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เมษายน 2563

คานา
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สศส. เป็นหน่วยงำนภำยใต้
สำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ทำหน้ำที่ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพื่อให้เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
เป็นพลังขับเคลื่อ นไปสู่เศรษฐกิ จที่สมดุล และยั่งยืนในระยะยำว กำรดำเนินกำรตำมภำรกิจดัง กล่ำวมีควำม
เกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เป็ น จ ำนวนมำก อำทิ ผู้ ป ระกอบกำร ชุ ม ชน สำธำรณชน
สถำบันกำรศึกษำ ทั้ งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค รวมไปถึง หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และหน่วยงำน
ต่ำงประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ควำมสำคัญกั บกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรดำเนินงำน
ที่เป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติและประชำชนเป็นหลัก รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำกำรทุจริตในด้ำน
ต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นได้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นปีที่สองที่ สศส. เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และได้นำข้อมูลผล
กำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำวิเครำะห์และถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในกำรยกระดับกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำลภำครัฐ และจัดทำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ ำ งสรรค์ (องค์ ก ำรมหำชน) ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้ น เพื่ อ เป็ น เอกสำรอ้ ำ งอิ ง และเป็ น
แผนที่นำทำงแก่บุคลำกรในกำรดำเนินงำนด้ำนดังกล่ำวให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
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บทสรุปผู้บริหาร
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สศส. มีบทบำทภำรกิจในกำร
ส่ง เสริม และพั ฒ นำศัก ยภำพของเศรษฐกิ จ สร้ำงสรรค์ เพื่อให้เ ศรษฐกิ จ สร้ำงสรรค์เ ป็นพลัง ขับ เคลื่อนไปสู่
เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยำว ผ่ำนกำรให้บริกำรแหล่งบ่มเพำะธุรกิจสร้ำงสรรค์ ทั้งในส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำคแก่ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บริกำรทั่วไป กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรและส่งเสริมให้เกิดกำรนำ
กระบวนกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ไปใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และสร้ำงนวัตกรรม กำรส่งเสริมและพัฒนำพื้นที่
ที่เอื้อต่อบรรยำกำศสร้ำงสรรค์และกำรเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนำย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ให้เกิดขึ้น เป็นต้น
นับจำกกำรจัดตั้งเป็นองค์กำรมหำชนในปี 2561 เป็นต้นมำ สศส. ดำเนิ นกำรตำมภำรกิจและ
ให้บริกำรโดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำลภำครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวคิดหลัก คือ 1) กำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำรตอบสนอง 2) ค่ำนิยมประชำธิปไตยที่เน้น
ภำรระรับผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้ เปิดเผย/โปร่งใส ยึดหลักนิติธรรม และควำมเสมอภำค 3) ประชำรัฐ
ที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมและกำรกระจำยอำนำจ และ 4) ควำมรับผิดชอบทำงกำรบริหำรตำมหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม กล่ำวคือ กำรกำกับดูแลของผู้บริหำรองค์กำรจะต้องเป็นไปโดยยึดหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใส
สศส. ได้นำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มำวิเครำะห์จุดอ่อนหรือประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข รวมถึงประเด็นที่จะสำมำรถพัฒนำให้ดีขึ้น และจัดทำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของ สศส. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้บุคลำกรใช้เป็นแผนที่นำทำง
ไปสู่กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่องค์กรกำหนดไว้ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส
-------------------------------------------------
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA)
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรป้องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริตแห่ง ชำติ (ส ำนัก งำน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ โดยถือ
เป็นกำรประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี ในกำรประชุมเมื่อวันที่
23 มกรำคม 2561 มี ม ติเ ห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุ กหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรดำเนินงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ ในปีง บประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่สำนักงำน ป.ป.ช. กำหนด
กำรประเมิน ITA ปีง บประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนัก งำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดเครื่องมือในกำร
ประเมินออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มี วัตถุป ระสงค์เ พื่อ ประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่ มีต่อหน่วยงำน
ตนเอง ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อำนำจ
ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต (น้ำหนักร้อยละ 30)
2. แบบวัดกำรรับรู้ของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำน
ที่ประเมิน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดคุณภำพกำรดำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และ
ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน (น้ำหนักร้อยละ 30)
3. แบบตรวจกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ นระดั บกำรเปิ ดเผยข้ อมู ลต่ อสำธำรณะของหน่ วยงำนเพื่ อให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต
(น้ำหนักร้อยละ 40)
โดยกำหนดเกณฑ์ คะแนนเป็น 2 ลักษณะ คือ ค่ำคะแนนซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ระดับผลกำรประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
95.00 - 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

