รายงานผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ การป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบรายงานผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ ๑ : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ภายใน
เป็นต้น)

ตัวชี้วัด
จานวนเรื่อง/จานวนครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากรภายในองค์กร ๘ เรื่อง/ครั้งต่อปี

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
มีการเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางต่างๆ จานวน ๑๓ เรื่อง ดังนี้ โดยเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์
ภายใน สพธอ.

ปัญหา/อุปสรรค
-

แนวทางแก้ไข
-

หมายเหตุ
-

กิจกรรม
รณรงค์/เผยแพร่ค่านิยม/ประมวลจริยธรรม องค์กรตลอดจนข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์
เว็บไซต์ Knowledge Management, Social Media, Home Day,
Banner, Welcome Screen เป็นต้น)

มีช่องทาง/สื่อสร้างสรรค์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร/
ประมวลจริยธรรม ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้
บุคลากรทั้งองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ๘ เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี

-

มีการเผยแพร่ค่านิยมองค์กร/ประมวลจริยธรรม ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรทั้งองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ดังนี้
๑. เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายภายใน สพธอ. (Intranet) ข้อความและภาพ (Screen Server) หน้าจอคอมพิวเตอร์ของบุคลากร สพธอ.
๒. เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ภายใน สพธอ.

-

-

-

กิจกรรม
จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับค่านิยม/ประมวลจริยธรรม องค์กรตลอดจน
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร

จานวนครั้งที่มีการฝึกอบรมต่อปี ๒ ครั้ง/ปี

-

จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับค่านิยม/ประมวลจริยธรรม องค์กรตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร จานวน ๖ ครั้ง ดังนี้
๑. จัดอบรมการประยุกต์ใช้ ISO 22301 ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Open Forum สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๒. จัดอบรม ETDA Culture เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Open Forum ชั้น ๒๑ สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๓. จัดอบรมในหัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทางบประมาณประจาปี และการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ลาพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
๔. จัดอบ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Open
Forum สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๕. จัดอบรม เรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ทับซ้อน" เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
Open Forum สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๖. จัดอบรม เรื่อง "พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ และ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๑๕
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

-

-

-

กิจกรรม
บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ
๘๐

-

๑. จัดอบ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Open
Forum สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕
๒. จัดอบรม เรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ทับซ้อน" เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
Open Forum สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕

-

-

-

กิจกรรม
ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องตามวิชาชีพ เช่น
- ด้านทรัพยากรบุคคล
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ด้านการเงิน
- ด้านการบัญชี
- ด้านตรวจสอบภายใน
- ด้านความเสี่ยง/ควบคุมภายใน เป็นต้น

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้
ตามวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทางานขององค์กร
ผ่านเกณฑ์การอบรมที่ผู้จัดกาหนด ร้อยละ ๗๐

-

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ตามวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทางานขององค์กร ผ่านเกณฑ์การอบรมที่ผู้จัดกาหนด
ร้อยละ ๑๐๐ จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมจานวน ๑๒ ครั้ง (การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

-

-

-

1

แบบรายงานผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ ๒ : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม
จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สาคัญ เช่น
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การวางแผนงานงบประมาณ
• การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น

มีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สาคัญ ๑ ด้าน

-

มีการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จานวน ๕๒ ฉบับ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สาคัญ ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนงานงบประมาณ และการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

กิจกรรม
มีช่องทางการเผยแพร่รายงานผลความสาเร็จของ
จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่รายงานผลความสาเร็จของแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผนปฏิบัติการป้องกันฯ ต่อสาธารณะ ๑ ช่องทาง
ต่อสาธารณะ

-

กิจกรรม
จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตในการให้บริการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน

-

มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีความเหมาะสม
อย่างน้อย ๑ ช่องทางและแนวปฏิบัติในการจัดการ
เรื่องร้องเรียน

เป้าประสงค์ที่ ๓ : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม
เสนอผลการทบทวน/แผนปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ และติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สาคัญ ต่อผู้บริหาร และมีรายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน
เช่น
(ด้านที่เลือกไว้ในปีที่แล้ว) ๑ ด้าน
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การวางแผนงานการเงินและงบประมาณ
• การตรวจสอบภายใน
• การความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
• การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น
กิจกรรม
รายงานผลความสาเร็จการดาเนินงานตาม
จัดทารายงานผลความสาเร็จการดาเนินงานตามข้อกาหนดประเภทที่ต้อง
แผนปฏิบัติการฯประจาปีงบประมาณ ที่ได้รับความ
ดาเนินการตามกาหนดเวลา
เห็นชอบจากผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA)

ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

-

การได้รับความร่วมมือ
จากผู้เกี่ยวข้อง

เพิ่มการประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจ

-

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปี ๒๕๖๑ ผ่านทางเว็บไซต์ สพธอ.
https://www.etda.or.th/etda-strategic-plan.html

-

-

-

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จานวน ๒ ช่องทาง โดยสามารถติดต่อหน่วยงานได้ผ่านเว็บไซต์ของ สพธอ. (www.etda.or.th) โดยมีสานัก
พัฒนาองค์กรและสารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่อง และทางโทรศัพท์ ๐-๒๑๒๓-๑๒๓๔ โดยมีฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับ
เรื่อง

-

-

-

-

-

-

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการอานวยความสะดวกทางการค้า (e-Trade Facilitation)
มีการจัดทารายงานผลการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001 (Internal Audit) จานวน ๔ ด้าน ได้แก่
๑) QMS-WP-OSD-04-V00 การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก
๒) QMS-WP-OSD-05-V02 การจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๓) QMS-WP-OSD-06-V00 การให้บริการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี
๔) QMS-WP-OSD-07-V00 การให้บริการระบบ CMR

-

มีการรายงานผลความสาเร็จการดาเนินงานตามข้อกาหนดประเภทที่ต้องดาเนินการตามกาหนดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่
๓.๒ การกากับดูแลองค์กรเชิงบริหาร

-

-

-

-

ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ 92.22 คะแนน

-

-

-
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