รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

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

2. ป้องกันการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

การดาเนินงานตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
50,000

-

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
ส่วนงานบริหาร
กิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ทรัพยากรบุคคล
ไม่ยอมรับการทุจริต
ฝ่ายอานวยการ
เป้าหมาย: ร้อยละ 80

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

ภายใน
- สศส. จัดกิจกรรม “ครี เอ เทศน์” โดย
30 ก.ย. 62 พระมหาสมปอง ตาลปตฺโต ณ สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) โดยมีสาระธรรมที่สอดคล้องกับ
การส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดี ใช้หลักธรรมะ
แก้ไขปัญหา และการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
- บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจานวน
68 คน จากจานวนทั้งสิ้น 74 คน
คิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ: 41,815 บาท
- ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย: ผลสูงกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้
หน่วยงานมีมาตรการ / โครงการ ส่วนงานกฎหมาย
ภายใน - จัดทามาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
/กิจกรรมในการสกัดกั้นการ
ฝ่ายอานวยการ 30 ก.ย. 62
ทุจริต จานวน 7 มาตรการ ตามแนวทาง
ทุจริตเชิงนโยบาย / นโยบายการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
กากับดูแลองค์กรที่ดี
ในการดาเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ
(ITA) ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

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

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ ประกาศใช้เมื่อ 13 พ.ค.
62
2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม ประกาศใช้เมื่อ 13 พ.ค.
62
3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศใช้เมื่อ 23
พ.ค. 62
4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต ประกาศใช้เมื่อ 29 พ.ค. 62
5) มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศใช้เมื่อ 29 พ.ค. 62
6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ประกาศใช้เมื่อ 29 พ.ค
62
7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศใช้เมื่อ 23 พ.ค. 62
- มีการเผยแพร่มาตรการทั้ง 7 มาตรการ
ไปยังเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ

ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

-

3. พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

การดาเนินโครงการ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
สานักงาน

-

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย: ร้อยละ 85

ส่วนงานกฎหมาย
ภายใน ฝ่ายอานวยการ 30 ก.ย. 62

นาไปใข้ในการดาเนินงานของ สศส. ให้
เป็นไปบนพื้นฐานของความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้จากทั้งบุคลากร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มีการออกข้อบังคับคณะกรรมการ สศส.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณธกรรม
การ ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 และประกาศใช้
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ:
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย: จานวนมาตรการที่
จัดทาขึ้นสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
ดาเนินกิจกรรม Zero Tolerance แสดง
พลังต่อต้านการทุจริต โดยคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม
กิจกรรม โดยมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณ

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย

50,000

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

- ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2562 ของ สศส. อยู่ที่
89.49 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่
ในระดับ A
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ:
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
- ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย: ผลสูงกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 41,815 บาท (งบประมาณส่วนที่ประหยัดได้สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานอื่นต่อไป)

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. เป็นหน่วยงานใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเป็นปีแรกของการจัดทาแผนปฏิบัติกา รป้องกันการทุจริต อย่างไรก็ตาม สศส.
ได้พยายามดาเนินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ให้ผู้รับบริการและสาธารณชนไดรับทราบ และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินนโยบายและการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงการทางานด้วยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สศส. จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ต่อไป เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงานไมสามารถเกิดขึ้นได

(นายอภิสิทธิ์

ไล่สัตรูไกล)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ 9 เมษายน 2563