ทั้ ง นี้ แผนแม่ บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุ จริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดค่ำเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วัดให้ หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
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2. ผลการประเมิน ITA ของ สศส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครั ฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สศส. เข้ำร่วมกำรประเมิน
เป็นปีแรก โดยมีคะแนนในภำพรวมของหน่วยงำน 89.49 คะแนน ระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก (4 ตัวชี้วัด)
อันดับ 1 กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต
100 คะแนน
อันดับ 2 คุณภำพกำรดำเนินงำน
91.46 คะแนน
อันดับ 3 กำรปฏิบัตหิ น้ำที่
89.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน (6 ตัวชี้วัด)
อันดับ 10 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
73.01 คะแนน
อันดับ 9 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
74.38 คะแนน
อันดับ 8 กำรใช้อำนำจ
80.20 คะแนน
อันดับ 7 กำรใช้งบประมำณ
80.67 คะแนน
อันดับ 6 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
82.32 คะแนน
อันดับ 5 กำรปรับปรุงกำรทำงำน
82.75 คะแนน
กรำฟใยแมงมุมแสดงคะแนนภำพรวมกำรประเมิน ITA ของ สศส. 89.49 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน : A
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ตารางแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก สานักงาน ป.ป.ช. ต่อผลการประเมิน ITA ของ สศส. ปี 2562
IIT
คะแนนอยู่ในระดับดี
(Good)
บ่ง ชี้ให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้มกำร
ดำเนินงำนที่ เป็นไปตำมหลัก กำรควำม
โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ มี ม ำ ต ร ฐ ำ น ใ น ก ำ ร
ปฏิ บั ติ ง ำน โดยบุ ค ลำกรส่ ว นใหญ่ ยั ง
เชื่อมั่ นและแสดงควำมไว้วำงใจที่มีต่อ
กำรบริห ำรงำนของผู้บริหำรที่มุ่งสู่กำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำง
มีประสิทธิผล

EIT
คะแนนอยู่ในระดับดีมาก
(Very Good)
บ่ง ชี้ให้เ ห็นว่ำประชำชนหรือผู้รับ บริก ำรส่ ว น
ใหญ่มี ควำมเชื่อมั่ นในคุณภำพกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน โดยมี
กำรให้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนแก่ ผู้ รั บ บริ ก ำร ไม่ น ำ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สำธำรณะ ในส่วนของประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
ชี้ให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีกำรวำงระบบกำรสื่อสำร
ที่ ดี โดยเผยแพร่ ข่ ำ วสำรที่ เ ป็น ปั จ จุบั น ผ่ ำ น
ช่อ งทำงที่ ห ลำกหลำยแก่ ส ำธำรณชน รวมถึง
จัดกำรข้อร้องทุ ก ข์ร้องเรียนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิท ธิภำพ นอกจำกนี้ ยัง มี ควำมพยำยำม
ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรท ำงำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้เกิดกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ โดยมีกำร
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำน และ
พัฒนำระบบกำรทำงำนที่ยึดโยงกับควำมโปร่งใส
โดยเนื้องำนส่วนใหญ่เปิดกว้ำงให้ประชำชนเข้ำ
ไปมีส่วนร่วมพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม จาก ป.ป.ช.
สิ่งที่ควรเปนประเด็นกำรพัฒนำ คือ
หำกหน่วยงำนสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
1) ควรปฏิ บั ติ ง ำน/ให้ บ ริ ก ำรแก่ ผู้ ม ำ ดำเนินงำนที่โปร่งใสแก่ประชำชนและผู้รับบริกำร
ติดต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม
ในวงกว้ำง และวำงแผนกำรดำเนินงำนในส่วนที่
2) กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้ ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้ำงเกี่ยวกับระบบและขั้นตอน
จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
กำรท ำงำนที่ มี คุณภำพ น่ำจะท ำให้ห น่ว ยงำน
3) เปิ ด โอกำสให้ บุ ค ลำกรภำ ย ใ น สำมำรถยกระดับตนเองสู่ระดับยอดเยี่ยมได้ใน
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ อนำคตอันใกล้
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
4) จัดให้มีช่องทำงเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยในสำมำรถแจ้ง เบำะแสอัน
ควรสงสัย โดยมีมำตรกำรคุ้มครองผู้
ร้ อ งเรี ย น ข้ อ มู ล ของผู้ ร้ อ งเรี ย น
จะต้องถูกเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ

OIT
คะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
(Excellence)
บ่งชี้ให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีกำร
วำงระบบที่ มี ค วำมเป็ น เลิ ศ
เพื่อเปิดเผย ข้อมูลต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับ
ทรำบอย่ ำ งเป็ น ปั จ จุ บั น ซึ่ ง
กำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้ำงต้นทั้ ง หมดแสดงถึงควำม
พยำยำมของหน่ ว ยงำนที่ จ ะ
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
ให้ล ดน้อยลงหรือไม่ สำมำรถ
เกิ ดขึ้นได้ ท ำให้โ ดยภำพรวม
แล้ว หน่วยงำนสำมำรถเป็ น
“ต้นแบบ” ในกำรดำเนินงำน
ในด้ ำ นควำมโปร่ง ใสแก่ ส่วน
รำชกำรอื่น ๆ ได้

ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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3. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ สศส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สศส. ได้วิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยจำแนกตำมเครื่องมือ
กำรประเมิน และระบุ ป ระเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำรดำเนินงำน ประเด็นที่ เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นกำรพัฒนำที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำก ป.ป.ช. รวมถึงแนวทำงกำรนำ
ผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
3.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินจาแนกตามเครื่องมือการประเมิน
3.1.1 ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน)
สศส. มีคะแนน IIT อยูในระดับดี (Good) โดยมีคะแนนในระดับตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
I1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อย
เพียงใด (โปร่งใสเป็นไปตำมขั้นตอน และระยะเวลำที่กำหนด)
I2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็น
กำรส่วนตัวเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด
I3 บุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำนของท่ ำ นมี พ ฤติ ก รรมในกำรปฏิ บั ติง ำนตำมประเด็ น ดัง ต่อ ไปนี้ อย่ ำ งไร
(มุ่งผลสำเร็จของงำน ให้ควำมสำคัญกั บงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหำกควำม
ผิดพลำดเกิดจำกตนเอง)
I4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จำกผู้มำติดต่อ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน
กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่ (เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้
เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น)
I5 ในช่วงเทศกำลหรือวำระสำคัญต่ำง ๆ ตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ ำน
มีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจำกกำรรับโดยธรรมจรรยำ หรือไม่ (เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ
ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น)
I6 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต หรือไม่ (เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่
อำจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น)
I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด
I8 หน่ ว ยงำนของท่ ำ น ใช้ จ่ ำ ยงบประมำณ โดยค ำนึ ง ถึ ง ประเด็ น ดั ง ต่ อ ไปนี้ มำกน้ อ ยเพี ย งใด
(คุ้มค่ำ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ตั้งไว้)
I9 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด
I10 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อยเพียงใด
I11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มำกน้อยเพียงใด (โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรำยใดรำยหนึ่ง)
I12 หน่วยงำนของท่ ำน เปิดโอกำสให้ท่ ำน มี ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด (สอบถำม ทักท้วง และร้องเรียน)

คะแนน
ที่ได้
84.71
78.09
79.06
98.53
97.55
96.08
64.84
83.71
93.65
87.34
82.45
72.01
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ประเด็นการประเมิน
I13 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มอบหมำยงำนแก่ท่ำนอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด
I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำน มำกน้อยเพียงใด
I15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด
I16 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรสั่งกำรให้ท่ำนทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด
I17 ผู้บัง คับ บัญ ชำของท่ ำน มี ก ำรสั่ง กำรให้ท่ ำนท ำในสิ่ง ที่ ไม่ ถูก ต้องหรือมี ควำมเสี่ยงต่อกำรทุ จริต
มำกน้อยเพียงใด
I18 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด (ถูกแทรกแซง
จำกผู้มีอำนำจ มีกำรซื้อขำยตำแหน่ง และเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง)
I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด
I20 ขั้ น ตอนกำรขออนุ ญ ำตเพื่ อ ยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของรำชกำรไปใช้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในหน่ ว ยงำนของท่ ำ น
มีควำมสะดวก มำกน้อยเพียงใด
I21 กรณีที่ต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำร
ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด
I22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรนำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง
จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด
I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อย
เพียงใด
I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มี
กำรนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด
I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด
I26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่ (ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำร
ทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และจั ดทำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของหน่วยงำน)
I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด
I28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้ ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด (เฝ้ำระวัง
กำรทุจริต ตรวจสอบกำรทุจริต และลงโทษทำงวินัย)
I29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรนำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
ไปปรับปรุงกำรทำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริต ในหน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด
I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่ำงไร

คะแนน
ที่ได้
71.31
69.78
61.87
96.12
96.10
86.02
92.71
53.03
73.71
94.63
62.41
69.76
77.56
79.41
70.68
74.41
64.79
71.21

ผลกำรประเมิน IIT จำกจำนวนทั้งสิ้น 30 คำถำม พบว่ำ มีประเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำร
ดำเนินงำน ประเด็นที่ เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ ไขโดยเร่งด่วน และประเด็น กำรพัฒนำที่เป็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำก ป.ป.ช. อันจะนำไปสู่แนวทำงกำรนำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน
ดังต่อไปนี้
8

 ประเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำรดำเนินงำน โดยพิจ ำรณำจำกคะแนนที่ได้รับ สูงสุด 3
อันดับ ได้แก่
ลาดับที่
ข้อคาถาม
1 I4 บุคลำกรในหน่วยงำนไม่มีกำรเรียกรับเงิน
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจคำนวณ
เป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำกำรรับควำม
บันเทิ ง เป็นต้น จำกผู้มำติดต่อเพื่อแลก
กั บ กำรปฏิ บัติ ง ำน กำรอนุ มั ติ อนุญ ำต
หรือให้บริกำร
2 I5 ในช่ ว งเทศกำลหรื อ วำระส ำคั ญ ต่ ำ ง ๆ
ตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลำกร
ในหน่ ว ยงำนไม่ มี ก ำรรับ เงิน ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้
เช่ น กำรลดรำคำ กำรรับ ควำมบันเทิ ง
เป็ น ต้ น นอกเหนื อ จำกกำรรั บ โดย
ธรรมจรรยำ
3 I16 ผู้บังคับบัญชำไม่มีกำรสั่งกำรให้ท่ำนทำ
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ

คะแนน
แนวทางการพัฒนา
98.53 สื่อสำรและสร้ำงกำรรับรู้ ประกำศ สศส. เรื่อง
มำตรกำรป้องกั นกำรรับ สินบน (ประกำศ ณ
วันที่ 29 พฤษภำคม 2562) ให้บุคลำกรของ
สศส. รับทรำบและถือปฏิบัติ
97.55

สื่ อ สำรและสร้ ำ งกำรรั บ รู้ นโยบำย No-Gift
Policy ให้ บุ ค ลำกรของ สศส. รั บ ทรำบและ
ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

96.12

สื่ อ ส ำ ร แ ล ะ ส ร้ ำ ง ก ำ ร รั บ รู้ ข้ อ บั ง คั บ
คณะกรรมกำร สศส. ว่ำด้วยประมวลจริยธรรม
ของคณะกรรมกำร ผู้อำนวยกำร เจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ปฏิบัติกงำน พ.ศ. 2562 ให้บุคลำกรของ สศส.
รับทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และแนวทำงกำรพัฒนำ
โดยพิจำรณำจำกคำถำมที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
ลาดับที่
ข้อคาถาม
30 I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ข อ ง ร ำ ช ก ำ ร ไ ป ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น
หน่วยงำน มีควำมสะดวก
29 I15 ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำร
ฝึก อบรม กำรศึก ษำดูง ำน หรือกำรให้
ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม
28 I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนเกี่ยวกับ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง

คะแนน
แนวทางการพัฒนา
53.03 ชี้แจงทำควำมเข้ำใจบุคลำกรในเรื่องแนวทำง/
ขั้ น ตอนกำรยืม ทรัพย์สิน ของส ำนัก งำนไปใช้
ปฏิบัติงำน
61.87 เผยแพร่ แ ผนกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลำกร
ของ สศส. รับทรำบทั่วทั้งองค์กร
62.41 ชี้ แ จงท ำควำมเข้ ำ ใจบุค ลำกรในเรื่ องกำรใช้
ทรัพย์สินของสำนักงำนอย่ำงถูกต้อง
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 ประเด็นกำรพัฒนำที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำก ป.ป.ช. มีดังนี้
ลาดับที่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จาก ป.ป.ช.
แนวทางการพัฒนา
1 ควรปฏิบัติง ำน/ให้บริก ำรแก่ผู้มำติดต่อทุก เผยแพร่ คู่ มื อ กำรให้ บ ริ ก ำรให้ บุ ค ลำกรรั บ ทรำบ
คนอย่ำงเท่ำเทียม
และใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร
และผู้มำติดต่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
2 กำรสร้ำงกำรรับ รู้เ กี่ ยวกั บ แผนกำรใช้จ่ำย เผยแพร่/ชี้แจงทำควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรรับทรำบทั่วทั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
องค์ ก ร ในเรื่ อ งแผนปฏิ บั ติ ก ำรและแผนกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
3 เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่ วยงำนมี นำระบบ e-office มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ส่ ว นร่ ว มในกำรตรวจสอบกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณ
4 จั ด ให้ มี ช่ อ งทำงเพื่ อ ให้ผู้มี ส่ว นได้ ส่วนเสีย เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรรับทรำบช่องทำง และ
ภำยในสำมำรถแจ้ง เบำะแสอั นควรสงสัย แนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งข้อร้องเรียน และร่วมกัน
โดยมี ม ำตรกำรคุ้ม ครองผู้ร้อ งเรียน ข้อมู ล
ของผู้ร้อ งเรียนจะต้อ งถูก เก็ บ รัก ษำไว้เ ป็น
ควำมลับ
3.1.2 ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)
สศส. มีคะแนน EIT อยูในระดับดีมำก (Very Good) โดยมีคะแนนในระดับตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อย
เพียงใด (โปร่งใสเป็นไปตำมขั้นตอน และตำมระยะเวลำที่กำหนด)
E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำ น กับผู้มำติดต่ออื่น ๆ อย่ำงเท่ำ
เทียมกัน มำกน้อยเพียงใด
E3 เจ้ำหน้ำที่ ของหน่วยงำนที่ ท่ ำนติดต่อ ให้ข้อมู ล เกี่ ยวกั บ กำรดำเนินกำร/ให้บ ริก ำรแก่ ท่ำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มำกน้อยเพียงใด
E4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อร้องขอให้จ่ำยหรือให้
สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่
E5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรดำเนินงำน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก
มำกน้อยเพียงใด
E6 กำรเผยแพร่ข้อ มูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มี ลัก ษณะดัง ต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด (เข้ำถึงง่ำย
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย)
E7 หน่วยงำนที่ ท่ ำนติดต่อ มี ก ำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมู ลที่ สำธำรณชนควรรับ ทรำบอย่ำงชัดเจน
มำกน้อยเพียงใด
E8 หน่ ว ยงำนที่ ท่ ำ นติ ด ต่ อ มี ช่ อ งทำงรั บ ฟั ง ค ำติ ช มหรื อ ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำน/
กำรให้บริกำร หรือไม่

