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ค าน า 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สศส. เป็นหน่วยงำนภำยใต้
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ท ำหน้ำที่ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพื่อให้เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยำว กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจดังกล่ำวมีควำม
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจ ำนวนมำก อำทิ  ผู้ประกอบกำร ชุมชน สำธำรณชน 
สถำบันกำรศึกษำ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค รวมไปถึงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และหน่วยงำน
ต่ำงประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน 
ที่เป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติและประชำชนเป็นหลัก รวมถึงเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำกำรทุจริตในด้ำน
ต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นได้  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นปีที่สำมของกำรเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สศส. ได้น ำข้อมูล
ผลกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำวิเครำะห์และถอดบทเรียนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำลภำครัฐ และจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นเอกสำรอ้ำงอิงและเป็น 
แผนที่น ำทำงแก่บุคลำกรในกำรด ำเนินงำนด้ำนดังกล่ำวให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

 
 
 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)  
มีนำคม 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สศส.  มีบทบำทภำรกิจในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่
เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยำว ผ่ำนกำรให้บริกำรแหล่งบ่มเพำะธุรกิจสร้ำงสรรค์ ทั้งในส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำคแก่ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บริกำรทั่วไป กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรและส่งเสริมให้เกิดกำรน ำ
กระบวนกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ไปใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และสร้ำงนวัตกรรม กำรส่งเสริมและพัฒนำพ้ืนที่  
ที่เอ้ือต่อบรรยำกำศสร้ำงสรรค์และกำรเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนำย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ให้เกิดข้ึน เป็นต้น  

นับจำกกำรจัดตั้งเป็นองค์กำรมหำชนในปี 2561 เป็นต้นมำ สศส. ด ำเนินกำรตำมภำรกิจและ
ให้บริกำรโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำลภำครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวคิดหลัก  คือ 1) กำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำรตอบสนอง  2) ค่ำนิยมประชำธิปไตยที่เน้น
ภำรระรับผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้ เปิดเผย/โปร่งใส ยึดหลักนิติธรรม และควำมเสมอภำค 3) ประชำรัฐ 
ที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมและกำรกระจำยอ ำนำจ และ 4) ควำมรับผิดชอบทำงกำรบริหำรตำมหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม กล่ำวคือ กำรก ำกับดูแลของผู้บริหำรองค์กำรจะต้องเป็นไปโดยยึดหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

สศส. ได้น ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำวิเครำะห์จุดอ่อนหรือประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข รวมถึงประเด็นที่จะสำมำรถพัฒนำให้ดีขึ้น และจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของ สศส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บุคลำกรใช้เป็นแผนที่น ำทำงไปสู่
กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่องค์กรก ำหนดไว้ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

------------------------------------------------- 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน (ITA) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 

ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ โดยถือ
เป็นกำรประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 
23 มกรำคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 – 2564 
โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

กำรประเมิน ITA ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดเครื่องมือในกำร
ประเมินออกเป็น 3  ส่วน ดังนี้ 

1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำน
ตนเอง ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ 
ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต (น้ ำหนักร้อยละ 30) 

2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำน  
ที่ประเมิน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และ
ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน (น้ ำหนักร้อยละ 30) 

3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพ่ือให้ 
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต 
(น้ ำหนักร้อยละ 40) 

โดยก ำหนดเกณฑ์คะแนนเป็น 2 ลักษณะ คือ ค่ำคะแนนซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ระดับผลกำรประเมิน (Rating Score) โดยจ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

ทั้งนี้ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วัดให้ หน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
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2. ผลการประเมิน ITA ของ สศส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สศส. เข้ำร่วมกำรประเมินเป็นปีที่สอง โดย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีคะแนนในภำพรวมของหน่วยงำน 89.49 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนสูงขึ้นเป็น 
91.91 คะแนน ระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ A ซึ่งมีคะแนนโดยมีคะแนนรำยตัวชี้วัด เป็นดังนี้  

