
 

 
 
 
 
 

 
 

รายงานความกา้วหน้า ติดตามผลสำเร็จ 
และทบทวนการดำเนินงาน 

ตามแผนส่งเสรมิคุณธรรม พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2565 
ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 

 
 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ สศด. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 โดย สศด. เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื ่น มีภารกิจที ่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและ 
นวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และความมั่นคงของประเทศ” ผ่านกลไกต่าง ๆ ทั้งในการส่งเสริม สนับสนุน และการร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนา
อุตสาหกรรม นวัตกรรมดิจิทัล และเพ่ือให้การขับเคลื่อนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
สศด. ได้จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2565 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
โดยยึดหลักความสอดคล้องภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) 

 โดยแผนส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 7 กลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบในการ
ดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างผู้นำคุณธรรมต้นแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กร
คุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 การแสดงออกถึงเจตจำนงค์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564  
และมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานสะสม เทียบแผน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2565 สะสม (ตุลาคม 2564 –  พฤษภาคม 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 100 
 

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
 

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1. โครงการปลูกฝัง 10 
จรรยาบรรณของพนักงาน 

 

จัดทำ Infographic จรรยาบรรณ 10 ประการที่
พนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทุก
คนควรปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมค่านิยมให้พนักงานใน
องค์กรมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื้อสัตย์ 
โปร่งใส รู้จักพัฒนาตนเอง และให้บริการประชาชน
อย่างเต็มความสามารถ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของสำนักงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

จัดทำ Infographic เสร็จสิ้น พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่พนกังาน depa ทาง Line 
กลุ่ม depa staff และบนเว็บไซต ์www.depa.or.th โดยบรรลุคุณธรรมเป้าหมายในหัว
ข้อความดีที่อยากทำ การยึดมั่นตามหลักจริยธรรมของพนักงาน depa 

 

ร้อยละ 100 

 
 
 

http://www.depa.or.th/
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กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 100 
 

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
 

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1. โครงการ “Watch 
Dogs” เฝ้าระวังการทุจริต 

รับสมัครพนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล มาเป็นอาสาสมัครในการร่วมกันเฝ้าระวัง
การทุจริตในหน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นภายในสำนักงาน 

รับสมัครพนักงานเป็นอาสาสมัครได้จำนวน 12 คน ในการทำหน้าที่เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริต 
ในทุกกระบวนการทำงาน เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ โดยบรรลุคุณธรรมเป้าหมายใน
หัวข้อความดีที่อยากทำ การไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 

 

ร้อยละ 100 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 100 

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
 

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นองค์กรคุณธรรม 
ที่ดำเนินภารกิจขององค์กรภายใต้เจตจำนงในการ
มุ่งเคารพซึ่งหลักคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้ความสอดคล้องกับ

มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตามคำสั่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ค. ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยบรรลุคุณธรรมเป้าหมายในหัวข้อความดีที่อยาก
ทำ การไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 

ร้อยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 

 
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ

ความก้าวหน้า 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ตลอดจนเพื่อให้การ
ประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ บรรลุผล จึงให้จัดตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมของสำนักงาน เพื่อขับเคลื่อนใน
ประเด็นดังกล่าว 

 
 
กลยุทธ์ที่ 2 การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 85.71 
 

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
 

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1 .โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง” 
1.1 โครงการ One Stop 
Services 

เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานมีความสำคัญ
และจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนกังาน สำนกังาน
จึงได้จดัอุปกรณส์ำนักงานรวมไวเ้ป็นจุด เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานให้ให้
สามารถปฏิบตัิงานด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย 
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัเป็นการสร้าง
ความประทับใจแก่พนักงาน อันจะนำไปสู่
ความสำเร็จ 

ดำเนินการให้แต่ละฝ่าย จัดจุดรวมอุปกรณ์สำนักงานครบเสร็จสิ้น รวมถึงสำนักงานสาขาด้วยแล้ว 
โดยบรรลคุณธรรมเป้าหมายในหัวข้อปัญหาที่อยากแก้ ความไม่เป็นระเบียบของเอกสารและความ
สะอาดของสำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 



6 
โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 

 
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ

ความก้าวหน้า 

1.2 โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างอัตโนมัติ 

ให้บริเวณทางเดินบันไดติดตั้งด้วยไฟอัตโนมัติ
ตรวจจับด้วยเซนเซอร์ เพื่อเป็นการประหยัดไฟ ไม่
จำเป็นต้องเปิดไฟไว้ตลอดเวลา 

ดำเนินการติดตั้งไฟในบริเวณบันได ทางเดินหนีไฟตั้งแต่ชั้น 1 ถึง ช้ัน 8 เสร็จสิ้นแล้ว โดย
บรรลคุุณธรรมเป้าหมาย หัวข้อ ปัญหาท่ีอยากแก้ การใช้ทรัพยากรสำนักงานสิ้นเปลือง 

ร้อยละ 100 

1.3 โครงการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 
“D-Signature” แทนการ
ใช้กระดาษ 

