แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๑

-

✓

✓

✓

✓

มีพนักงานอาสาสมัครเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน

✓

✓

✓

✓

แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด

✓

✓

✓

✓

ไตรมาส ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๑ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
๑. โครงการปลูกฝัง ๑๐ จรรยาบรรณของ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคน
พนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องมีคุณธรรม

ส่วนบริหารและ
พัฒนาบุคคล

พนักงานมีความตระหนักใน
หน้าที่และปฏิบัติตนถูกต้อง
ต้องมีคุณธรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
๑. โครงการ “Watch Dogs” เฝ้าระวัง
การทุจริต

เพื่อสร้างความตระหนักในการ
กลุ่มงานบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต มีคุณธรรม สำนักงาน
และจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม

เพื่อกำหนดผูร้ ับผิดชอบการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทองค์กรคุณธรรม

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง”
๑. โครงการ One Stop Services

๒. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างอัตโนมัติ

เพื่อลดการสิ้นเปลืองวัสดุสำนักงาน พนักงานของ
และสามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ สำนักงาน
อย่างพอเพียงและคุ้มค่า
เพื่อลดการสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า
ส่วนบริการกลางและ
พัสดุ

ปริมาณการใช้วัสดุสำนักงาน
ลดลง

✓

ค่าไฟฟ้าของสำนักงานลดลง

✓

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

๓. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์ “D-Signature” แทนการ
ใช้กระดาษ

เพื่อลดการใช้กระดาษ ลดภาระใน
เชิงสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายของ
สำนักงาน

ส่วนเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศ

ปริมาณการใช้กระดาษลดลง

ส่วนบริหารและ
พัฒนาบุคคล
ส่วนบริการกลางและ
พัสดุ

พนักงาน depa แต่งกาย
สุภาพ ถูกต้องตามระเบียบ
มาทำงาน
สภาพแวดล้อมของสำนักงาน
ดูสะอาด

เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการ
ส่วนบริการกลางและ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ
พัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างของ
สำนักงานเป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

✓

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “วินัย”
๑. โครงการ depa แต่งกายเหมาะสม

๒. โครงการแยกและทิ้งขยะให้ถูกต้อง

เพื่อรณรงค์ให้พนักงาน depa แต่ง
กายอย่างเหมาะสม ตามระเบียบ
ของสำนักงาน
เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และ
สำนักงานมีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “สุจริต”
๑. โครงการหมอพัสดุ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “จิตอาสา”
๑. โครงการ depa CSR

เพื่อให้พนักงานมีจิตสาธารณะและ
เห็นความสำคัญของการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนบริการกลางและ
พัสดุ

พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
CSR ของสำนักงานอย่างน้อย
คนละ ๑ ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม

พนักงานได้รับยกย่องเป็น
บุคคลคุณธรรมต้นแบบ อย่าง
น้อย ๑ คน และมีหน่วยภาย
งานภายในได้รับยกย่องเป็น
หน่วยงานต้นแบบอย่างน้อย
๑ หน่วยงาน

✓

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างผู้นำคุณธรรมต้นแบบ
๑. โครงการยกย่องเชิดชูคนดีมีคณ
ุ ธรรม
“คนพันธ์ดี depa ประจำปี ๒๕๖๕”และ
“หน่วยงานพันธ์ดี depa ประจำปี
๒๕๖๕”

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและ
หน่วยงานภายในปฏิบตั ิงานอย่างมี
คุณธรรม

✓

✓

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

ไตรมาส ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ การแสดงออกถึงเจตจำนงค์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม
๑. การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
เพื่อให้บุคลากร ตระหนัก และ
๓ เรื่อง ได้แก่
ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์
- ประกาศเจตจำนงในการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
- ประกาศเจตจำนงร่วมในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม

ส่วนสารบรรณและ
เลขานุการ

พนักงานเข้าร่วมในการ
ประกาศเจตนารมณ์ ร้อยละ
๘๐

✓

ร้อยละ ๗๐ ของผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์มีความพึงพอใจ

✓

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้เกิดการจัดการข้อมูลองค์กร
คุณธรรมและเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ คุณธรรมอย่างเป็นระบบ สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ ต่อ
สาธารณะให้ง่ายต่อการเข้าถึง

ส่วนเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศ /
ส่วนประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร

✓

✓

✓