คะแนน
ที่ได้
91.60
91.60
92.80
98.79
82.51
77.70
80.11
92.73
10

ประเด็นการประเมิน

คะแนน
ที่ได้
83.16

E9 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบคำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนได้
อย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด
E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนหรือไม่
78.18
E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 81.33
มำกน้อยเพียงใด
E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้นมำกน้อย 84.36
เพียงใด
E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวก 92.73
รวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่
E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วม 73.40
ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำน/กำร ให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด
E15 หน่วยงำนที่ ท่ ำนติดต่อ มี ก ำรปรับปรุง กำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มี ควำมโปร่ง ใสมำกขึ้น 81.93
มำกน้อยเพียงใด
ผลกำรประเมิน EIT จำกจำนวนทั้งสิ้น 15 คำถำม พบว่ำมีประเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำร
ดำเนินงำน ประเด็นที่ เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ ไขโดยเร่งด่วน และประเด็น กำรพัฒนำที่เป็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำก ป.ป.ช. อันจะนำไปสู่แนวทำงกำรนำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน
ดังต่อไปนี้
 ประเด็นที่ ควรรัก ษำมำตรฐำนกำรด ำเนิ นงำน โดยพิจ ำรณำจำกคะแนนที่ ได้รั บ สู ง สุ ด
3 อันดับ ได้แก่
ลาดับที่
ข้อคาถาม
คะแนน
แนวทางการพัฒนา
30 E4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูก 98.79 สื่อสำรนโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อร้อง
และกำรป้องกันกำรทุจ ริตให้สำธำรณชนรับรู้
ขอให้จ่ำยหรือ ให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลก
เพิ่มมำกขึ้น
กั บ กำรปฏิบัติงำน กำร อนุมั ติ อนุญ ำต
หรือให้บริกำร หรือไม่
29 E3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อให้ 92.80 ส่ ง เสริ ม กำรประชำสั ม พั น ธ์ ง ำนบริ ก ำรผ่ ำ น
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร/ให้บริกำร
ช่องทำงออนไลน์เพิ่มมำกขึ้น
แก่ท่ำนอย่ำงตรงไปตรงมำไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มำกน้อยเพียงใด
28 E8 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟัง 92.73 ส่ง เสริมกำรประชำสัม พันธ์ช่องทำงกำรรับฟัง
ค ำติ ช มหรื อ ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กำร
และแสดงควำมคิ ด เห็น ของผู้รั บ บริ ก ำรผ่ำน
ดำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่
ช่องทำงออนไลน์
E13 หน่ ว ยงำนที่ ท่ ำ นติ ด ต่ อ มี ก ำรน ำ 92.73 พั ฒ นำงำนบริ ก ำรผ่ ำ นช่ อ งทำงออน ไลน์
เทคโนโลยีม ำใช้ในกำรดำเนินงำน/กำร
เพื่ อ ส่ ง เสริม ให้ผู้ใ ช้ บ ริก ำรเข้ ำถึ ง ข้ อ มู ล /องค์
ให้ บ ริ ก ำร ให้ เ กิ ด ควำมสะดวกรวดเร็ว
ควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น
มำกขึ้น หรือไม่
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 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และแนวทำงกำรพัฒนำ
โดยพิจำรณำจำกคำถำมที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
ลาดับที่
ข้อคาถาม
คะแนน
แนวทางการพัฒนา
30 E14 หน่ ว ยงำนที่ ท่ ำ นติ ด ต่ อ เปิ ด โอกำสให้ 73.40 สำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรประจำปี และ
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
นำมำใช้เ พื่อกำรปรับ ปรุง พัฒนำงำนบริกำรที่
เสี ย เข้ ำ ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกำรปรั บ ปรุ ง
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