พัฒนาระบบลงนามอิเล็คทรอนิกส์ D-Signature โดย
ที่หนังสือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือภายในและ
ภายนอก เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ
ใหญ่แล้ว จะสามารถลงนามแบบอิเล็คทรอนิกส์
ผ่านในระบบทันที 

พัฒนาระบบ D-Signature เสร็จสิ้นแล้ว หนังสือลงนามต่าง ๆ สามารถขออนุมัติในระบบ ERP ของ
สำนักงานฯ “Odoo” เพื่อดำเนินการทางได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการสารบรรณ พร้อมจัดอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
โดยบรรลุคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ ความซ้ำซ้อนของขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 

ร้อยละ 100 

 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “วินัย” 
2.1 โครงการ depa แต่ง
กายเหมาะสม 

จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ ตอกย้ำระเบียบ
การแต่งกาย ให้พนักงานระบรู้ถึงรูปแบบการแต่ง
กายที่ถูกต้องและเหมาะสม 

จัดทำ Infographic เสร็จสิ้น และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line กลุ่ม depa staff และทางอีเมลของ
พนักงาน ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน โดยบรรลุคุณธรรมเป้าหมายในหัวข้อความดีที่อยากทำ 
ยึดมั่นตามหลักจริยธรรมของพนักงาน depa 

 

ร้อยละ 100 

2.2 โครงการแยกและทิ้ง
ขยะให้ถูกต้อง 

จัดทำ Artwork ติดตั้งบริเวณจุดทิ้งขยะใน
สำนักงาน เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และ
สำนักงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมถึง
สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 

ติดตั้ง Artwork เสร็จสิ้น โดยพนักงานได้ให้ความร่วมมือในการแยกขยะตามประเภทได้อย่าง
ถูกต้องมากขึ้น โดยบรรลุคุณธรรมเป้าหมายในหัวข้อปัญหาที่อยากแก้ ความไม่เป็นระเบียบของ
เอกสารและความสะอาดของสำนักงาน 

ร้อยละ 100 



7 
โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 

 
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ

ความก้าวหน้า 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “สุจริต” 
3.1 โครงการหมอพัสดุ จัดทำ Line OA “หมอพัสดุ” สำหรับให้ข้อมูล

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุอย่างซื่อตรง 

ดำเนินการจัดทำ Line OA “หมอพัสดุ” เสร็จสิ้น และเปิดให้พนักงานเข้าใช้งาน โดยได้รวบรวม
แนวทางการดำเนินงานด้านพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ไว้ในรูปแบบ Artwork และคลิป
วีดีโอ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ โดยบรรลุคุณธรรมเป้าหมายในหัวข้อ ปัญหาที่
อยากแก้ ความไม่เป็นระเบียบของเอกสารและความสะอาดของสำนักงาน 

 

ร้อยละ 100 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย “จิตอาสา” 
4.1. โครงการ depa CSR จัดกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. 

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในยุคข้าวยากหมาก
แพง 
2. กลุ่มเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาส 
3. กลุ่มเปราะบางมาก (HIV,ผู้ป่วยหมดหวังรักษา, 
ผู้ต้องขัง) 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยการรวบรวมเงินบริจาคจากพนักงาน
และบุคคลภาคนอกเป็นเงินจำนวน 53,307 บาท และจัดกิจกรรม “น้องฉันต้องได้เรียน” ร่วม
สร้าง ร่วมแบ่งปัน ความสุข และรอยยิ้มให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา 
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยกลุ่ม 1-4 อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยบรรลุคุณธรรม
เป้าหมายในหัวข้อ ความดีที่อยากทำ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 20 



8 
โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 

 
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ

ความก้าวหน้า 

4. กลุ่มคนไร้บ้าน 
5. กลุ่มด้อยโอกาส 
และกำหนด Project manger ดูแลจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
  

  

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างผู้นำคุณธรรมต้นแบบ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 100 
โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 

 
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ

ความก้าวหน้า 

1. โครงการยกย่องเชิดชู
คนดีมีคุณธรรม 
“คนพันธ์ดี depa 
ประจำปี 2565”และ 
“หน่วยงานพันธ์ดี depa 
ประจำปี 2565” 

จัดกิจกรรม “คนพันธ์ดี depa ประจำปี 2565”
และ “หน่วยงานพันธ์ดี depa ประจำป ี2565” 
โดยการเปิดรับสมัครจากพนักงานและหน่วยงาน
ภายใน และทำการประเมินโดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เพื่อคัดเลือกบุคคลและ
หน่วยงานภายในที่จะได้รับรางวัล เป็นตัวอย่างที่ดี
ในการยึดถือหลักคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” แก่สำนักงาน ต่อไป 

ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว มมีีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นบุคคลคุณธรรมพันธ์ดีทั้งสิ้น 11 ราย และมี
หน่วยงานที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นหน่วยงานคุณธรรมพันธ์ดีทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน คัดเลือกโดย
คณะกรรมการองค์กรคุณธรรม เป็นผู้ให้คะแนน โดยให้คะแนน จากคุณเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ในแต่ละด้านกรรมการแต่ละท่านสามารถให้คะแนนได้สูงสุด 4 
คะแนน พิจารณาจากหลักฐานที่ผู้สมัครส่งเข้ามา ซึ่งมีผู้สมัครส่งหลักฐานเข้ามาทั้งในรูปแบบ
วีดีโอและเขียนรายงาน โดยบุคคลคุณธรรมพันธ์ดีจะคัดเลือกจากบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 
ลำดับแรก และหน่วยงานคุณธรรมพันธ์ดีจะคัดเลือกจากหน่วยงานเดียวที่ได้คะแนนการคัดเลือก
สูงสุด ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น และประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยบรรลุ
คุณธรรมเป้าหมายในหัวข้อ ความดีที่อยากทำ ยึดมั่นตามหลักจริยธรรมของพนักงาน depa 

ร้อยละ 100 



9 
โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 

 
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ

ความก้าวหน้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 100 

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
 

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกัน 

ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณเ์พื่อส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรมร่วมกัน ในสำนักงาน 
3 เรื่อง ได้แก่ 
   - ประกาศเจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
   - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
   - ประกาศเจตจำนงร่วมในการขับเคลื่อน
หน่วยงานสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 

ดำเนินการทำประกาศทั้ง 3 เรื่องเสร็จสิ้น และมีการจัดกิจกรรม “depa พันธ์ดีไม่มีโกง” เพื่อให้
พนักงานร่วมแสดงความคิดเห็น รับทราบ และเห็นชอบในประกาศร่วมกัน โดยบรรลุคุณธรม
เป้าหมายในหัวข้อ ความดีที่อยากทำ ยึดมั่นตามหลักจริยธรรมของพนักงาน depa 

ร้อยละ 100 



10 
โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 

 
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ

ความก้าวหน้า 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 100 
โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 

 
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และคุณธรรมเป้าหมายที่บรรลุ ร้อยละ

ความก้าวหน้า 

1 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลองค์กร
คุณธรรมและเข้าถึงข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

จัดทำข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของ
สำนักงาน เพื่อเผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่น ๆ หรือ
ประชาชนสามารถเข้าถึง เพื่อศึกษาข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ดำเนินการจัดทำข้อมูลและอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์เสร็จสิ้น โดยบรรลุคุณธรรมเป้าหมายในหัวข้อ 
ความดีที่อยากทำ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 
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ทบทวนการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2565 

 จากผลการดำเน ินงานและความสำเร ็จของงาน พบว ่า ได ้ม ีการดำเน ินงานตามแผนไปเก ือบเสร ็จสิ้ นท ั ้ งหมด โดยค ิดเป ็นร ้อยละ 98.101  

ซึ่งดำเนินการได้รวดเร็วกว่ากรอบระยะเวลาดำเนินการตามแผนที่วางไว้  โดยจากการทบทวนการดำเนินการตามแผน พบว่าสามารถจำแนกโครงการได้เป็น 2 ประเภท 

คือ โครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คือโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ และบรรลุตามคุณธรรมเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้แล้ว กับโครงการที่ต้องมีการทำ

ต่อเนื่อง คือโครงการทีย่ังไมบ่รรลุตามเป้าหมาย หรือบรรลุตามเป้าหมายแล้ว แต่สมควรให้มีการปฏิบัติต่อยอด ต่อไปในอนาคต โดยจำแนกโครงการได ้ดังนี้ 

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โครงการที่ต้องมีการทำต่อเนือ่ง 
การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรคุณธรรมและเข้าถึงข้อมูล

อย่างเป็นระบบ 
โครงการหมอพัสด ุ โครงการยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม 

“คนพันธ์ดี depa ประจำปี 2565”และ “หน่วยงานพันธ์ดี depa 
ประจำปี 2565” 

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ “D-Signature” 
แทนการใช้กระดาษ 

โครงการ depa CSR 

โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างอัตโนมัติ โครงการ depa แต่งกายเหมาะสม 
โครงการ One Stop Services โครงการแยกและทิ้งขยะให้ถูกต้อง 

  

โครงการการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน โครงการหมอพัสดุ โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ “D-Signature” แทนการใช้กระดาษ โครงการ

ติดตั้งไฟส่องสว่างอัตโนมัติ โครงการ One Stop Services ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วครบถ้วน โดยดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งในแผนส่งเสริมคุณธรรม 

พ.ศ. 2565 และสำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรคุณธรรมและเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ โครงการยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม “คนพันธ์ดี depa 

ประจำปี 2565”และ “หน่วยงานพันธ์ดี depa ประจำปี 2565”  โครงการ depa แต่งกายเหมาะสม โครงการแยกและทิ้งขยะให้ถูกต้อง เป็นโครงการที่ดำเนินการ

เสร็จสิ้นแล้วตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผน แต่ยังสามารถต่อยอดดำเนินการในปีงบประมาณถัดไปได้ เพ่ือให้เกิดการบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีถัด ๆ ไป และ

โครงการ depa CSR ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 กลุ่ม จากทั้งหมด 5 กลุ่ม ถือเป็นการดำเนินการร้อยละ 20 

 


