
 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564  

ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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รายงานผลการดำเนินการปอ้งกันการทุจริตประจำปี 2564  

ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1) จัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
สร้างจิตสำนึกดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจรติให้กับพนักงาน ใน
ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของสำนักงาน 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตสำนึกด้านคณุธรรม จริยธรรม และความซื่อ
สัตว์สจุริต พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทราบผ่านช่องทาง Digital Signage, Line, 
Yammer และอีเมล์ภายในสำนักงาน 

ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

2) จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า พร้อมคณะผู้บรหิารและ
พนักงาน ได้ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และลงนามในคำ
ประกาศเจตนารมณ์ พร้อมถ่ายภาพแสดง
สัญลักษณ์การต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน
ร่วมกัน อย่างพร้อมเพรยีง 

เพื่อแสดงเจตจำนงและสรา้ง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบรูณาการ 
และปฏริูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหม้ี
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับเจตจำนงใน
การต่อต้านการทุจรติ 

กิจกรรมการประกาศ
เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร
ที่จะบริหารงานอย่างมีธรร
มาภิบาล และพนักงานท่ีจะ

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า 
พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อตา้นการทุจริตคอร์
รัปชัน สร้างจิตสำนึกองค์กร “depa พันธุ์ดี ไม่มี

เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคณุธรรมและ
จริยธรรม เป็นสังคมมติิใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
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หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
ดำเนินงานด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติ 

โกง” ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

ทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการ และปฏริูป
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหม้ี
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย 

จัดทำนโยบาย/มาตรการ/
ข้อบังคับ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเชิงนโยบาย 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

จัดทำระเบียบและประกาศ เพื่อปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

1. ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการ
ดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2561 
2. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
3. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง
มาตรการเปดิโอกาสผู้มรี่วมได้เสีย
เข้ามามสี่วนร่วมในการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบการ
ป้องกันการทจุริตเชิง
รุก 

1) จัดทำนโยบาย/
มาตรการ/ข้อบังคับ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

ประกาศใหผู้้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึง
การป้องกันการทุจริต และให้ทุกคนถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

1. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง 
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 
2. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
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หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
4) ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง 
มาตรการการใช้ดลุพินิจ และ
อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่
ดี 

2) จัดทำระบบร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจรติผา่น 
Website 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

จัดทำระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตบน
เว็บไซต ์

https://www.depa.or.th/th/co
mplain-form 

3) จัดทำสื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลากร 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

จัดทำระบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
อย่างโปร่งใส ไดแ้ก่ การอนุมัติคา่ใช้จ่าย การ
อนุมัติกระบวนการพัสดุ การอนุมตัิขอยืมเงิน 
และการอนมุัติเบิกจ่าย/คืนเงิน 

การดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใสของข้อมูล 

4) การกำหนดมาตรฐาน 
กลไกหรือวางระบบการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อ
สาธารณะผ่าน Website 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

จัดทำประกาศสำนักงานฯ เรื่องมาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ เพื่อความถูกต้อง
ของข้อมูล 

เพื่อให้การเปิดเผยและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และเชื่อถือได้  

5) จัดทำช่องทางเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ช.ช. 
และสถาบันพระปกเกล้าเกี่ยวกับการป้องกัน

สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
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หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

และปราบปรามการทุจริต และสรา้งคุณธรรม
จริยธรรมให้กับพนักงานผ่านช่องทาง Social 
Network Yammer 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

จัดทำช่องทางการร้องเรียน
และแจ้งปัญหาการทุจริต
ของพนักงานสำนักงาน 

ไม่ม ี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 

สำนักงานไดจ้ัดทำช่องทางสำหรับผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียงหรือบุคคลอื่น ในการร้องเรียนหรือแจ้ง
ปัญหาการทุจริตขอพนักงานของสำนักงาน 
ได้แก ่
1. ยื่นหนังสื่อมาเป็นรายลักษณ์อักษร ท่ี
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. แจ้งปัญหาการร้องเรียนมาที่ 
https://www.depa.or.th/th/complain-
form 

เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการ
หรือข้อผิดพลาดให้ดยีิ่งข้ึน และให้
เกิดการร้องเรียนน้อยทีสุ่ด 
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ปัญหา อุปสรรค 

1. การสร้างจิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนมีความละเอียดอ่อน ต้องมีกระบวนการเพื่อกระตุ้นและสร้าง

การรับรู้ อย่างต่อเนื่อง  

2. การจัดกิจกรรมหรือโครงการ บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากมีภารกิจสำคัญของ

สำนักงานฯ เร่งด่วน  

3. การดำเนินการกิจกรรมหรือโครงการขาดความต่อเนื่อง บุคลากรจึงไม่ให้ความสำคัญ  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพ เพื่อปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกทั้งภายในองค์กรอย่าง

สม่ำเสมอ  

2. พัฒนาระบบการประเมินให้ทุกคนมีส่วนรวมในการสร้างความเสมอภาค เป็นธรรมและทั่วถึง  

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
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ภาพการจัดกิจกรรมการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 

ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัลจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้กับพนักงาน ในช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน 

------------------------------------------------------------------- 

จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตว์สุจริต 

พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบผ่านช่องทาง Digital Signage ในพ้ืนที่สำนักงาน 
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กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึกองค์กร “depa พันธุ์ดี ไม่มี

โกง” ประจำปี 2564 

“ผอ.ใหญ่ ดีป้า” นำทัพพนักงานแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึกองค์กร “depa พันธุ์ดี 

ไม่มีโกง” ปี 2564 31 มีนาคม 2564, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมประกาศ

เจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึกองค์กร “depa พันธุ์ดี ไม่มีโกง” ประจำปี 2564 

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ

ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล ทัง้นี้ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า พร้อมคณะผู้บริหารและ

พนักงาน ได้ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และลงนามในคำประกาศ

เจตนารมณ์ พร้อมถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกัน อย่างพร้อมเพรียง 
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จัดทำช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ช.ช. และสถาบันพระปกเกล้าเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานผ่านช่องทาง Social Network Yammer 

 

 

 

 

 

 

 


