รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

การจัดกิจกรรม /
ฝึกอบรม /สัมมนา /
ศึกษาดูงาน เพื่อ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และ
การปรับฐานคิด
การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และ ผลประโยชน์
ส่วนรวมและไม่ทน
ต่อการทุจริต

60,000
(ใช้จริง
17,000 บาท)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและ
เป้าหมาย
ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับ
การทุจริต
เป้าหมาย: ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารและ
พัฒนาองค์กร

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

ภายใน
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
30 กันยายน - จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการไม่ทน
2563
ต่อการทุจริต โดยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สศส. ได้เข้ารับฟัง
ธรรมะบรรยาย จากพระอาจารย์มหาวีรพล
วีรญาโณ ในหัวข้อ “การสร้างสุขในการทางาน”
อันเป็นความสุขที่ได้จากการทางานที่สุจริต
โดยส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีและคุณธรรม
ความโปร่งใสในการทางาน และสามารถนามา
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานตามภารกิจ
ของ สศส. และในวันเดียวกันได้จัดให้มีกิจกรรม
Zero Tolerance ซึ่งเป็นการรวมพลังเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศส.
ในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
- บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ คิดเป็นร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

2. ป้องกันการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

การดาเนินงานตาม
นโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีและ
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

-

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
หน่วยงานมีมาตรการ /
งานกฎหมาย
โครงการ /กิจกรรมในการ สานักบริหารและ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
พัฒนาองค์กร
นโยบาย / นโยบายการ
กากับดูแลองค์กรที่ดี
เป้าหมาย: 1 มาตรการ /
โครงการ / กิจกรรม

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

ภายใน
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
30 กันยายน - จัดทามาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ สศส. ประจาปีงบประมาณ
2563
พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการย่อย
1) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
และการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร
๒) มาตรการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร
- มีการเผยแพร่มาตรการฯ ดังกล่าวสู่สาธารณชน
ผ่านทางเว็บไซต์ สศส.https://www.cea.or.th
รวมทั้งเผยแพร่ไปยังเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานของ สศส.
ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้จากทั้งบุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิ สำรวจควำม
พึงพอใจผู้รับบริกำรเพื่อนำมำพัฒนำงำนบริกำร
การประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนผ่านทาง
ออนไลน์ เป็นต้น
- ผลการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100
(อ้างอิงตามรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สศส.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

3. พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

การดาเนินโครงการ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของสานักงาน

-

รวมงบประมาณ

60,000

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและ
เป้าหมาย
ผลคะแนนระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ
เป้าหมาย: ร้อยละ 85

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

งานกฎหมาย
สานักบริหารและ
พัฒนาองค์กร

ภายใน
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
30 กันยายน - ดาเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
2563
ความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
พ.ศ. 256๓ หรือ ITA ของสานักงาน ป.ป.ช. ทั้ง
ในส่วนของ IIT, EIT และ OIT รวม 10 ตัวชีว้ ัดหลัก
- ผลคะแนน ITA ปี 256๓ ของ สศส. อยู่ที่ 91.91
คะแนน โดยมีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A
(ผลคะแนนสูงกว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 89.49
คะแนน)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 17,000 บาท (งบประมาณส่วนที่ประหยัดได้สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานอื่นต่อไป)

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีการรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผน พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ให้ผู้รับบริการ
และสาธารณชนไดรั บ ทราบ และได้เปิดโอกาสให้ ห น่ว ยงานพันธมิตรและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่ วนร่วมในการดาเนิ นนโยบายและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงถึงการทางาน
ด้วยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สศส. จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ (ITA) ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์ กรและค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(นายอภิสิทธิ์

ไล่สัตรูไกล)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖๔

