รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)

รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ร้อยละความสาเร็จตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประกอบด้วย
๓ ยุทธศาสตร์ ๑๔ กิจกรรม ซึ่งผลการดาเนินงาน ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ สามารถดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ๑๔ กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
ดาเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๐%

หมายเหตุ : (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่ เป็นบรรทัดฐานขององค์กร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

สถานะ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

๑๐๐%

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

CMH

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) เจ้าหน้าที่ใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๒๐ คน
มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ทั้งสิ้นครบถ้วนทั้ง ๒๐ คน คิดเป็น (๑๐๐%)

๒. จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง ๒ กิจกรรม ดาเนินการ CMH, CMD
ค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
แล้วเสร็จ
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริต

๑. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินงานเพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบ
ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๒. กิจกรรมการประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๓. จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนา กล่อม
เกลาจิตใจ นามาประยุกต์ใช้ในการทางานและ
การดารงชีวิต

๑. ทาบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. กิจกรรม ทาบุญวันเกิดเจ้าหน้าที่ (ทุกเดือน)

๔. พัฒนาสื่อ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ
สร้างพื้นที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานส่งเสริมจิตสานึกที่ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม

๒ กิจกรรม ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
๑ เรื่อง

CMH

ดาเนินการ CMH, BDM ประกาศประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมจิตสานักที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรผ่าน
แล้วเสร็จ
ช่องทาง Facebook EGA, G-Chat และ WebSite EGA เช่น “No Gift Policy”

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีแดง คือ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และตัวอักษรสีเขียว คือ กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จจากการติดตาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลอดจากการทุจริต
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สถานะ

๑. การประกาศเจตจานงสุจริตในการกาหนด
จานวน ดาเนินการ
นโยบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้เข้าร่วม แล้วเสร็จ
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
๗๐%
หน่วยงาน
๒. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ปีละ ๑ ครั้ง ดาเนินการ
ส่วนร่วมในกาหนดแผนงาน/ โครงการ
แล้วเสร็จ

๓. การเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
๔. พัฒนาระบบการตรวจสอบและการควบคุม
ภายในให้เป็นระบบและโปร่งใส

๘๐%

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการ
ตรวจสอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

PSR

(จานวนเจ้าหน้าที่ ณ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) ทั้งหมด ๒๘๒ คน เข้าร่วมประกาศฯ
ทั้งสิ้น ๒๕๒ คน (คิดเป็น ๘๙% ของพนักงานทัง้ หมด ณ วันทื่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)

BDA

โครงการ “พัฒนาหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลภาครัฐ” ในประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน
TDGA โดยการเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาร่วมให้ข้อมูล ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑

BDM, ODI การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของการ
ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี ๒๕๖๑ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน ได้
ทั้งสิ้น 126 คะแนน คิดเป็น ๘๕% ของเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)
PSR, IA

ดาเนินงานครบทั้ง ๔ ไตรมาส

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีแดง คือ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และตัวอักษรสีเขียว คือ กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จจากการติดตาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลอดจากการทุจริต
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๕. ส่งเสริมการจัดทาคู่มือ กระบวนการ
๓ กระบวนการ
ปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อลด
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับข้อร้องเรียน
ระยะเวลาการ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตอบสนองข้อร้องเรียน
ไม่ต่ากว่า ๙๕%
๗. มีกระบวนการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้
ปีละ ๑ ครั้ง
มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชัน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สถานะ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

CMD

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

CSC, CMH

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ODL, PSR

การทบทวนแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ปี ๒๕๖๑

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) สานักงานมีการทบทวนและ
ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานแล้ว จานวน ๑๑ กระบวนการ

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีแดง คือ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และตัวอักษรสีเขียว คือ กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จจากการติดตาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นต้นแบบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สถานะ

ผู้รับผิดชอบ

๑. แต่งตั้งกลุ่มเครือข่าย หรือคณะทางานด้าน
๑ กลุ่ม ดาเนินการ
PSR
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการ
แล้วเสร็จ
ทุจริต
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการทางานด้านคุณธรรม
๑ กิจกรรม ดาเนินการ
PSR
จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตจากกลุ่ม
แล้วเสร็จ
คณะทางานและแสวงหาเครือข่ายอื่นๆ เช่น
การเข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านทุจริตในระดับ
กระทรวง
๓. คัดเลือก ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติ ปีละ ๑ ครั้ง ดาเนินการ CMH, CMD
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
แล้วเสร็จ
สุจริต

ผลการดาเนินงาน
คาสั่ง สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ๘๒/๒๕๖๐
แต่งตั้ง คณะทางานส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์
ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

มอบรางวัล “บุคคลต้นแบบ” ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้แก่
๑. นาย ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์
๒. นางสาว ศิริพร พงศ์วิญญู

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีแดง คือ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และตัวอักษรสีเขียว คือ กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จจากการติดตาม

