
รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 
ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย 

ร้อละความ 

สำเร็จตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๑ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

๑. โครงการปลูกฝัง ๑๐ จรรยาบรรณของ

พนักงาน 

ตลอดทั้ง

ปีงบประมา

ณ ๒๕๖๕ 

ส่วนบริหารและพัฒนา

บุคคล 
ไม่ใช้

งบประมาณ  

มีการจัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณ ๑๐ ประการของพนักงาน 

depa แจ้งเวียนแก่สำนักงาน 

๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 

๑. โครงการ “Watch Dogs” เฝ้าระวัง

การทุจริต 

ตลอดทั้ง

ปีงบประมา

ณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มงานบริหาร

สำนักงาน 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

มีพนักงานอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕ คน ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 
ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย 

ร้อละความ 

สำเร็จตามเป้าหมาย 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

องค์กรคุณธรรม 

ไตรมาส ๑ คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนองค์กร

คุณธรรม 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลือ่นคุณธรรมเสร็จสิ้น ๑ ชุด 

 

๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การดำเนินการขบัเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง” 

๑. โครงการ One Stop Services 
ไตรมาส ๑ 

พนักงานของสำนักงาน ไม่ใช้

งบประมาณ 

ทุกฝ่ายมีการจัดจดุรวมอุปกรณส์ำนักงานจำนวน ๑ จุด ๑๐๐ 

๒. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างอัตโนมัต ิ
ไตรมาส ๑ 

ส่วนบริการกลางและ

พัสด ุ

๑๒,๐๐๐ 

บาท 

มีการตดิตั้งไฟอัตโนมัติในบันไดทางเดินหนีไฟครบตั้งแต่ชั้น ๑ ถึงช้ัน ๘ และ

บริเวณทางเดินชั้น ๓ 

๑๐๐ 

๓. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ

อิเล็คทรอนิกส์ “D-Signature” แทนการ

ใช้กระดาษ 

ไตรมาส ๑ 

ส่วนเทคโนโลยดีิจิทัล

และสารสนเทศ 
๕๕,๑๐๕  

บาท 

พัฒนาระบบลงนามอิเล็คทรอนิกส ์D-Signature เสร็จสิ้น และสามารถออก

หนังสือลงนามผ่านระบบ ERP ไดอ้ย่างสมบูรณ ์

๑๐๐ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “วินัย” 

๑. โครงการ depa แต่งกายเหมาะสม ไตรมาส ๒ 

๒๕๖๕ 

ส่วนบริหารและพัฒนา

บุคคล 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

มีการจัดทำ Infographic ช้ีแจงการแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบยีบของสำนักงาน 

และแจ้งเวียนประชาสมัพันธ์แก่พนักงานผ่านช่องทาง Line กลุ่มของสำนักงาน 

๑๐๐ 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 
ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย 

ร้อละความ 

สำเร็จตามเป้าหมาย 

๒. โครงการแยกและทิ้งขยะให้ถูกต้อง ตลอดทั้ง

ปีงบประมา

ณ ๒๕๖๕ 

ส่วนบริการกลางและ

พัสด ุ
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ดำเนินการจัดทำ Artwork ตดิตั้งตามจุดทิ้งขยะ เพื่อให้พนักงานทราบและแยก

ประเภทในการทิ้งขยะให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ ๑ ช้ิน โดยติดตั้งบริเวณชั้น 

๒ ช้ัน ๓ ช้ัน ๔ ช้ัน ๕ ช้ัน ๗ และช้ัน ๘ 

๑๐๐ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “สุจริต” 

๑. โครงการหมอพัสด ุ ตลอดทั้ง

ปีงบประมา

ณ ๒๕๖๕ 

ส่วนบริการกลางและ

พัสด ุ
ไม่ใช้

งบประมาณ 

จัดทำ Line OA “หมอพัสดุ” จำนวน ๑ Account เสร็จสิ้น ๑๐๐ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “จิตอาสา” 

๑. โครงการ depa CSR ไตรมาส ๓ ส่วนบริการกลางและ

พัสด ุ

ไม่ใช้

งบประมาณ 

มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR แล้ว ๙๒ คน จากพนักงานท้ังหมด ๒๖๐ คน ๓๐ 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างผู้นำคุณธรรมต้นแบบ 

๑. โครงการยกย่องเชิดชูคนดมีีคณุธรรม 

“คนพันธ์ดี depa ประจำปี ๒๕๖๕”และ 

“หน่วยงานพันธ์ดี depa ประจำป ี

๒๕๖๕” 

 

ไตรมาส ๑-

๒ 

คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนองค์กร

คุณธรรม ไม่ใช้

งบประมาณ 

ดำเนินการตัดสินรางวัล และประกาศยกย่องบุคคลคณุธรรมต้นแบบ จำนวน ๔ 

ราย และ หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบจำนวน ๑ หน่วยงาน 

๑๐๐ 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 
ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย 

ร้อละความ 

สำเร็จตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑ การแสดงออกถึงเจตจำนงค์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม 

๑. การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนั 

๓ เรื่อง ได้แก ่

  - ประกาศเจตจำนงในการเคารพสิทธิ

มนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

   - ประกาศเจตนารมณต์่อต้านการทุจริต 

   - ประกาศเจตจำนงร่วมในการ

ขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองคก์ร

คุณธรรม 

ไตรมาส ๑ 
ส่วนสารบรรณและ

เลขานุการ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

มีพนักงานร่วมเห็นชอบในการแสดงเจตนารมณแ์ล้ว ร้อยละ ๘๖  

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูองค์กร

คุณธรรมและเข้าถึงข้อมูลอยา่งเปน็ระบบ 

 

ตลอดทั้ง

ปีงบประมา

ณ ๒๕๖๕ 

ส่วนเทคโนโลยดีิจิทัล

และสารสนเทศ / ส่วน

ประชาสมัพันธ์และ

สื่อสารองค์กร 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ดำเนินการอัพโหลดข้อมูลการดำเนินการในการเป็นองค์กรคณุธรรมต้นแบบ ขึ้น

เว็บไซต์ depa.or.th เสร็จสิ้นโดยครบถ้วนสมบรูณ์ บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึง

ได ้

๑๐๐ 

 


