รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานรอบ 6 เดือน)
ผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างเดือนตุล าคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่ง มีโครงการทั้งหมด 7 กิจกรรม ซึ่งได้
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5 กิจกรรม ผลการดำเนินงานมีดังนี้
1. การจัดทำขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้ยื่นเสนอราคา ได้รับทราบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ทุกวิธี พร้อมการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างเป็น ไปเพื่อ ให้ผ ู ้ย ื่น เสนอราคา ได้ทราบถึ ง
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งขั้นตอนการ
ดำเนินงานสอดคล้องกับ กระบวนการจัดซื้ อจัด
จ้างที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ โดยกระบวนการที่ได้
ประกาศขึ้นเว็บไซต์มีทั้งหมด 5 กระบวนการ คือ
1.1 การซื้อจ้างด้วยวิธี e-bidding
1.2 การซื้อจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.3 การซื้อจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
1.4 การซื้อจ้างด้วยวิธี e- Market
1.5 การซื้อจ้างด้วยวิธีการสอบราคา
2.การปรับรูปแบบการซื้อจ้างเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการป้องกันการทุจริต
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) หน่วยงานได้มีการปรับปรุง
รูปแบบกระบวนการซื้อจ้างให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อ ป้องกันการทุจริตในการซื้อจ้างได้ดำเนินการ
ดังนี้
กำหนดให้ ผ ู ้ ย ื ่ น ข้ อ เสนอจั ด ส่ ง ใบเสนอราคาและเอกสารการยื ่ น ข้ อ เสนอในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format) โดยจัดทําเป็นไฟล์เอกสารที่ต้องใช้รหัสในการเข้าถึงเฉพาะใบเสนอราคา
และกําหนดให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเป็น 2 Email ดังนี้
1. ไฟล์ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ โดยส่งอีเมลให้เลขานุการคณะกรรมการ
กําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทําใบสรุปรายละเอียดเอกสารการยื่นข้อเสนอผ่านทางอีเมล
2. รหัสเข้าถึงเอกสารใบเสนอราคา โดยส่งอีเมลให้ประธานกรรมการ โดยไม่ต้องจัดส่งไฟล์ใบเสนอ
ราคา และเอกสารประกอบ
ทั้งนี้ ทางสถาบันยังคงรับเอกสารเสนอราคาในรูปแบบของเอกสารอยู่เช่นกัน

3. การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)
การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น และตรวจดู
โดยสะดวก และเน้นถึงความโปร่งใสในการทำงานขององค์กร ซึ่งข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 7(1) (2) (3) (4) มาตรา 9(3) (4) (5) รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารผ่าน ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สคช. ซึ่งสามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่าย
Internet หรือ Intranet โดยพัฒนาในลักษณะ Web Based Application
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สคช.จึงเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทําหน้าที่ เป็นระบบ
บริหารการจัดเก็บ ข้อมูลเอกสาร ตามประเภท มาตรา 7(1) (2) (3) (4) มาตรา 9(3) (4) (5) และเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของราชการที่เผยแพร่ข้อมูล และเป็นประโยชน์ใน
การเรียกใช้ข้อมูล และ เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและบริการ
สาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4. กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฎิบัติ
หน้าที่
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ทางด้านคุณธรรม
และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA) ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวนำโดยนายนคร ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้กล่าวเปิดงาน และร่วมลง
นามในการต่อต้านการทุจริต และนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ประกาศนโยบาย
การต่อต้านทุจริต และนำกล่าวปฏิญาณ ในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การจัดงานในครั้งนี้มี
บุคลากรของ สคช. เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom meeting จำนวน 105 คน และเข้าร่วม ณ สถานที่ตั้ง
จำนวน 30 คน รวมทั้งหมด 135 คน จากบุคลากรทั้งหมด 145 คน คิดเป็นร้อยละ 90.34

5. กิจกรรมการให้ความรู้กับบุคลากรเรื่องการเสริมสร้างเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและ
ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฎิบัติหน้าที่
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ทางด้านคุณธรรม
และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA) ในวันที่ 5 เมษายน 2565 โดยการให้ความรู้
ในเรื่อง “เสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ทางด้านคุณธรรม และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” โดยเชิญวิทยากร
จาก ป.ป.ช. เป็ น วิ ท ยากร ซึ ่ ง ผลการ
ทดสอบความรู ้ ห ลั ง การอบรมมี ค ะแนน
เฉลี่ย 7.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน

6. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหน่วยงาน ในการ
ให้บริการ หรือเรื่องร้องเรียน
ในการรับ ฟ้งความคิดเห็น จากหน่ว ยงานภายบอก
สถาบัน คุณวุฒ ิว ิช าชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนิน การ
เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผ่าน
Call Center Email Line นอกจากนี้ การรับฟังความ
คิดเห็นยังมีการดำเนินการผ่านการประเมินความพึงพอใจใน
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนทีผ่านมามี
ผู้เข้ารับบริการมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ บุคคลทั่วไป จำนวน
1,473 คน คิดเป็นร้อยละ 78 หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 359
คน คิดเป็นร้อยละ 19 องค์กรที่มีหน้าทีรับรองจำนวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 3
7. โครงการส่งเสริมให้ สคช. เป็นองค์กรคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
การส่งเสริมให้สคช. เป็นองค์กรคุณธรรม มีการดำเนินงานผ่าน
กิจกรรม KM ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรม
พื้นฐานของทักษะสมาธิจิตวิทยาเชิงบวกพัฒนาความสุขในการทำงาน
การจัดกิจกรรมธรรมมาภิบาลในการคัดเลือกบุคลากร เป็นต้น

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้
รายละเอียด
ตามเป้าหมาย
1. การจัดทำขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้ จัดทำขั้นตอนการซื้อจ้าง
5 ขั้นตอน
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ไม่ใช้งบประมาณ
ยื่นเสนอราคา ได้รับทราบขั้นตอนการจัดซื้อ
ขั้นตอน และ
จัดทำขั้นตอนการซื้อจ้างขั้นตอน และประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ มี
จัดจ้างในทุกวิธี พร้อมการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทั้งหมด 5 กระบวนการ คือ
website 5 ขั้นตอน
1.1 การซื้อจ้างด้วยวิธี e-bidding
1.2 การซื้อจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.3 การซื้อจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
1.4 การซื้อจ้างด้วยวิธี e- Market
1.5 การซื้อจ้างด้วยวิธีการสอบราคา
2. การปรับรูปแบบการซื้อจ้างเป็นรูปแบบ
กระบวนการซื้อจ้างแบบ 1 กระบวนการ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ไม่ใช้งบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการป้องกันการ
อิเล็กทรอนิกส์ 1
กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดส่งใบเสนอราคาและเอกสารการยื่น
ทุจริต
กระบวนการ
ข้อเสนอในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) โดย
จัดทําเป็นไฟล์เอกสารที่ต้องใช้รหัสในการเข้าถึงเฉพาะใบเสนอราคา
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีการนำไปใช้เรียบร้อยแล้ว
3. การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบข้อมูลข่าวสาร 1
1 ระบบ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
77,575 บาท
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์สถาบันคุณวุฒิ
ระบบ
การพั ฒ นาระบบศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื ่ อ ให้
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น
4. กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับ จำนวนบุคลากรที่เข้า
ร้อยละ 90.34
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
26,925 บาท
สินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการ
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ทางด้านคุณธรรม และการ
ปฎิบัติหน้าที่
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA) ในวันที่ 5
เมษายน 2565 บุคลากรของ สคช. เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom
meeting จำนวน 105 คน และเข้าร่วม ณ สถานที่ตั้ง จำนวน 30

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5. กิจกรรมการให้ความรู้กับบุคลากรเรื่องการ จำนวนบุคลากรที่เข้า
เสริมสร้างเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับ
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
สินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการ
ปฎิบัติหน้าที่

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย
ร้อยละ 90.34

6. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ภายนอกหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
หน่วยงาน ในการให้บริการ หรือเรื่อง
ร้องเรียน

รายงานผลการให้บริการ
และเรื่องร้องเรียน

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

7.โครงการส่งเสริมให้ สคช. เป็นองค์กร
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

จำนวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

อยู่ระหว่างดำน
เนินการ

งบประมาณที่ใช้

รายละเอียด

คน รวมทั้งหมด 135 คน จากบุคลากรทั้งหมด 145 คน คิดเป็นร้อย
ละ 90.34
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
26,925 บาท
กิจกรรมการให้ความรู้กับบุคลากรเรื่องการเสริมสร้างเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฎิบัติ
หน้าที่ ในวันที่ 5 เมษายน 2565 บุคลากรของ สคช. เข้าร่วมผ่าน
โปรแกรม Zoom meeting จำนวน 105 คน และเข้าร่วม ณ สถาน
ที่ตั้ง จำนวน 30 คน รวมทั้งหมด 135 คน จากบุคลากรทั้งหมด 145
คน คิดเป็นร้อยละ 90.34 ผลการทดสอบความรู้หลังการอบรมมี
คะแนนเฉลี่ย 7.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนทีผ ่านมามี ผู้เข้ารับ
บริการมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ บุคคลทั่วไป จำนวน 1,473 คน คิด
เป็นร้อยละ 78 หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 19
องค์กรที่มีหน้าทีรับรองจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 3
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
การส่งเสริมให้สคช. เป็นองค์กรคุณธรรม มีการดำเนินงาน
ผ่านกิจกรรม KM ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัด
กิจกรรมพื้นฐานของทักษะสมาธิจิตวิทยาเชิงบวกพัฒนาความสุขใน
การทำงาน การจัดกิจกรรมธรรมมาภิบาลในการคัดเลือกบุคลากร
เป็นต้น