 
อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

 1 กำรเปิดเผยข้อมูล 100.00 
2 กำรป้องกันกำรทุจริต 100.00 
3 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 92.84 
4 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 90.84 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 88.35 
6 กำรใช้งบประมำณ 88.12 
7 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 85.71 
8 กำรใช้อ ำนำจ 85.55 
9 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 82.21 
10 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 81.72 

 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สศส. มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้น

ไป) คือ แบบวัด IIT และ OIT โดยในส่วนของ OIT ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ กำรเปิดเผย
ข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต  ทั้งนี้ แบบวัดที่มีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย คือ EIT ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ได้รับ
คะแนนน้อยกว่ำ 85 คะแนน จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 82.21 คะแนน และประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร 81.72 คะแนน  

เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ สศส. มีผลคะแนนที่สูงขึ้น โดยในภำพรวม 
ปี 2562 มีคะแนนรวม 89.49 คะแนน และมีตัวชี้วัดที่คะแนนน้อยกว่ำ 85 คะแนนอยู่ถึง 6 ตัวชี้วัด ขณะที่ 
ปี 2563 มีคะแนนรวม 91.91 คะแนน และมีตัวชี้วัดที่คะแนนน้อยกว่ำ 85 คะแนนอยู่เพียง 2 ตัวชี้วัด คือ  
กำรปรับปรุงกำรท ำงำน และประสิทธิภำพกำรสื่อสำร โดยมีคะแนน 82.21 และ 81.72 ตำมล ำดับ 

 
กรำฟใยแมงมุมแสดงคะแนนภำพรวมกำรประเมิน ITA ของ สศส. ปี 2563: 91.91 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน “A“ 

  

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
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ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้แสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อผลกำรประเมิน ITA ของ สศส. 
ปี 2563 ดังนี้ 

 แบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT และ OIT ซึ่ง
สะท้อนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค ำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน และกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและกำรให้บริกำร
ผ่ำนระบบ e-Service ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง  

 แบบวัดที่มีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT ซ่ึงเป็นกำรประเมิน
กำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีผลกำร
ประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป โดยควรด ำเนินกำรดังนี้  
1) คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำน

ต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึงและส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกัน
อย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและ
บุคลำกรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้
ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้โดยสะดวก 
ที่ส ำคัญต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 

ตารางแสดงผลคะแนนของ สศส. ตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด  

แบบประเมิน น้ าหนัก (ร้อยละ) ตัวชี้วัด คะแนน 

IIT 30 1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ (i1 – i6) 92.84 

2. กำรใช้งบประมำณ (i7 – i12) 88.12 

3. กำรใช้อ ำนำจ (i13 – i18) 85.55 

4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (i19 – i24) 85.71 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทจุริต (i25 – i30) 88.35 

EIT 30 6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน (e1 – e5) 90.84 

7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (e6 – e10) 81.72 

8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน (e11 – e15) 82.21 
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แบบประเมิน น้ าหนัก (ร้อยละ) ตัวชี้วัด คะแนน 

OIT 40 9. กำรเปิดเผยข้อมูล  

1) ข้อมูลพ้ืนฐำน (o1 – o9) 100 

2) กำรบริหำรงำน (o10 – o17) 100 

3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ (o18 – o24) 100 

4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (o25 – o28) 100 

5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส (o29 – o33) 100 

10. กำรป้องกันกำรทุจริต  

1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต (o34 – o41) 100 

2) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต (o42 – o43) 100 

 

3. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ สศส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

สศส. ได้วิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยจ ำแนกตำมเครื่องมือ 
กำรประเมิน และระบุประเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นกำรพัฒนำที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. รวมถึง
แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน  

 
3.1.1 ประเด็นการประเมิน การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (IIT) มีคะแนนในระดับ

ตัวชี้วัด ดังนี ้
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

I1  บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ ตำมประเด็น
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด: โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด และระยะเวลาที่ก าหนด 

