
 
 
 

 

 
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
 
 
 

  



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

 
มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร 
1.1 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล  
- จัดประชุมชี้แจง / จัดท าสื่อเผยแพร่แผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
บุคลากรได้รับทราบทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการด าเนินงาน อาทิ แผนการสรรหา การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เป็นต้น ผ่านช่องทางออนไลน์/ออฟไลน์ 

- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เสนอต่อคณะกรรมการ สศส. 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ส านักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

กันยายน 2563 - แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  สศส. ในการประชุมครั้ งที่  
12/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และ
เผยแพร่แผนฯ ให้บุคลากร สศส. ได้รับทราบ 
ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
และดาวน์โหลด เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 เสนอต่อ
คณะกรรมการ สศส. ในการประชุมครั้ งที่  
2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และ
เสนอรายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2 ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

2. การบริหารจัดการงบประมาณ 
- เผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลไฟล์เอกสารแผนปฏิบัติ

การและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือบุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

- พัฒนาระบบ e-budgeting และน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการโครงการและงบประมาณ ตั้งแต่การจัดท าค าขอรับ
การจัดสรร การเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 

งานงบประมาณ
และแผนงาน
ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

กันยายน 2563 - เผยแพร่แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ สศส. และแชร์ไดร์ฟ เพื่อให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลด เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

- พัฒนา ร ะบบ  e-Office ซึ่ ง มี ร ะบบย่ อย  e-
budgeting รวมอยู่ด้วย โดยจะด าเนินการแล้ว
เสร็จ และพร้อมใช้งานภายในเดือนสิงหาคม 
2563 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเสนอ

ผู้บริหารและคณะกรรมการ สศส. เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายไตรมาส และสรุปผลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
สศส. เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะ 

- จั ด ท า ร า ย ง าน ผล เ ส นอ ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร แล ะ
คณะกรรมการ สศส. เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายไตรมาส และสรุปผลเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ สศส. เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 เสนอต่อคณะกรรมการ สศส. ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 
และรายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมครั้ง
ที ่4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

3. การปรับปรุง/พัฒนางานบริการ 
- ปรับปรุงและเผยแพร่ไฟล์คู่มือการให้บริการแหล่งบ่มเพาะ

ธุรกิจสร้างสรรค์ แก่บุคลากรเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
การให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
อาทิ ขั้นตอนการขอรับบริการ การสมัครสมาชิก อัตราค่า
สมาชิก สิทธิประโยชน์ ฯลฯ  

- เผยแพร่ คู่ มื อการให้บริ การผ่ านช่องทางออนไลน์    
รวมถึ ง ในศูนย์กลางข้ อมูลคู่ มื อส าหรั บประชาชน 
(www.info.go.th) 

ส านักพัฒนาองค์
ความรู้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และ
ส านักสื่อสาร
และการตลาด 

พฤษภาคม 
2563 

- ปรับปรุงและเผยแพร่คู่มือการให้บริการแหล่ง 
บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
บุคลากร สศส. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ให้บริการ และผู้รับบริการสามารถรับทราบถึง
ขั้นตอนการขอรับบริการต่าง ๆ  

- เผยแพร่คู่มือการให้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์ผ่านทางเว็บไซต์ สศส. และเว็บไซต์
ศู น ย์ ก ล า ง ข้ อ มู ล คู่ มื อ ส า ห รั บ ป ร ะช า ช น 
(www.info.go.th)   

- จัดท าแนวทางพัฒนางานบบริการแหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ซึ่งผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่
ระหว่างด าเนินการตามแผน อาทิ การปรับปรุง
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

4. การเผยแพร่แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของส านักงาน  
- จัดประชุมชี้แจง / จัดท าสื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติในการขอ

ใช้และยืม-คืนทรัพย์สิน 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุ
ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

มิถุนายน 2563 - ด าเนินการเพ่ือจัดท าสื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติใน
การขอใช้และยืม-คืนทรัพย์สินของ สศส.  

