แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
(ฉบับปรับปรุง)

ก

คานา
สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และก าหนดพั น ธกิ จ หลั ก ในการสร้ า งวั ฒ นธรรมการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิง รุก ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ในฐานะองค์การมหาชนภายใต้สานักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทา แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)* ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นไปโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ
ป้ องกัน การทุจ ริ ตเชิ งรุ ก โดยมีเป้ าหมายหลั กในการส่ งเสริ ม การสร้า งจิ ตส านึ กแก่ บุคลากร ให้ มีทัศนคติและค่ านิย มในการต่ อต้า นการทุจริ ต รวมถึงพัฒ นากลไก
การดาเนินงานเพื่อลดและป้องกันปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน การบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และไร้ประโยชน์ทับซ้อน และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลไกในการส่งเสริมให้ประเทศไทยได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในระดับที่สูงขึ้น
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

* แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนฯฉบับแรก จัดทาขึ้นและเริ่มใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายหลังจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชน เมื่อ 14 สิงหาคม 2561 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทาแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับปรับปรุง) โดยปรับห้วงเวลาของแผนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของ สศส. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565)
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ส่วนที่ 1
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตในภาครัฐส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงาน ของ
ภาครั ฐ จะได้ ก าหนดนโยบายหรื อ มาตรการต่ า ง ๆ ในการหยุ ด ยั้ ง การทุ จ ริ ต แต่ ปั ญ หาดั ง กล่ า วก็ ยั ง ด ารงอยู่ โ ดยผลการจั ด อั น ดั บ ดั ช นี ชี้ วั ด ภาพลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั่ น
(CPI : Corruption Perceptions Index) ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศหรือ Transparency International (TI) ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๕ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๑๐๑ จากการจัดอับดับทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศทั่วโลก
การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนสาคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ปัญหา ซึ่งการดาเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริ ต
การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ
หน่ ว ยงานในกากั บ ให้ มีธ รรมาภิบ าล ควบคู่ไปกับการปรับ เปลี่ ย นกฎหมายให้ มี ความทั นสมัย และการลงโทษผู้ ที่ กระทา ความผิ ด อย่า งจริงจั ง เพื่อให้ บุคลากรและ
ภาคประชาสังคม มีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลจึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่ อนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้น
การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง รวมทั้งป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกั นการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
หรือ สศส. บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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๒. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(2) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน มีจิตสานึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานกระทาการทุจริต
(4) เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในทุกรูปแบบ
3. เป้าหมาย
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
มีส่วนที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของสานักงานฯ ต่อต้านการทุจริตและให้ความสาคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธร รมและความโปร่งใส
โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติ งาน มีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับการโกง และการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต โปร่ งใส และเป็ นไปตามหลั กธรรมาภิ บาล สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้ องกั บนโยบายรั ฐ บาลในการสร้ า งสุ ขให้ ป ระชาชนควบคู่ ไ ปกั บ
การสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามทุจริตไม่ยิมยอมให้มีการทุจริต
4. การรายงานผลกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 จานวน 2 ครั้งต่อปี ตามแบบฟอร์มการรายงานผลในภาคผนวก
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕
1. ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

เป้าประสงค์
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ไม่ทนและ
ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริตและ
ร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ส่งเสริมให้การจัดทานโยบายและมาตรการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

พัฒนากลไกการป้องการทุจริตให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ

80

๘๐

๘๐

หน่วยงานมีมาตรการ / โครงการ /
กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

มาตรการ/
โครงการ/
กิจกรรม

๑

๑

๑

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของสานักงาน

ร้อยละ

๘5

๘5

๘5

4
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
งบประมาณ ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
๑. ปรับฐานความคิดให้ การจัดฝึกอบรมเพื่อสริมสร้าง การจัดกิจกรรม / ฝึกอบรม / ร้อยละของบุคลากรที่
ต.ค. ๖2 สานักบริหารและ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
สามารถแยกระหว่าง ความรู้ความเข้าใจด้านการ
สัมมนา / ศึกษาดูงาน เพื่อ
ถึง
พัฒนาองค์กร
ทั
ศ
นคติ
แ
ละค่
า
นิ
ย
มที
ด
่
ี
ผลประโยชน์ส่วนตน ป้องกันและต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ก.ย. ๖3
และสานัก
ในการต่
อ
ต้
า
นการทุ
จ
ริ
ต
และผลประโยชน์
โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสานึก และการปรับฐานคิดการ
นโยบายและ
เป้
า
หมาย
ร้
อ
ยละ
๘๐
ส่วนรวม
ภายในบุคคล ปรับฐาน
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ยุทธศาสตร์
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ ความคิดให้สามารถแยก
ส่วนตนและ ผลประโยชน์
กระบวนการกล่อมเกลา ระหว่างเรื่องผลประโยชน์ส่วน ส่วนรวมและไม่ทนต่อการ
ทางสังคมเพื่อต่อต้าน ตนและเรื่องผลประโยชน์
ทุจริต ทั้งในรูปแบบออนไลน์/
การทุจริต
ส่วนรวมและสร้างค่านิยม
ออฟไลน์
๓. ประยุกต์หลักปรัชญา ร่วมกันถึงการต่อต้านการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุจริต
เป็นเครื่องมือต่อต้าน
การทุจริต
กลยุทธ์