90.85 

I2  บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำ
ติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 

82.46 

I3  บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร : 
มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหาก
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

86.01 

I4  บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับกำร
ปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่: เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

99.67 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

I5 นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ ให้กันในอำสต่ำง ๆ โดยปกติตำม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่: เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ 
ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

99.67 

I6  บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน  
เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต หรือไม่ : เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

98.37 

I7  ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 77.72 
I8  หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด : 

คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
88.51 

I9  หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อย
เพียงใด 

94.54 

I10 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อยเพียงใด 

96.49 

I11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุในลั กษณะ
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด: โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการราย
ใดรายหนึ่ง 

91.63 

I12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด: สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน 

79.85 

I13 ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 79.72 
I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำน มำกน้อยเพียงใด 76.74 
I15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้

ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 
71.19 

I16 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด 96.70 
I17 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต  

มำกน้อยเพียงใด 
98.89 

I18 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด :  
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง และเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

90.05 

I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไป
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

94.62 

I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน  
มีควำมสะดวก มำกน้อยเพียงใด 

  71.80 

I21 ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน  
มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 

85.98 

I22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำต
อย่ำงถูกต้อง จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 

96.41 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง  
มำกน้อยเพียงใด 

79.84 

I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

85.60 

I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อย
เพียงใด 

88.83 

I26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่ : ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

96.59 

I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด 84.67 
I28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด: 

เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 
90.57 

I29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริต ในหน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด 

86.41 

I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร: สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถ
ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไมมีผลกระทบต่อตนเอง 

83.01 

 
ผลกำรประเมิน IIT จำกจ ำนวนทั้งสิ้น 30 ค ำถำม พบว่ำมีประเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำร

ด ำเนินงำน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นกำรพัฒนำที่เป็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จำกส ำนักงำน ป.ป.ช. อันจะน ำไปสู่แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของ
หน่วยงำน ดังต่อไปนี้  

 ประเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจำกคะแนนที่ได้รับสูงสุด  
3 อันดับ ได้แก่ 

 
ล าดับที่ ข้อค าถาม คะแนน 

1 I4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับ
กำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่ : เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์
อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

99.67 

2 I5 นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันในอำสต่ำง ๆ โดยปกติตำม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม
แล้ว บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่: เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง  
เป็นต้น 

99.67 

3 I17ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต 
มำกน้อยเพียงใด 

98.89 
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 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และแนวทำงกำรพัฒนำ 

โดยพิจำรณำจำกค ำถำมท่ีได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนนและมีคะแนนน้อยท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ข้อค าถาม คะแนน แนวทางการพัฒนา 
30 I15 ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือก

ผู้ เ ข้ ำ รั บ ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม 
กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้
ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม 

71.19 - เผยแพร่แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลำกรของ สศส. 
รับทรำบทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพำะในด้ำนกำร
พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน 

29 I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือ 
ยืมทรัพย์สินของรำชกำรไป 
ใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มีควำมสะดวก 

71.80 - ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน
เรื่องแนวทำง/ขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สินของ สศส.
ไปใช้ปฏิบัติงำน เฉพำะกรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เป็นรายการเดียวที่ เป็นการยืมทรัพย์สินของ
ส านักงานฯ)  

28 I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนตำมระดับ
คุณภำพของผลงำน มำก
น้อยเพียงใด 

76.74 - ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน
เรื่องแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมถึงหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
และผู้ปฏิบัติงำนส ำนักงำนฯ พ.ศ. 2563 และ
หลักเกณฑ์กำรปรับเพิ่มเงินเดือน ส ำนักงำนฯ พ.ศ. 
2563 

27 I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีของ
หน่วยงำนของท่ำน มำกน้อย
เพียงใด 

77.72 - เผยแพร่/ชี้แจงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.  2564 แก่ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ปฏิบัติงำนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ 
และเว็บไซต์ 