http://www.info.go.th/


มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.2 การสื่อสารกับ

บุคลากรภายใน
องค์กรด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

1. การแจ้งข้อร้องเรียน/เบาะแสอันควรสงสัยด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส 

- จัดท ากราฟิก/ข้อมูลเผยแพร่ช่องทางและแนวปฏิบัติใน
การแจ้งข้อร้องเรียนในเรื่องความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน
ของส านักงาน โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้
เป็นความลับ 

- เผยแพร่มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
และงานกฎหมาย 
ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

มิถุนายน 2563 - ด าเนินการจัดท ากราฟิกเผยแพร่ช่องทางและ 
แนวปฏิบัติในการแจ้งข้อร้องเรียนในเรื่องความ
โปร่งใส่ในการด าเนินงาน 

- มีการเผยแพร่มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตทางเว็บไซต์ สศส.  

2. มาตรการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
2.1 การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการ
พัฒนางานบริการ 

1. ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการเพื่อน ามาพัฒนางาน
บริการ 

- จัดจ้ างที่ปรึกษาส ารวจความพึงพอใจผู้ รับบริ การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- เผยแพร่รายงานผลการส ารวจไปยังบุคลากรทื่เกี่ยวข้อง 
และน ามาใช้ เ พ่ือการปรับปรุ ง พัฒนางานบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

งานยุทธศาสตร์
และประเมินผล 
ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์  

กันยายน 2563 - คณะกรรมการ สศส.  ได้ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบวิ ธีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2563  

- ด าเนินการร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกส ารวจความ
พึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยที่ปรึกษาจะส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ใน
เดือนกันยายน 2563 

 2. จัดท าองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ 

- จัดท าองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์/อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มีรูปแบบและ
เนื้อหาองค์ความรู้ที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผ่านช่องทางออนไลน์/ออฟไลน์ 

ส านักพัฒนาองค์
ความรู้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และ
ส านักสื่อสาร
และการตลาด 

กันยายน 2563 - จัดท าองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์/อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
เผยแพร่ผ่านนิตยสารคิดซึ่งเป็นนิตยสารที่ตีพิมพ์
รายเดือน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และ
โซเชี ยลมี เดี ย  รวมถึ ง การ เผยแพร่ เนื้ อหา 
ฐานข้อมูล และองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์
สู่ สาธารณชน อาทิ  ฐานข้อมูลสถานการณ์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
และการพัฒนา พ้ืนที่ เ ศรษฐกิจสร้ า งสรรค์   
ฐานข้อมูล เนื้ อหาองค์ความรู้ ด้ านความคิด
สร้างสรรค ์ฐานข้อมูลวัสดุไทย  



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
2.2 การเผยแพร่

นโยบายส่งเสริม
ความโปร่งใส/ช่อง
ทางการร้องเรียน
การทุจริต 

1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผ่านช่องทางออนไลน์ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
และงานกฎหมาย 
ส านักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

มิถุนายน 2563 - จัดให้มีช่องทางในการรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่ผ่านทางเว็บไซต์ สศส.

2. จัดท าสื่อเผยแพร่นโยบาย/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และพัฒนางานบริการ e-Service

- สื่อสารนโยบาย/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส  และ
พัฒนางานบริการ โดยเฉพาะ e-Service และเผยแพร่ไป
ยังผู้รับบริการและสาธารณชนรับรู้และเข้าถึงได้เพ่ิมมาก
ขึ้น

กันยายน 2563 - จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และเตรียมน าเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการด้ าน
ความคิดสร้างสรรค์แก่สาธารณชน (e-Service)
ผ่านทางเว็บไซต์ สศส. เพ่ือให้ผู้รับบริการและ
สาธารณชนรับรู้ และเข้ าถึ ง ได้ เ พ่ิมมากขึ้ น
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19

(นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล) 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

วันที่     พฤษภาคม 2563 14