แนวทาง / มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
ส่งเสริมให้การจัดทานโยบายและมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานมีมาตรการ / โครงการ / กิจกรรมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์

แนวทาง / มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

การวางมาตรการเสริมใน
การสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล
(ขั้นการเริ่มต้นของนโยบาย
/ การกาหนดนโยบาย /
การตัดสินใจนโยบาย /
การนานโยบายไปปฏิบัติ /
การประเมินนโยบาย)

การกาหนดนโยบาย
มาตรการ แนวทาง แผนงาน
หรือโครงการ / กิจกรรมบน
ฐานธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

การดาเนินงานตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี และ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ทั้งในรูปแบบออนไลน์/
ออฟไลน์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานมีมาตรการ /
โครงการ / กิจกรรม
ในการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย
เป้าหมาย 1 มาตรการ /
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ต.ค. ๖2 สานักบริหารและ
ถึง
พัฒนาองค์กร
ก.ย. ๖3
และสานัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑. สร้างกลไกการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริตและ
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต
๒. ผู้บริหารแสดงเจตจานง
ในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชนและกาหนด
นโยบาย มาตรการแผนงาน
หรือโครงการ / กิจกรรม
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส
๓. การพัฒนาวิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
แนวทาง / มาตรการ
การกาหนดนโยบาย
มาตรการแนวทาง
แผนงานหรือโครงการ /
กิจกรรมบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผลคะแนนระดับคุณธรรม
คุณธรรมและความโปร่งใสใน และความโปร่งใสในการ
การดาเนินงานของสานักงาน ดาเนินการของสานักงาน
ทั้งในรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕
อาทิ การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การศึกษาดูงาน/การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นา
ข้อเสนอแนะ/ผลการดาเนินงาน
มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
ให้เกิดคุณธรรมและความ
โปร่งใส

งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ
ต.ค. 62
ถึง
ก.ย. 63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร และ
สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

7
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
งบประมาณ ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
๑. ปรับฐานความคิดให้ การจัดฝึกอบรมเพื่อสริมสร้าง การจัดกิจกรรม / ฝึกอบรม / ร้อยละของบุคลากรที่
ต.ค. ๖๓ สานักบริหารและ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
สามารถแยกระหว่าง ความรู้ความเข้าใจด้าน
สัมมนา / ศึกษาดูงาน เพื่อ
ถึง
พัฒนาองค์กร
ทั
ศ
นคติ
แ
ละค่
า
นิ
ย
มที
ด
่
ี
ผลประโยชน์ส่วนตน การป้องกันและต่อต้านการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ก.ย. ๖๔
และสานัก
ในการต่
อ
ต้
า
นการทุ
จ
ริ
ต
และผลประโยชน์
ทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูก
และการปรับฐานคิดการ
นโยบายและ
เป้
า
หมาย
ร้
อ
ยละ
๘๐
ส่วนรวม
จิตสานึกภายในบุคคล
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ยุทธศาสตร์
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ ปรับฐานความคิดให้สามารถ ส่วนตนและ ผลประโยชน์
กระบวนการกล่อมเกลา แยกระหว่างเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมและไม่ทนต่อ
ทางสังคมเพื่อต่อต้าน ส่วนตนและเรื่องผลประโยชน์ การทุจริต ทั้งในรูปแบบ
การทุจริต
ส่วนรวมและสร้างค่านิยม
ออนไลน์/ออฟไลน์
๓. ประยุกต์หลักปรัชญา ร่วมกันถึงการต่อต้าน
ของเศรษฐกิจพอเพียง การทุจริต
เป็นเครื่องมือต่อต้าน
การทุจริต
กลยุทธ์

แนวทาง / มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

8
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
ส่งเสริมให้การจัดทานโยบายและมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานมีมาตรการ / โครงการ / กิจกรรมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์

แนวทาง / มาตรการ

การวางมาตรการเสริม
ในการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล
(ขั้นการเริ่มต้นของนโยบาย
/ การกาหนดนโยบาย /
การตัดสินใจนโยบาย /
การนานโยบายไปปฏิบัติ /
การประเมินนโยบาย)

การกาหนดนโยบาย
มาตรการ แนวทาง แผนงาน
หรือโครงการ / กิจกรรม
บนฐานธรรมาภิบาลเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์/ออฟไลน์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานมีมาตรการ /
โครงการ / กิจกรรม
ในการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย
เป้าหมาย 1 มาตรการ /
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ต.ค. ๖๓ สานักบริหารและ
ถึง
พัฒนาองค์กร
ก.ย. ๖๔
และสานัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