- น ำระบบ e-Office มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณ  เ พ่ือให้ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและตรวจสอบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณรำยโครงกำรในระบบ e-Office ได ้

26 I13 ท่ำนได้รับมอบหมำยงำน
จำกผู้ บั งคับบัญชำอย่ ำ ง 
เป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 

79.72 - เผยแพร่แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลำกรของ สศส. 
รับทรำบทั่วทั้งองค์กร 

- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรรับทรำบ
ช่องทำง และแนวทำงปฏิบัติ ในกำรแจ้ งข้อ
ร้ อ ง เ รี ย น ห ำ ก เ กิ ด ก ร ณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ 
มอบหมำยงำนแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนอย่ำง
ไมเ่ป็นธรรม 
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3.1.2  ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) มีคะแนนใน

ระดับตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

E1  เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ 
มำกน้อยเพียงใด: โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอน และตามระยะเวลาที่ก าหนด 

86.12 

E2  เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่ออ่ืน ๆ  
อย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 

88.98 

E3  เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มำกน้อยเพียงใด 

87.28 

E4  ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อร้องขอให้จ่ำย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่ 

100 

E5  หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มำกน้อยเพียงใด 

91.80 

E6  กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด: 
เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 

80.34 

E7  หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำง
ชัดเจนมำกน้อยเพียงใด 

81.76 

E8  หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/ 
กำรให้บริกำร หรือไม่ 

81.01 

E9  หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

87.27 

E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนหรือไม่ 

78.21 

E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร
ให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด 

80.90 

E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น
มำกน้อยเพียงใด 

80.64 

E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิด
ควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่ 

94.52 

E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร ให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีข้ึน มำกน้อย
เพียงใด 

76.36 

E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำก
ขึ้นมำกน้อยเพียงใด 

78.63 
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ผลกำรประเมิน EIT จำกจ ำนวนทั้งสิ้น 15 ค ำถำม พบว่ำมีประเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นกำรพัฒนำที่เป็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จำกส ำนักงำน ป.ป.ช. อันจะน ำไปสู่แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของ
หน่วยงำน ดังต่อไปนี้  

 ประเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจำกคะแนนที่ได้รับสูงสุด  
3 อันดับ ได้แก่ 

 
ล าดับที่ ข้อค าถาม คะแนน 

1 E4  ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อร้อง
ขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต 
หรือให้บริกำร หรือไม่ 

100 

2 E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่ 

94.52 

3  E5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน
และส่วนรวมเป็นหลัก มำกน้อยเพียงใด 

91.80 

 
 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และแนวทำงกำรพัฒนำ 

โดยพิจำรณำจำกค ำถำมที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนนและมีคะแนนน้อยท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ข้อค าถาม คะแนน แนวทางการพัฒนา 
15 E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้

ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่ วน เสี ย เข้ ำ ไปมีส่ วนร่ วม ในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีข้ึน 

76.36 - ส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรประจ ำปี 
และน ำมำใช้เพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำงำน
บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

14 E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ 
ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

78.21 - ส่ง เสริมกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำง
ร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ 

13 E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มี
ควำมโปร่งใสมำกข้ึน มำกน้อยเพียงใด 

78.63 - เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรให้บุคลำกร
รับทรำบ และใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติใน
กำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรและผู้มำ
ติดต่อให้ เป็นมำตรฐำนเดียวกันโดย 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

- เผยแพร่งำนบริกำร และข้อมูลที่ เป็น
ควำมรู้ ผลงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ ของ 
สศส. สู่ธำรณะผ่ำนช่องทำงออนไลน์อย่ำง
ต่อเนื่อง ปรับปรุงรูปแบบของคอนเทนส์ 
ที่น่ำสนใจ ทันสมัย และสำมำรถสื่อสำร
ได้อย่ำงตรงกลุ่มเป้ำหมำย 

12 E6  กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำน
ติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อย
เพียงใด: เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย 

