
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำรอบ 6 เดือน  

ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

  



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำรอบ 6 เดือน  

ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคม depa พันธุ์ดี
ไม่มโีกง 

1) โครงการสร้างรากฐาน
ทางความคิดการป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อตอกย้ำจรรยาบรรณ 10 
ข้อที่พนักงานควรปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมค่านิยมให้
พนักงานในองค์กรมีติตสำนึกท่ีดีปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ซื่อสัตยโ์ปร่งใส รู้จักพัฒนาตนเอง และให้บริการ
ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของสำนักงานในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2) จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่
ทนต่อการทุจริต 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

30 มีนาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
(depa) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมลง
นามในประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน สร้างจติสำนึกองค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ีให้
สัมฤทธ์ิผลตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ปลุกจิตสำนึก ต่อต้านการ
ทุจริตทุกประเภท 

 3)โครงการสร้างต้นแบบ
คุณธรรมและหน่วยงาน
ต้นแบบ 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ดำเนินการแล้ว 

2 – 8  เมษายน 2565 จัดโครงการบุคคลและ
หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในหัวข้อ “พอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตอาสา” โดยสำรวจแต่และหน่วยงานเพื่อ
ค้นหาบุคคลทีต่รงตามคุณสมบตัิมากท่ีสุดและ ยก

พนักงานมีความเข้าใจและ
สามารถเป็นต้นแบบตัวอย่าง
ให้พนักงานเก่าและใหมไ่ด้ 
และมีการมอบใบประกาศนี
ยาบัตรสำหรับพนักงานท่ี



หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
ย่องเชิดชู บุคลากรและหน่วยงาน ที่ทำความดีจน
เป็นแบบอย่าง 

ได้รับการคัดเลือกตามหัวข้อ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา ในวันที่ 8 เมษายน 
2565 

 4)โครงการประกาศ
เจตนารมณ์ depa พันธุ์ดี
ไม่มโีกง 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

30 มีนาคม 2565, กรุงเทพมหานคร – ดร.ณัฐพล 
นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (depa) พร้อมคณะผู้บริหาร
และพนักงาน ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน “depa พันธุด์ี ไม่มโีกง และ
การเป็นองค์กรคณุธรรม” ประจำปี 2565 เบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ลานกจิกรรมชั้น 7 อาคาร
ดีป้า ลาดพร้าว 

มีมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นสังคมมติิใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ สร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาล ในการ
บริหารจดัการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการ และปฏริูป
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบให้มมีาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สกดักัน้การทจุรติเชิง
นโยบาย 

โครงการมาตรการเชิงรุก 
เพือ่ขับเคลื่อนองค์กรสู่
องค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรม 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

-จัดทำรายละเอียดของหลักสตูร ดังนี้ 
1. ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
แก่ประชาชนหรือผู้ที่มาใช้ 
บริการ (Clear statement-high service quality) 
2. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าท่ีและบทบาท
ของตน (Public Statement ว่าจะทำหน้าท่ีอย่างไร
โดยวิธีอะไรที่จะบรรลุเป้าหมาย) 

แผนพัฒนาส่งเสริมธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร เป็นการ
เพิ่มทักษะด้านการบริหาร
จัดการที่ดีขึ้น มีกระบวนการ
ทำงานท่ีเป็นระบบ ส่งเสรมิ
องค์กรให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการทำงานท่ี
ดี ปลูกฝังให้รู้ถึงหน้าท่ีของ



หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
3. ส่งเสรมิค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดง
ให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติหรือ
พฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity and 
etiquette in the responsiveness to the 
diverse public) 
4. มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมี
การบริหารความเสี่ยงท่ีรดักุม (Providing 
information to flow two-ways) 
5. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วน
บริหารจดัการอยา่งต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน (ผู้บริหารต้องมีความสามารถและพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง) 
6. การเข้าถึงประชาชน และต้องรับผิดชอบต่อการ
ทำงานและผลงานอย่างจริงจัง 

ตนเอง และปฏิบตัิตนตาม
ค่านิยมขององค์กร มีการ
ทำงานบนพ้ืนฐานความโปร่ง
ใส่สามารถตรวจสอบได้ทุก
ประการ 

 โครงการมาตรการเชิงรับ 
เพื่อรักษารากฐานการ
ทำงานท่ีมีคุณภาพ และ
โปร่งใส 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

24 กุมภาพันธ์ 2565, depa จัดเวทีหารือประเด็น
ด้านกำลังคนดจิิทัล เพื่อประกอบการจัดทำแผน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิด
การนำเทคโนโลยดีิจิทัลไปใช้ให้เกดิประโยชน์ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ ความตอ้งการ และบริบท
ของประเทศอย่างแท้จริง 

การรับมือกับสถานการณ์
และมีการจัดการความเสี่ยง
การทุจริต โดยรักษารากฐาน
การบริหารจัดการอย่างมี
ระบบเป็นรูปธรรมการ
ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใสของข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการสร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับยั้งการ

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

จัดทำระเบียบและประกาศ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

1. ระเบียบสำนักงานฯ ว่า
ด้วยการดำเนินการทางวินัย 



หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

ทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหา
การทุจริต 

การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์ พ.ศ. 2561 
2. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง
มาตรการในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง
มาตรการเปดิโอกาสผู้มรี่วม
ได้เสียเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

 โครงการการพัฒนา 
วิเคราะห์ และบรูณาการ
ระบบการประเมิน
คุณธรรม (ITA) เพื่อ
เชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับดัชนีการรบัรู้การ
ทุจริตของไทย 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

15 มีนาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมช้ัน 3 สำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลัและระบบออนไลน์ ดร.ณัฐ
พล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั หรือ ดีป้า พบปะ พนักงาน
เพื่อพูดคุย โดยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ได้พดูถึง
แนวทางในการดำเนินงานตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานดำเนนิงานอย่างมี
คุณภาพ ท่ีสำคัญที่สดุคือเรื่องของการดำเนินงาน
อย่างซื่อสัตย์ สจุริต ปราศจากเรื่องทุจริตอย่าง
เด็ดขาด โดยผู้อำนวยการได้กล่าวว่า “ผมทราบว่า 
ณ ขณะนี้พนักงานบางคนยังขาดความเช่ือมั่นในตัว
องค์กรไปบ้าง แต่วันนี้ ผมจะมาทำให้พนักงานทุก
คน รวมถึงประชาชนคนไทย ได้รู้วา่ บ้านเราต้อง

พนักงานทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นตาม
นโยบายของการบูรณาการ
เรื่องความซื่อสตัย์ สจุริต 
พอเพียง 



หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
สะอาด ซึ่งเราจะแสดงให้ทุกคนเหน็ว่าบ้านเรา
สะอาด โดยใช้เครื่องมือ ITA 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนากลไกการรับข้อ
ร้องเรียน ร้องทกุข์ 

กิจกรรมพัฒนาเพิ่มช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข ์

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

ประกาศใหผู้้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงการ
ป้องกันการทุจริต และให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั สำนักงานได้จัดทำช่องทางสำหรับผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียงหรือบุคคลอื่น ในการร้องเรียนหรือแจ้ง
ปัญหาการทุจริตขอพนักงานของสำนักงาน ได้แก ่
1. ยื่นหนังสื่อมาเป็นรายลักษณ์อักษร ท่ีสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
2. แจ้งปัญหาการร้องเรียนมาที่ 
https://www.depa.or.th/th/complain-form 

เพื่อนำมาปรับปรุง
กระบวนการหรือข้อผิดพลาด
ให้ดียิ่งข้ึน และให้เกิดการ
ร้องเรียนน้อยที่สดุ 

 


