
 

 รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

การจัดกิจกรรม / 
ฝึกอบรม /สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และ
การปรับฐานคิดการ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ 

- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี 
ไม่ยอมรับการทุจริต 
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 

ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
และส านัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
 

ภายใน  
30 กันยายน 

2564 

- ในไตรมาสที่ 3 สศส. ก าหนดแผน 
การจัดฝึกอบรมให้แกเ่จ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
โดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบออฟไลน์ 
และ/หรือออนไลน์ จ านวน 1 ครั้ง  
อันจะน าไปสู่การสร้างความตระหนัก 
ในด้านการด าเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปโดยสอดคล้องกับที่กฎหมาย
และกฎระเบียบก าหนด รวมถึง 
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. ป้องกันการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

การด าเนินงานตามนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี 
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์/ออฟไลน์ 

 

- หน่วยงานมีมาตรการ /  
โครงการ / กิจกรรมในการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย / 
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี   
เป้าหมาย: 1 มาตรการ / 
โครงการ / กิจกรรม 

ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

และส านัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

 

ภายใน  
30 กันยายน 

2564 

- จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายในของ สศส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึง
เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือประโยชน์
ในการบรรลุเป้าหมายผลการด าเนินงาน
ทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดย
คณะกรรมการ สศส. ได้พิจารณาให้



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

ความเห็นชอบทั้งสองแผนดังกล่าวแล้ว 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 
19 ตุลาคม 2563  

- สศส. ติดตามความคืบหน้าและรายงาน
ผลการด าเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 
ต่อคณะกรรมการ สศส. เป็นรายไตรมาส 
โดยรายงานผลไตรมาสที่ 1 ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมือ่วันที่ 19 
มกราคม 2564  

- สศส. มีคณะท างานบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ท าหน้าที่
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในด้านดังกล่าว 
รวมทั้งด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

3. พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงาน 
ทั้งในรูปแบบออนไลน์/
ออฟไลน์ อาทิ  
การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การศึกษา 
ดูงาน/การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/น าข้อเสนอแนะ/

- ผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ  
เป้าหมาย: ร้อยละ 85 

ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

และส านัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

 

ภายใน  
30 กันยายน 

2564 

- สศส. ใช้ระบบ e-Office ในการบริหาร
จัดการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้อง
กับแนวทางการด าเนินการตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

- สศส. ก าหนดกิจกรรมการสื่อสารภายใน
องค์กร (Internal communication) 
อาทิ การอบรม สัมมนา และ/หรือ Town 
hall ในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ 
เพ่ือบรรยายให้ความรู้และสร้างความ



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
มาปรับปรุงและพัฒนา
องค์กร ให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ตระหนักในการด าเนินงานตามหลัก
คุณธรรม ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน อาท ิ 
การจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ 
และสมรรถนะทีส่อดรับกับบทบาทภารกิจ 
และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น  
Agile organization  

- ผลคะแนนระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 256๔ หรือ ITA 
2021 จะประกาศผลในเดือนสิงหาคม 
256๔   

รวมงบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

ปัญหาอปุสรรค/ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากในไตรมาสที่ ๑ - 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ต.ค. ๖๓ – มี.ค. 6๔) ยังอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สศส. จึงจ าเป็นต้องมีการปรับ

รูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและการด าเนินการตามเป้าหมายของแผนการป้องกันการทุจริตที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม รวมถึงลดพ้ืนที่และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว
ของคนจ านวนมาก และปรับกิจกรรมบางส่วนให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมทางออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง 

 

 

 

 

(นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล) 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
วันที่ 19  มีนาคม 256๔ 