80.34 

11 E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุง
วิธีกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด 

80.64 
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 ประเด็นกำรพัฒนำที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จำกส ำนักงำน ป.ป.ช. ในส่วนของ EIT มีดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากส านักงาน ป.ป.ช. แนวทางการพัฒนา 

1) คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ 
อย่ำงทั่วถึงและส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำ
เพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงสม่ ำเสมอ  

- พัฒนำงำนบริกำร โดยเฉพำะ e-Service และ
เผยแพร่ไปยังผู้รับบริกำรและสำธำรณชนรับรู้และ
เข้ำถึงได้เพ่ิมมำกข้ึนโดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์  

2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
ให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและ
ต่อเนื่อง  

- พัฒนำเนื้อหำเพ่ือเผยแพร่งำนบริกำร และข้อมูลที่
เป็นควำมรู้ ผลงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ ของ สศส. 
สู่ธำรณะผ่ำนช่องทำงออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง และจัด
ให้มีช่องทำงกำรแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย  

3) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำร
ปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรเพ่ือ
ร่ วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติ งำนอย่ ำงเป็นระบบ และส่ งเสริมให้
ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำ
และปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร
ได้โดยสะดวก และที่ส ำคัญต้องมีกำรพัฒนำทักษะ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและ
มีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและ
มีประสิทธิภำพ 

- ส่งเสริมแนวคิดกำรท ำงำนแบบ Agile ที่มุ่งเน้นให้
ควำมส ำคัญเรื่ อง “คน” “กำรสื่อสำร” และ 
“แนวทำงท่ีจะน ำไปใช้พัฒนำงำนบริกำร” 

- ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรแสดงควำม
คิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำร 
แก่ผู้รับบริกำรและผู้มำติดต่อให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
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3.1.3  ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) มีคะแนนในระดับตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

O1  โครงสร้ำง 100 
O2  ข้อมูลผู้บริหำร 100 
O3  อ ำนำจหน้ำที่ 100 
O4  แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน 100 
O5  ข้อมูลกำรติดต่อ 100 
O6  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 100 
O7  ข่ำวประชำสัมพันธ์ 100 
O8  Q&A 100 
O9  Social Network 100 
O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำป 100 
O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำป รอบ 6 เดือน 100 
O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 100 
O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 100 
O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 100 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 100 
O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 100 
O17 E–Service 100 
O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 100 
O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รอบ 6 เดือน 100 
O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 100 
O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ 100 
O22 ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 100 
O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน 100 
O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 100 
O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 100 
O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 100 
O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 100 
O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 100 
O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 100 
O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 100 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตประจ ำปี 100 
O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 100 
O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 100 
O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 100 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 100 
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 100 
O37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 100 
O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 100 
O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี 100 
O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน 100 
O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 100 
O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 100 
O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 100 

 

ผลกำรประเมิน OIT จำกจ ำนวนทั้งสิ้น 43 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐำน  
กำรบริหำรงำน กำรบริหำรเงินงบประมำณ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม 

อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำ สศส. จะได้รับคะแนนในส่วนของ OIT คะแนนเต็ม 100 ในทุกประเด็น 
แต่เมื่อพิจำรณำจำกตัวชี้วัดที่ยังได้รับคะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน ในส่วนของ IIT และ EIT ข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. พบว่ำ ยังมีบำงกลไก มำตรกำร และ
แนวทำงปฏิบัติต่ำง ๆ ที่ สศส. ได้จัดท ำขึ้นส ำหรับเปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะอย่ำงครบถ้วน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดควำมประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร แต่ยังขำดกำร
รับรู้จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ดังนั้น สศส.จึงจะพยายามมุ่งเน้นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น อำทิ คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร ช่องทำงกำร
รับฟังควำมคิดเห็น และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม เป็นต้น 
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3.2 แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
สศส. ได้น ำแนวทำงกำรพัฒนำจำกประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข 