พั ฒ นำกำรด ำเนิ นงำน/กำรให้บ ริก ำรของ
หน่วยงำนได้ดีขึ้น
29 E6 กำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงำนที่ ท่ ำ น 77.70 พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ใ ห้
ติดต่อ มีลักษณะเข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และ
อยู่ ใ นรู ป แบบที่ ต อบโจทย์ ผู้ รั บ บริ ก ำรแต่ ล ะ
มีช่องทำงหลำกหลำย
กลุ่ม เป้ำหมำย โดยเน้นกำรเข้ำถึง ได้ง่ำย และ
เข้ำถึงได้หลำกหลำยช่องทำง
28 E10 หน่ ว ยงำนที่ ท่ ำนติ ดต่ อ มี ช่ อ งทำงให้ผู้ม ำ 78.18 ส่ง เสริม กำรประชำสัม พันธ์ช่องทำงร้องเรียน
ติดต่อ ร้อ งเรียนกำรทุ จ ริตของเจ้ำหน้ำที่ใน
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
หน่วยงำน
 ประเด็นกำรพัฒนำที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำก ป.ป.ช. มีดังนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จาก ป.ป.ช.
แนวทางการพัฒนา
สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนที่โปร่งใสแก่ประชำชนและ สื่อสำรนโยบำย/มำตรกำรส่ง เสริม ควำมโปร่ง ใส และ
ผู้รับบริกำรในวงกว้ำง และวำงแผนกำรดำเนินงำนในส่วนที่ พัฒนำงำนบริกำร โดยเฉพำะ e-Service และเผยแพร่
ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้ำงเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรทำงำนทีม่ ี ไปยังผู้รับบริกำรและสำธำรณชนรับรู้และเข้ำถึงได้เพิ่ม
คุณภำพ
มำกขึ้น
3.1.3 ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)
สศส. มีคะแนน OIT อยูในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีคะแนนในระดับตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
ที่ได้
O1 โครงสร้ำง
100
O2 ข้อมูลผูบ้ ริหำร
100
O3 อำนำจหน้ำที่
100
O4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน
100
O5 ข้อมูลกำรติดต่อ
100
O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
100
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์
100
O8 Q&A
100
O9 Social Network
100
O10 แผนดำเนินงำนประจำป
100
O11 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนประจำป รอบ 6 เดือน
100
O12 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
100
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ประเด็นการประเมิน
O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร
O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร
O16 รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
O17 E–Service
O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
O19 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ
O22 ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
O23 สรุปผลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน
O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี
O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
O26 กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจำปี
O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตประจำปี
O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น
O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
O34 เจตจำนงสุจริตของผูบ้ ริหำร
O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจำปี
O37 กำรดำเนินกำรเพือ่ จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำปี
O40 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี
O42 มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
O43 มำตรกำรให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
O45 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
O46 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
O47 มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
O48 มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินจิ

คะแนน
ที่ได้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ผลกำรประเมิ น OIT จำกจ ำนวนทั้ ง สิ้ น 48 ข้ อ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเปิ ด เผยข้ อ มู ล พื้ น ฐำน
กำรบริหำรงำน กำรบริหำรเงินงบประมำณ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพ ยำกรบุคคล กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
3.2 แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สศส. ได้นำแนวทำงกำรพัฒ นำจำกประเด็นที่ เ ป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ จ ะต้องแก้ ไข
โดยเร่งด่วน จำกคำถำมที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด 3 อันดับ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำก ป.ป.ช. มำวิเครำะห์
และจัดทำแนวทำงกำรนำผลไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่
ประเด็น แนวทางการพัฒนาสาหรับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน/ข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติ
เพิ่มเติม จาก ป.ป.ช.
- เผยแพร่ แ ผนกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลประจ ำปี - จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง / จั ด ท ำสื่ อ เผยแพร่
IIT
การรับรู้ งบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลำกรของ สศส. รับทรำบ แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลฯ
ทั่วทั้งองค์กร
ของ
เจ้าหน้าที่ - ชี้แจงทำควำมเข้ำใจบุคลำกรในเรื่องแนวทำง/ขั้นตอน - จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง / จั ด ท ำสื่ อ เผยแพร่
กำรยืมทรัพยสินของสำนักงำนไปใชปฏิบัติงำน
แนวปฏิบัติในกำรใช้ทรัพย์สินของสำนักงำน
ภายใน
หน่วยงาน - ชี้ แ จ ง ท ำ ควำ ม เ ข้ ำ ใ จ บุ คล ำ ก ร ใ น เ รื่ อ ง กำ ร ใช้
ทรัพยสินของสำนักงำนอย่ำงถูกตอง
- เผยแพร่ คู่ มื อ กำรให้ บ ริ ก ำรให้ บุ ค ลำกรรั บ ทรำบ - ปรับปรุงและเผยแพร่ไฟล์คู่มือกำรให้บริกำร
และใช้ เ ป็ น แนวทำงปฏิ บั ติ ใ นกำรให้ บ ริ ก ำรแก่ แก่บุคลำกร
ผู้รับบริกำรและผู้มำติดต่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ
- เผยแพร่/ชี้แจงทำควำมเข้ำใจแก่ บุคลำกรรับทรำบทั่ว - เผยแพร่ช่องทำงกำรเข้ำถึง ไฟล์ แผนปฏิบัติ
ทั้ ง องค์ ก ร ในเรื่ อ งแผนปฏิ บั ติ ก ำรและแผนกำรใช กำรและแผนกำรใชจำยงบประมำณฯ
จำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
- น ำ ร ะ บ บ e-office ม ำ ใ ช้ ใ น ก ำ ร บ ริ ห ำรจั ด กำร - พัฒนำระบบ e-budgeting และนำมำใช้
งบประมำณ
- เผยแพร่ป ระชำสัม พันธ์ให้บุคลำกรรับทรำบช่องทำง - จั ด ท ำกรำฟิก /ข้ อมู ล เผยแพร่ช่ องทำงและ
และแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งข้อร้องเรียน และร่วมกัน แนวปฏิบัติในกำรแจ้งข้อร้องเรียน
- สำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรประจำปี และนำมำใช้ - จั ด จ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำส ำรวจควำมพึ ง พอใจ
EIT
การรับรู้ เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำงำนบริกำรที่สอดคล้องกับควำม ผู้รับบริกำร
ต้องกำรของผู้รับบริกำร
ของ
ผู้มีส่วนได้ - พั ฒ นำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ให้อยู่ใน - จั ด ท ำ อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้ ที่ เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ
ส่วนเสีย รูป แบบที่ ตอบโจทย์ผู้รับบริก ำรแต่ละกลุ่ม เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยผ่ำน
โดยเน้นกำรเข้ำถึง ได้ง่ำย และเข้ำถึง ได้ห ลำกหลำย ช่องทำงต่ำง ๆ
ภายนอก ช่องทำง
- ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงรองเรียนกำรทุจริต - ประชำสัม พันธ์ช่องทำงรองเรียนกำรทุจริต
ของเจำหนำที่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ของเจำหนำที่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
- สื่อสำรนโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส และ - จั ด ท ำสื่ อ เผยแพร่ น โยบำย/มำตรกำร
พัฒนำงำนบริกำร โดยเฉพำะ e-Service และเผยแพร่ ส่งเสริมควำมโปร่งใส และพัฒนำงำนบริกำร
ไปยังผู้รับบริกำรและสำธำรณชนรับรู้และเข้ำถึงได้เพิ่ม e-Service
มำกขึ้น
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4. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลกำรวิเครำะห์กำรประเมิน ITA ของ สศส. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 นำไปสู่กำรกำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค (ถ้ำมี) และ
เสนอต่อผู้อำนวยกำรพิจำรณำเป็นรำยไตรมำส ซึ่งประกอบด้วยมำตรกำร ขั้นตอน/วิธีกำรปฏิบัติ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
มาตรการ
ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร
1.1 การเพิ่ม
1. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ประสิทธิภาพการ
- จัดประชุม ชี้แจง / จัดท ำสื่อเผยแพร่แผนกำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี
ดาเนินงาน
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลำกรได้รับทรำบทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับนโยบำยและ
แผนกำรดำเนินงำน อำทิ แผนกำรสรรหำ กำรพัฒ นำศัก ยภำพบุคลำกร เป็นต้น
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์/ออฟไลน์
- จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เสนอต่อ
คณะกรรมกำร สศส.
2. กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
- เผยแพร่ช่อ งทำงกำรเข้ำถึง ข้อมูลไฟล์ เอกสำรแผนปฏิบัติก ำรและแผนกำรใช้จ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อบุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำน
- พั ฒ นำระบบ e-budgeting และน ำมำใช้ ใ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรโครงกำรและ
งบประมำณ ตั้ง แต่ก ำรจัดท ำคำขอรับ กำรจัดสรร กำรเบิก จ่ำย และกำรติดตำม
ประเมินผล
- จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรเบิกจ่ำยเสนอผู้บริหำรและคณะกรรมกำร
สศส. เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยไตรมำส และสรุปผลเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์
สศส. เพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณะ

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดแล้วเสร็จ

การรายงานผล

งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
สำนักบริหำร
และพัฒนำ
องค์กร

กันยำยน 2563

รำยไตรมำส

งำนงบประมำณ
และแผนงำน
สำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์

กันยำยน 2563

รำยไตรมำส
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มาตรการ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
3. กำรปรับปรุง/พัฒนำงำนบริกำร
- ปรั บ ปรุ ง และเผยแพร่ ไ ฟล์ คู่ มื อ กำรให้ บ ริ ก ำรแหล่ ง บ่ ม เพำะธุ ร กิ จ สร้ ำ งสรรค์
แก่ บุ คลำกรเพื่ อ ใช้เ ป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรให้บริก ำรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ อำทิ ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร กำรสมัครสมำชิก อัตรำค่ำสมำชิก
สิทธิประโยชน์ ฯลฯ
- เผยแพรคู่มือกำรให้บ ริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ รวมถึง ในศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือ
สำหรับประชำชน (www.info.go.th)
4. กำรเผยแพร่แนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพย์สินของสำนักงำน
- จัดประชุมชี้แจง / จัดทำสื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติในกำรขอใช้และยืม-คืนทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบ กาหนดแล้วเสร็จ
สำนักพัฒนำองค์
พฤษภำคม
ควำมรู้เศรษฐกิจ
2563
สร้ำงสรรค์ และ
สำนักสือ่ สำร
และกำรตลำด

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง มิถุนำยน 2563
และบริหำรพัสดุ
สำนักบริหำรและ
พัฒนำองค์กร
งำนบริหำร
1.2 การสื่อสารกับ
1. กำรแจ้งข้อร้องเรียน/เบำะแสอันควรสงสัยด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
มิถุนำยน 2563
บุคลากรภายใน
- จัดทำกรำฟิก/ข้อมูลเผยแพร่ช่องทำงและแนวปฏิบัติในกำรแจ้งข้อร้องเรียนในเรื่อง ทรัพยำกรบุคคล
องค์กรด้าน
ควำมโปร่งใส่ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็ บ และงำนกฎหมำย
สำนักบริหำรและ
คุณธรรมและ
รักษำไว้เป็นควำมลับ
พัฒนำองค์กร
ความโปร่งใส
- เผยแพร่มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
2. มาตรการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร
2.1 การส่งเสริมการมี 1. สำรวจควำมพึงพอใจผูร้ ับบริกำรเพื่อนำมำพัฒนำงำนบริกำร
งำนยุทธศำสตร์ กันยำยน 2563
ส่วนร่วมในการ
- จัดจ้ำงที่ปรึกษำสำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
และประเมินผล
พัฒนางานบริการ
- เผยแพร่ร ำยงำนผลกำรส ำรวจไปยั ง บุค ลำกรทื่ เ กี่ ย วข้ อ ง และน ำมำใช้เ พื่อกำร สำนักนโยบำย
ปรับปรุงพัฒนำงำนบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
และยุทธศำสตร์
2. จัดทำองค์ควำมรูท้ ี่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ สำนักพัฒนำองค์ กันยำยน 2563
- จั ด ท ำองค์ ค วำมรู้ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ สร้ ำงสรรค์ / อุตสำหกรรม ควำมรู้เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ ที่ มี รูป แบบและเนื้อหำองค์ควำมรู้ที่ เหมำะสมกับ กลุ่ม เป้ำหมำย และ สร้ำงสรรค์ และ
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ผ่ำนช่องทำงออนไลน์/ออฟไลน์
สำนักสือ่ สำร
และกำรตลำด

การรายงานผล
รำยไตรมำส

รำยไตรมำส

รำยไตรมำส

รำยไตรมำส

รำยไตรมำส

16

มาตรการ
ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
2.2 การเผยแพร่
1. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงรองเรียนกำรทุจริตของเจำหนำที่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
นโยบายส่งเสริม
- ประชำสัมพันธ์ช่องทำงรองเรียนกำรทุจริตของเจำหนำที่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ความโปร่งใส/ช่อง
ทางการร้องเรียน 2. จัดท ำสื่อเผยแพร่นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่ง ใส และพัฒนำงำนบริกำร
การทุจริต
e-Service
- สื่อสำรนโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส และพัฒนำงำนบริกำร โดยเฉพำะ
e-Service และเผยแพร่ ไ ปยั ง ผู้ รั บ บริ ก ำรและสำธำรณชนรั บ รู้ แ ละเข้ ำ ถึ ง ได้
เพิ่มมำกขึ้น

ผู้รับผิดชอบ กาหนดแล้วเสร็จ
งำนบริหำร
มิถุนำยน 2563
ทรัพยำกรบุคคล
และงำนกฎหมำย
สำนักบริหำร
กันยำยน 2563
และพัฒนำ
องค์กร

การรายงานผล
รำยไตรมำส
รำยไตรมำส

ลงชื่อ
นำยอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
วันที่ 29 เมษำยน 2563
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