รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย

1. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

การจัดกิจกรรม /
ฝึกอบรม /สัมมนา /
ศึกษาดูงาน เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และการปรับฐาน
คิดการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และไม่ทนต่อการทุจริต
ทั้งในรูปแบบออนไลน์/
ออฟไลน์

-

2. ป้องกันการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

การดาเนินงานตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์/ออฟไลน์

-

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
สานักบริหารและ
ภายใน
- เตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิด
กิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี พัฒนาองค์กร 30 ก.ย. 63 ความตระหนักในการแยกแยะระหว่าง
และสานัก
ไม่ยอมรับการทุจริต
ผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์
นโยบายและ
เป้าหมาย: ร้อยละ 80
ส่วนรวมและไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์
ผ่านแคมเปญออนไลน์ ที่เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โดยจะดาเนินการระหว่างไตรมาส 3 - 4
คาดว่าเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมากกว่า
ร้อยละ 80 จะเกิดการรับรู้และความ
ตระหนักในเรื่องดังกล่าว
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ:
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
- ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย:
ดาเนินการไตรมาส 3 - 4
หน่วยงานมีมาตรการ / โครงการ สานักบริหารและ
ภายใน - แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการ
พัฒนาองค์กร 30 ก.ย. 63
/กิจกรรมในการสกัดกั้นการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
และสานัก
ทุจริตเชิงนโยบาย / นโยบายการ
(แทนคณะทางานชุดเดิม เนื่องจากมีการ
นโยบายและ
กากับดูแลองค์กรที่ดี
ปรับโครงสร้างองค์กร) ตามคาสั่งที่
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
เป้าหมาย: 1 มาตรการ /
โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
2/2563 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 ม.ค.
63 เพื่อทาหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
- เตรียมการจัดกิจกรรมเผยแพร่คู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน
ระบบ e-office เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงานใช้อันจะเป็นการป้องกัน
การทุจริตเชิงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดง
ความโปร่งใสในการดาเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าวของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ทั้งหมด
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ:
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
- ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย:
ดาเนินการไตรมาส 3 - 4

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

กิจกรรม/โครงการ
การดาเนินโครงการ/
กิจกรรมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงาน
ทั้งในรูปแบบออนไลน์/
ออฟไลน์ อาทิ การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
การศึกษาดูงาน/การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นา
ข้อเสนอแนะ/ผลการ
ดาเนินงาน มาปรับปรุง
และพัฒนาองค์กร ให้เกิด
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
-

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย: ร้อยละ 85

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

สานักบริหารและ
ภายใน - เตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาองค์กร 30 ก.ย. 63 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์
และสานัก
ความรู้ สมรรถนะ/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นโยบายและ
ของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ยุทธศาสตร์
ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส อัน
จะนาไปสู่การยกระดับผลผลคะแนน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐให้เพิ่ม
สูงขึ้น โดยจะพัฒนาการสื่อสารเชิง
สร้างสรรค์เชิงรุกในรูปแบบออนไลน์
เพื่อให้สามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานได้โดยง่ายและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์
- ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2563 จะประกาศผล
ในช่วงปลายปี 2563
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ:
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
- ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย: ดาเนินการ
ไตรมาส 3 - 4

ประเด็นยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณ

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ม.ค. – มี.ค. 63) เป็นช่วงวิกฤติโรค Covid-19 ส่งผลให้ สศส. ต้องประกาศปิดพื้นที่ให้บริการเป็นการชั่วคราว
และให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work form Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในเชิงพื้นที่หรือ ณ สถานที่ตั้ง คือ
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น รวมถึงสาขาอื่น ๆ ได้ จึงจาเป็นต้องจัดกิจกรรมตามแผนการป้องกันการทุจริตที่ ในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้ยังคงสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ต่อไป

(นายอภิสิทธิ์

ไล่สัตรูไกล)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ 17 เมษายน 2563