โดยเร่งด่วน จำกค ำถำมท่ีได้รับคะแนนน้อยท่ีสุด 5 อันดับ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากส านักงาน ป.ป.ช. มำ
วิเครำะห์และจัดท ำแนวทำงกำรน ำผลไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 
ประเด็น แนวทางการพัฒนาส าหรับประเด็นที่เป็น

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข 
โดยเร่งด่วน/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จาก

ส านักงาน ป.ป.ช. 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

IIT 
การรับรู้

ของ
เจ้าหน้าที่
ภายใน

หน่วยงาน 

- เผยแพร่แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  2564 ให้
บุคลำกรของ สศส. รับทรำบทั่วทั้งองค์กร  
 

- ชี้แจง/เผยแพร่แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลำกรของ 
สศส. รับทรำบทั่วทั้งองค์กร ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1) แผน/แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่

และผู้ปฏิบัติงำน 
2) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ของเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน และหลักเกณฑ์กำร
ปรับเพิ่มเงินเดือนของส ำนักงำนฯ  

- ชี้แจงท ำควำมเข้ำ ใจบุคลำกรในเรื่ อง
แนวทำง/ขั้นตอนกำรยืมทรัพย สินของ
ส ำนักงำนไปใชปฏิบัติงำน  

- ชี้แจง/เผยแพร่แนวปฏิบัติในกำรใช้ทรัพย์สินของ
ส ำนักงำน เฉพำะกรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เป็น
รายการเดียวที่เป็นการยืมทรัพย์สินของส านักงานฯ) 

- เผยแพร่/ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจแก่บุคลำกร
รับทรำบทั่วทั้งองค์กร เรื่องแผนปฏิบัติกำร
และแผนกำรใชจำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  

- เผยแพร่ช่องทำงกำรเข้ำถึงไฟล์แผนปฏิบัติกำรและ
แผนกำรใชจำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์  

- น ำ ระบบ e-Office มำใช้ ในกำรบริ หำรจั ดกำร
งบประมำณ  เ พ่ือกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

- ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรรับทรำบช่องทำง 
และแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งข้อร้องเรียน 
และร่วมกัน 

- เผยแพร่ข้อมูล/ประชำสัมพันธ์ให้ เจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ปฏิบัติงำนรับทรำบช่องทำงและแนวทำงปฏิบัติใน
กำรแจ้งข้อร้องเรียน หำกเกิดกรณีที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำยงำนแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงไม่
เป็นธรรม 

EIT 
การรับรู้

ของ 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย
ภายนอก 

- กำรปรับปรุงพัฒนำงำนบริกำรและกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรประจ ำปี  

- ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน โดยส่งเสริมแนวคิดกำร
ท ำงำนแบบ Agile ที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญเรื่อง “คน” 
“กำรสื่อสำร” และ “แนวทำงที่จะน ำไปใช้พัฒนำงำน
บริกำร”  

- ทบทวน/ปรับปรุงและเผยแพร่ไฟล์คู่มือกำรให้บริกำร 
และใช้ เป็นแนวทำงปฏิบัติ ในกำรให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำรและผู้มำติดต่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับส่วนงำนบริกำร 

- ส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ทั้งในเชิงกำยภำพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
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ประเด็น แนวทางการพัฒนาส าหรับประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข 

โดยเร่งด่วน/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จาก
ส านักงาน ป.ป.ช. 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

และน ำมำใช้เพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำงำนบริกำรที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

- ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรแสดงควำม
คิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำร 

- พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์
คว ำมรู้ ใ ห้ อยู่ ใ น รู ปแบบที่ ต อบ โจทย์
ผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย โดยเน้น
กำรเข้ำถึงได้ง่ำย และเข้ำถึงได้หลำกหลำย
ช่องทำง 

- จัดท ำองค์ควำมรู้ เผยแพร่งำนบริกำร และผลงำน 
และกิจกรรมต่ำง ๆ ของ สศส. สู่ธำรณะผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ 
ปรับปรุงรูปแบบของเนื้อหำที่น่ำสนใจ ทันสมัย และ
สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงตรงกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะ
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ให้บริกำรของ สศส. 

