รายงานผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ การป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบรายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป)องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔
หน4วยงาน สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส7
ยุทธศาสตร7ที่ ๑ สร#างสังคมที่ไม4ทนต4อการทุจริต
เป)าประสงค7ที่ ๑ : เพื่อสร#างจิตสํานึกและปลูกฝงความซื่อสัตย7สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผานชองทางตางๆ (เชน เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ* เว็บไซต*ภายใน
เป/นตน)

ตัวชี้วัด
จํานวนเรื่อง/จํานวนครั้งที่มีการประชาสัมพันธ*แก
บุคลากรภายในองค*กร ๘ เรื่อง/ครั้งตอป7

งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
มีการเผยแพรหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานชองทางตางๆ จํานวน ๑๓ เรื่อง ดังนี้ โดยเผยแพรผาน Banner

กิจกรรม
รณรงค*/เผยแพรคานิยม/ประมวลจริยธรรม องค*กรตลอดจนขอบังคับที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค*ผานชองทางตางๆ (เชน เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ*
เว็บไซต* Knowledge Management, Social Media, Home Day,
Banner, Welcome Screen เป/นตน)

มีชองทาง/สื่อสรางสรรค*เผยแพรคานิยมองค*กร/
ประมวลจริยธรรม ตลอดจนขอบังคับที่เกี่ยวของ
ใหบุคลากรทั้งองค*กรรับทราบอยางทั่วถึง ๘ เรื่อง/
ครั้งตอป7

กิจกรรม
จัดใหมีการฝ[กอบรมเกี่ยวกับคานิยม/ประมวลจริยธรรม องค*กรตลอดจน
ขอบังคับที่เกี่ยวของแกบุคลากร

จํานวนครั้งที่มีการฝ[กอบรมตอป7 ๒ ครั้ง/ป7

กิจกรรม
บุคลากรเขารับการอบรมดานการป\องกันและปราบปรามการทุจริต

จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมซึ่งเกี่ยวของกับ
ดานการป\องกันและปราบปรามการทุจริต
รอยละ ๘๐

-

๑. จัดอบรม เรื่อง การป\องกันและปราบปรามการทุจริตคอร*รัปชั่นและผลประโยชน*ทับซอน โดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการ
ป\องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ* ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอง
Open Forum ชั่น ๒๑ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส* (องค*การมหาชน) มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๓๓ คน คิดเป/น
รอยละ ๗๓.๐๗
๒. จัดอบรม เรื่อง วินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที โดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการป\องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕-๑๖.๐๐ น. หอง Open Forum ชั้น ๒๑ สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส* (องค*การมหาชน) มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น ๘๙ คน คิดเป/นรอยละ ๔๗.๘๔

กิจกรรม
สงบุคลากรเขารวมประชุม อบรม และสัมมนาที่เกี่ยวของตามวิชาชีพ เชน
- ดานทรัพยากรบุคคล
- ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
- ดานการเงิน
- ดานการบัญชี
- ดานตรวจสอบภายใน
- ดานความเสี่ยง/ควบคุมภายใน เป/นตน

รอยละของบุคลากรที่เขารับการสงเสริมองค*ความรู
ตามวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการทํางานขององค*กร
ผานเกณฑ*การอบรมที่ผูจัดกําหนด รอยละ ๗๐

-

สงเสริมองค*ความรูตามวิชาชีพโดยการสงบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่จัดโดยหนวยงานภายนอกจํานวน ๕๖ คน และผาน
เกณฑ*การอบรมตามที่ผูจัดกําหนดรอยละ ๑๐๐

-

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแก#ไข

มีการเผยแพรคานิยมองค*กร/ประมวลจริยธรรม ตลอดจนขอบังคับที่เกี่ยวของ ใหบุคลากรทั้งองค*กรรับทราบอยางทั่วถึง ดังนี้
๑. เผยแพรผานระบบเครือขายภายใน สพธอ. (Intranet) ขอความและภาพ (Screen Server) หนาจอคอมพิวเตอร*ของบุคลากร
สพธอ.
๒. เผยแพรผาน Banner
จัดใหมีการฝ[กอบรมเกี่ยวกับคานิยม/ประมวลจริยธรรม องค*กรตลอดจนขอบังคับที่เกี่ยวของแกบุคลากร จํานวน ๒ ครั้ง ในหัวขอเรื่อง
๑. การป\องกันและปราบปรามการทุจริตคอร*รัปชั่นและผลประโยชน*ทับซอน โดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการป\องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ* ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ หอง Open Forum ชั่น ๒๑
๒. วินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที โดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการป\องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕-๑๖.๐๐ น. หอง Open Forum ชั้น ๒๑
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เนื่องจากการจัดอบรม ในป7งบประมาณ พ.ศ.
ดานการป\องกันและ ๒๕๖๓ อาจพิจารณาจัด
ปราบปรามการทุจริต กิจกรรมใหเร็วขึ้นกวาเดิม
ครั้งที่ ๒ ของ
ป7งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ไดจัดขึ้นในชวง
ปลายป7งบประมาณ จึง
ทําใหเจาหนาที่สวน
ใหญไมสามารถเขารวม
ไดเนื่องจากติดภารกิจ

ข#อเสนอแนะ

แบบรายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป)องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔
หน4วยงาน สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส7
ยุทธศาสตร7ที่ ๒ การพัฒนาระบบป)องกันการทุจริตเชิงรุก
เป)าประสงค7ที่ ๒ : สร#างกลไกป)องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่สําคัญ เชน
• การบริหารทรัพยากรมนุษย*
• การจัดซื้อจัดจาง
• การวางแผนงานงบประมาณ
• การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป/นตน

ตัวชี้วัด
มีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานดานตางๆ ที่สําคัญ ๑ ดาน

งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จํานวน ๔๖ ฉบับ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่สําคัญ ไดแก การบริหารทรัพยากรมนุษย* การจัดซื้อจัดจาง การวางแผนงานงบประมาณ และ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

กิจกรรม
จัดใหมีชองทางการเผยแพรรายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
ป\องกันฯ ตอสาธารณะ

มีชองทางการเผยแพรรายงานผลความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการป\องกันฯ ตอสาธารณะ ๑ ชองทาง

-

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการป\องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ผานทางเว็บไซต* สพธอ.
https://www.etda.or.th/etda-strategic-plan.html

กิจกรรม
จัดใหมีชองทางรองเรียนเรื่องทุจริตในการใหบริการตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน

มีชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีความเหมาะสม
อยางนอย ๑ ชองทางและแนวปฏิบัติในการจัดการ
เรื่องรองเรียน

-

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน จํานวน ๒ ชองทาง โดยสามารถติดตอหนวยงานไดผานเว็บไซต*ของ สพธอ. (www.etda.or.th) โดยมี
สํานักพัฒนาองค*กรและสารสนเทศเป/นหนวยงานกลางในการรับเรื่อง และทางโทรศัพท* ๐-๒๑๒๓-๑๒๓๔ โดยมีฝvายประชาสัมพันธ*
เป/นผูรับเรื่อง

กิจกรรม
เสนอผลการทบทวน/แผนปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ และติดตามการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่สําคัญ ตอผูบริหาร และมีรายงานติดตามผลการ
เชน
ปฏิบัติงาน (ดานที่เลือกไวในป7ที่แลว) ๑ ดาน
• การบริหารทรัพยากรมนุษย*
• การจัดซื้อจัดจาง
• การวางแผนงานการเงินและงบประมาณ
• การตรวจสอบภายใน
• การความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
• การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป/นตน

-

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักดานการอํานวยความสะดวกทางการคา (e-Trade Facilitation)
มีการเสนอรายงานการปรับปรุงงานบริการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง (e-Certificate) และบริการออกใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส*
(e-Tax invoice by e-mail) ตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๑ พ.ค. ๒๕๖๒

กิจกรรม
จัดทํารายงานผลความสําเร็จการดําเนินงานตามขอกําหนดประเภทที่ตอง
ดําเนินการตามกําหนดเวลา

-

มีการรายงานผลความสําเร็จการดําเนินงานตามขอกําหนดประเภทที่ตองดําเนินการตามกําหนดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

-

ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ สพธอ. ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ๙๐.๒๒ คะแนน

เป)าประสงค7ที่ ๓ : เสริมสร#างประสิทธิภาพในการป)องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลความสําเร็จการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯประจําป7งบประมาณ ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหาร

ยุทธศาสตร7ที่ ๓ ยกระดับดัชนีการรับรู#การทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐประจําป7 (ITA) ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน
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ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแก#ไข

ข#อเสนอแนะ

