100% ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของเจาหนาที่และลูกจ้างใหม โดยไตรมาส 1/2564 จ านวน 4 คน,
ไตรมาส 2/2564 จ านวน 1 คน, ไตรมาส 3/2564 จ านวน 7 คน และไตรมาส 4/2564 จ านวน 15 คน

2. จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้างค่านิยม
องค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่
ทนต่อการทุจริต

2 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH 1. Tech Talk ครั้งที่ 1 หัวขอ Growth Mindset วิทยากร อ.วรภัทร ภเูจริญ (7/12/63)
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การไมท่นต่อการทุจริตซึ่งเป็นหนึ่งใน Core Values ของส านักงาน คือ 
Good Governance โดยจัดให้มีร้านค้า “DGEAT” (1/12/63)

3. การด าเนินการเพื่อประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส ของ สพร. (ITA)

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR ด าเนินการเพื่อประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของ สพร. (ITA) แล้วเสร็จตามก าหนดการ
และส านักงานได้รับผลการประเมินในระดับ AA

เสริมสร้างกลไกการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

4. จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนา กล่อมเกลาจิตใจ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิต

2 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH, ODC 1. กฐินพระราชทาน ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง กทม. (16/10/63)
2. ท าบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากศุลเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ (มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ) 
(1/12/63)
3. เป็นเจ้าภาพและร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 
(18/12/63)
4. ท าบุญวันเกิดทุกอาทิตยสุดทายของทุกเดือน
5. บริจาคโลหิต (ทุกๆ 3 เดือน)

กฐินพระราชทาน

บริจาคโลหิต

ฟังเทศน/์ท าบุญวันเกิด

เสริมสร้างกลไกการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
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เสริมสร้างกลไกการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
5. พัฒนาสื่อ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ สร้าง
พ้ืนท่ี สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด าเนนิงานส่งเสริม
จิตส านึกที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

2 เรื่อง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR, DGM, 
CMD

1. สื่อสารเรื่อง Culture ผ่านการเรียน Online (YourNextU) (25/1/64)
2. สร้างพื้นที่ สภาพแวดล้อมกิจกรรมที่เอื้อต่อการด าเนินงานส่งเสริมจิตส านึกที่ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งเป็นหนึง่ใน Core Values ของส านักงาน คือ Good Governance โดยจัดให้มีร้านค้า 
“DGEAT” (1/12/63)

6. การประกาศเจตจ านงสุจริตในการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงาน

70% ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัด
พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล
(22/04/64)

7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

95% ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH ไม่พบเรื่องรองเรียนเจาหนาที่ สพร. 
(หมายเหตุ: อ้างอิงตามระเบียบฯ ระบุว่าต้องจัดการกับเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน)

DGEAT
Culture ผ่านการเรียน 
Online (YourNextU)

แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
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พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้รับผิด
ชอบ

ผลการด าเนินงาน

1. ส่งเสริมการจัดท าคูม่ือ กระบวนการปฏิบัติงานมาใช้
ประกอบการตัดสินใจเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

3 กระบวนการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

CSQ มีการจัดท า/ปรับปรุงเอกสารและประกาศใช้ภายในองค์กร ดังนี้
1. วิธีการปฏิบัติงานการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ (18/11/63)
2. กระบวนการบริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (1/12/63)
3. เอกสารเกณฑ์การพิจารณาจัดล าดับการบริหารจัดการ (9/12/63)
4. เอกสาร Service Catalog (19/2/64)

2. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ปีละ 1-2 ครั้ง ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ODC 1. มีการลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง ในวันขึ้นปีใหม่ (1/1/64)
2. มีการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อาการประชวร หลังทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้ม ณ พระบรมมหาราชวัง (18/1/64) 
3. มีการแจ้งอีเมลประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่ สพร. ทุกท่าน ร่วมท าบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เจริญสมาธิ ปฏิบัติ
ธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมหรือวัดใกล้บ้านตามอัธยาศัย (26/3/64)

คู่มือ/กระบวนการ (ปรับปรุง) ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ลงนามถวายพระพร ในวันขึ้นปีใหม่
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พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้รับผิด
ชอบ

ผลการด าเนินงาน

3. มีกระบวนการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการ
การลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชันและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH มีการจัดท าระเบียบคณะกรรมการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563 ถ้าเปนเรื่องมาตรการฯ ไดมีการก าหนดไวอยูแลวในข้อบังคับ
คณะกรรมการ สพร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2563  ในเรื่องการรักษาวินัย ขอ 56
และขอ 60(6) หากใครท าผิดวินัยก็ยอมไดรับโทษทางวินัยแลวแตสภาพความรายแรงของลักษณะการ
กระท าความผิด

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท างานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตจากกลุ่มคณะท างานและ
แสวงหาเครือข่ายอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมเครือข่ายการ
ต่อต้านทุจริตในระดับกระทรวง

1 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR เจ้าหน้าที่ส่วน CSR เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด จับ
โกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ่ว "Power of Data" ผ่าน facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศ
ไทย) (15/9/2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. )

ระเบียบคณะกรรมการ
ส านักงานพฒันารฐับาลดจิิทัล
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563

ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

(ฉบับที 2) พ.ศ. 2563
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ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด สถานะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
1.แต่งตั้งกลุ่มเครือข่าย หรือคณะท างานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันปราบปรามการทุจริต

1 กลุ่ม ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

CSR มีการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใสของ สพร ตามค าสั่งที่ 44-2563

2.จัดท ากระบวนการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
และมีจิตส านึกที่ยึดหลักคุณธรรม

70% ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

CMH, CMD มีการน า DGA Core Values จ านวน 2 หัวข้อ คือ Nation First และ Good Governance มาใชในการสัมภาษณ และ
ประเมินทดสอบบุคลากรในช่วงไตรมาส 4/2564 โดยน าชุดค าถามมาใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกคน และมีผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของ สพร. จ านวน 8 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 5 คน คิดเป็น 100% ของผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่
ที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด

3.การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในก าหนด
แผนงาน/ โครงการ

ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

DGP, CSP 1. จัดการประชุมออนไลน์ทาง Google Meet ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. โดยมีตัวแทนจาก
หน่วยงานระดับกรมและระดับจังหวัดเข้าประชุม รวมทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จ านวนตัวแทน 93 ท่าน จ าแนกเป็นหน่วยงาน
ระดับกรม จ านวน 29 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับจังหวัด จ านวน 17 หน่วยงาน (5/4/64)
2. ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6 กลุ่มเป้าหมาย) วันที่ 15, 27, 29, 30 ก.ค. และ 4 ส.ค. พ.ศ. 2564 (https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-
regulation/dga-019/dga-024/dga-sd-ativity/65911/)

ค าสั่งที่ 44-2563
แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมและพัฒนาการ

บริหารงานที่โปร่งใสของ สพร
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ชุดค าถาม Core Values ที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ผู้สมัคร

https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dga-019/dga-024/dga-sd-ativity/65911/


ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม 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 มีการจัดกิจกรรมเจาหนาที่ดีเดนและมีคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(30/3/64)

5. การปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

CSR มีการบรรยายเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการปฐมนิเทศ
ผู้บริหารและพนักงานใหม่ครั้งที่ 1/2564 (19/10/63)

เจาหนาที่ดีเดนและมีคุณธรรม ปฐมนิเทศผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ใหม่
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ขอบคุณครับ

ส่วนความเสี่ยงและก ากับดูแล
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