9
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑. สร้างกลไกการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริตและ
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต
๒. ผู้บริหารแสดงเจตจานง
ในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชนและกาหนด
นโยบาย มาตรการแผนงาน
หรือโครงการ / กิจกรรม
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส
๓. การพัฒนาวิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
แนวทาง / มาตรการ
การกาหนดนโยบาย
มาตรการแนวทาง
แผนงานหรือโครงการ /
กิจกรรมบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผลคะแนนระดับคุณธรรม
คุณธรรมและความโปร่งใสใน และความโปร่งใสในการ
การดาเนินงานของสานักงาน ดาเนินการของสานักงาน
ทั้งในรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕
อาทิ การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การศึกษาดูงาน/
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
นาข้อเสนอแนะ/ผลการ
ดาเนินงาน มาปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กร ให้เกิดคุณธรรม
และความ โปร่งใส

งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ
ต.ค. ๖๓
ถึง
ก.ย. ๖๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร และ
สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

10
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
งบประมาณ ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
๑. ปรับฐานความคิดให้ การจัดฝึกอบรมเพื่อสริมสร้าง การจัดกิจกรรม / ฝึกอบรม / ร้อยละของบุคลากรที่
ต.ค. ๖๔ สานักบริหารและ
สามารถแยกระหว่าง ความรู้ความเข้าใจด้าน
สัมมนา / ศึกษาดูงาน ทั้งใน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ถึง
พัฒนาองค์กร
ทั
ศ
นคติ
แ
ละค่
า
นิ
ย
มที
ด
่
ี
ผลประโยชน์ส่วนตน การป้องกันและต่อต้านการ รูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์
ก.ย. ๖๕
และสานัก
ในการต่
อ
ต้
า
นการทุ
จ
ริ
ต
และผลประโยชน์
ทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูก
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
นโยบายและ
เป้
า
หมาย
ร้
อ
ยละ
๘๐
ส่วนรวม
จิตสานึกภายในบุคคล
เข้าใจ และการปรับฐานคิด
ยุทธศาสตร์
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ ปรับฐานความคิดให้สามารถ การแยกแยะระหว่าง
กระบวนการกล่อมเกลา แยกระหว่างเรื่องผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ทางสังคมเพื่อต่อต้าน ส่วนตนและเรื่องผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่
การทุจริต
ส่วนรวมและสร้างค่านิยม
ทนต่อการทุจริต
๓. ประยุกต์หลักปรัชญา ร่วมกันถึงการต่อต้าน
ของเศรษฐกิจพอเพียง การทุจริต
เป็นเครื่องมือต่อต้าน
การทุจริต
กลยุทธ์

แนวทาง / มาตรการ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
ส่งเสริมให้การจัดทานโยบายและมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานมีมาตรการ / โครงการ / กิจกรรมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์

แนวทาง / มาตรการ

การวางมาตรการเสริม
ในการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล
(ขั้นการเริ่มต้นของนโยบาย
/ การกาหนดนโยบาย /
การตัดสินใจนโยบาย /
การนานโยบายไปปฏิบัติ /
การประเมินนโยบาย)

การกาหนดนโยบาย
มาตรการ แนวทาง แผนงาน
หรือโครงการ / กิจกรรม
บนฐานธรรมาภิบาลเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ทัง้ ในรูปแบบ
ออนไลน์/ออฟไลน์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานมีมาตรการ /
โครงการ / กิจกรรม
ในการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย
เป้าหมาย 1 มาตรการ /
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ต.ค. ๖๔ สานักบริหารและ
ถึง
พัฒนาองค์กร
ก.ย. ๖๕
และสานัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑. สร้างกลไกการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริตและ
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต
๒. ผู้บริหารแสดงเจตจานง
ในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชนและกาหนด
นโยบาย มาตรการแผนงาน
หรือโครงการ / กิจกรรม
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส
๓. การพัฒนาวิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
แนวทาง / มาตรการ
การกาหนดนโยบาย
มาตรการแนวทาง
แผนงานหรือโครงการ /
กิจกรรมบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผลคะแนนระดับคุณธรรม
คุณธรรมและความโปร่งใสใน และความโปร่งใสในการ
การดาเนินงานของสานักงาน ดาเนินการของสานักงาน
ทั้งในรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕
อาทิ การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การศึกษาดูงาน/
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
นาข้อเสนอแนะ/ผลการ
ดาเนินงาน มาปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กร ให้เกิดคุณธรรม
และความ โปร่งใส

งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ
ต.ค. ๖๔
ถึง
ก.ย. ๖๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร และ
สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

(นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ ๘ มีนาคม 256๕
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ภาคผนวก
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รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

รวมงบประมาณ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ผู้รายงาน
)