- ส่ ง เสริ มกำรประชำสั ม พันธ์ ช่ อ งทำ ง 
ร องเรียนกำรทุจริตของเจ ำหน ำที่ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ 

- ประชำสัมพันธ์ช่องทำงร องเรียนกำรทุจริตของ 
เจำหนำที่ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ ณ จุดให้บริกำรที่
ส ำคัญ ทั้งช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์ 

- สื่อสำรนโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมควำม
โปร่งใส และพัฒนำงำนบริกำร โดยเฉพำะ 
e-Service  

- จัดท ำสื่อเผยแพร่นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมควำม
โปร่ งใส  และพัฒนำงำนบริกำร  e-Service และ
เผยแพร่ไปยังผู้รับบริกำรและสำธำรณชนรับรู้และ
เข้ำถึงได้เพ่ิมมำกข้ึนโดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ 

- พัฒนำเนื้อหำเพ่ือเผยแพร่งำนบริกำร และข้อมูลที่ 
เป็นควำมรู้ ผลงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ ของ สศส. 
สู่ธำรณะผ่ำนช่องทำงออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง และจัด
ให้มีช่องทำงกำรแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย อำทิ 
Facebook, Line Group 
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4. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ผลกำรวิเครำะห์กำรประเมิน ITA ของ สศส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 น ำไปสู่กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค (ถ้ำมี) และ 
เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำเป็นรำยไตรมำส ซึ่งประกอบด้วยมำตรกำร ขั้นตอน/วิธีกำรปฏิบัติ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

   
มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 

1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร 
1.1 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน 

1. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
- จัดให้มีกำรชี้แจง/เผยแพร่แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 ให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนของ สศส. ได้รับทรำบทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้
เกิดควำมเข้ำใจและเชื่อมั่นในระบบกำรพัฒนำศักยภำพและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพของผลงำน ในประเด็นดังต่อไปนี้   
1) แผน/แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 
2) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2563 และ
หลักเกณฑ์กำรปรับเพิ่มเงินเดือน ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำร
มหำชน) พ.ศ. 2563 

- จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เสนอต่อ
คณะกรรมกำร สศส.  

งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล  
ส ำนักบริหำร
และพัฒนำ
องค์กร 

กันยำยน 2564 รำยไตรมำส 

2. กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
- เผยแพร่ช่องทำงกำรเข้ำถึงไฟล์แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใชจำยงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์  และ
เว็บไซต์ 

งำนงบประมำณ
และแผนงำน
ส ำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์ 

กันยำยน 2564 รำยไตรมำส 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 
- น ำระบบ e-Office มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ เพ่ือให้ผู้บริหำร และ

เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและตรวจสอบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยโครงกำรในระบบ e-Office ได ้

- จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติ งำนและผลกำรเบิกจ่ำยเสนอผู้บริหำรและ
คณะกรรมกำร สศส. เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยไตรมำส และสรุปผล
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ สศส. เพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณะ 

3. กำรเผยแพร่แนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน  
- จัดประชุมชี้แจง/เผยแพร่แนวปฏิบัติในกำรขอใช้และยืม-คืนทรัพย์สิน เฉพำะกรณี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรำยกำรเดียวที่เป็นกำรยืมทรัพย์สินของ สศส. 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

มิถุนำยน 2564 รำยไตรมำส 

1.2 การสื่อสารกับ
บุคลากรภายใน
องค์กรด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

4. กำรแจ้งข้อร้องเรียน/เบำะแสอันควรสงสัยด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
- เผยแพร่มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งในของ สศส. ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564  
- เผยแพร่ข้อมูล/ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนรับทรำบช่องทำงและ

แนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งข้อร้องเรียน หำกเกิดกรณีที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำน
แก่เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม และจัดท ำสรุปรำยงำนผลเสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำร 

งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
และงำนกฎหมำย 
ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำองค์กร 

มิถุนำยน 2564 รำยไตรมำส 

2. มาตรการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
2.1 การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการ
พัฒนางานบริการ 

1. กำรปรับปรุง/พัฒนำงำนบริกำร 
- ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน โดยส่งเสริมแนวคิดกำรท ำงำนแบบ Agile ที่มุ่งเน้นให้

ควำมส ำคัญเรื่อง “คน” “กำรสื่อสำร” และ “แนวทำงที่จะน ำไปใช้พัฒนำงำน
บริกำร” รวมถึงกำรพัฒนำงำนในด้ำนอ่ืน ๆ  โดยมีกำรท ำงำนแบบ Cross-
functional team เพ่ิมข้ึน 

- ทบทวน/ปรับปรุงและเผยแพร่ไฟล์คู่มือกำรให้บริกำร เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์  
รวมถึงในศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน (www.info.go.th) เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงปฏิบัติในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรและผู้มำติดต่อให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับส่วนงำนบริกำร 

ส ำนักพัฒนำองค์
ควำมรู้เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
ส ำนักสื่อสำร
และกำรตลำด 
และส ำนัก
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ 

มิถุนำยน 2564 รำยไตรมำส 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 
- จัดจ้ำงที่ปรึกษำ (3rd party) ส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 ทั้งในเชิงกำยภำพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม และน ำมำใช้เพ่ือกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

- ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำ 
เพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร  

- เผยแพร่รำยงำนผลกำรส ำรวจไปยังบุคลำกรที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือวำงแผนงำนใน
ปีงบประมำณถัดไป 

 2. บริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ที่ตอบโจทย์ผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย โดยเน้นกำร
เข้ำถึงได้ง่ำย และเข้ำถึงได้หลำกหลำยช่องทำง 
- จัดท ำองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยผ่ำนช่องทำง

ต่ำง ๆ 
- จัดท ำองค์ควำมรู้ เผยแพร่งำนบริกำร และผลงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ ของ สศส. สู่

ธำรณะผ่ำนช่องทำงออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ ปรับปรุง
รูปแบบของคอนเทนส์ที่น่ำสนใจ ทันสมัย และสำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงตรง
กลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร
ของ สศส. 

ส ำนักพัฒนำองค์
ควำมรู้เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ และ
ส ำนักสื่อสำร
และกำรตลำด 

กันยำยน 2564 รำยไตรมำส 

2.2 การเผยแพร่
นโยบายส่งเสริม
ความโปร่งใส/ช่อง
ทางการร้องเรียน
การทุจริต 

3. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงร้องเรียนกำรทจุริตของเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
และงำนกฎหมำย 

ส ำนักบริหำร
และพัฒนำ
องค์กร 

มิถุนำยน 2564 รำยไตรมำส 

4. สื่อสำรนโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส และพัฒนำงำนบริกำร โดยเฉพำะ  
e-Service   

ส ำนักพัฒนำองค์
ควำมรู้เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ และ

กันยำยน 2564 รำยไตรมำส 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 
- จัดท ำสื่อ /เผยแพร่นโยบำย มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส และพัฒนำงำนบริกำร 

e-Service และเผยแพร่ไปยังผู้รับบริกำรและสำธำรณชนรับรู้และเข้ำถึงได้เพ่ิมมำก
ขึ้นโดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ 

- พัฒนำเนื้อหำเพ่ือเผยแพร่งำนบริกำร และข้อมูลที่เป็นควำมรู้ ผลงำน และกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของ สศส. สู่ธำรณะผ่ำนช่องทำงออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง และจัดให้มีช่องทำง
กำรแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ และโซเชียล
มีเดีย อำทิ Facebook, Line Group เป็นต้น 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ส ำ นั ก สื่ อ ส ำ ร
และกำรตลำด 

 
 

 

ลงชื่อ   

นำยอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

วันที่  16  มีนำคม 2564 


