รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

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

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
-

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ไม่ยอมรับการทุจริต
เป้าหมาย: ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

สานักบริหารและ
ภายใน
พัฒนาองค์กร
30 กันยายน
และสานัก
256๕
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
-

สศส. ได้จัดกิจกรรม CEA Knowledge
Sharing เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ
สศส. ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ประกอบด้วย 2 หัวข้อที่สาคัญ ดังนี้ 1)
“บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง” โดยถ่ายทอด
ความรู้และอธิบายให้ทราบถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของการเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละชุด รวมถึงข้อควร
ระวังต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณา เพื่อให้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสสามารถ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

2. ป้องกันการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

กิจกรรม/โครงการ

การดาเนินงานตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
และการบริหารจัดการ

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย

-

หน่วยงานมีมาตรการ /
โครงการ / กิจกรรมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย /
นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

ตรวจสอบได้ อีกทั้งสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และ 2) “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565” โดยสื่อสารและสร้างการรับรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจ
ถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน
ITA ตามทีส่ านักงาน ป.ป.ช. กาหนด
เพื่อให้การปฏิบัติงานและดาเนินการ
ต่าง ๆ ของ สศส. เป็นไปตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์การประเมิน
ดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 90 คน
สานักบริหารและ
ภายใน
- สศส. ติดตามความคืบหน้าและรายงาน
พัฒนาองค์กร 30 กันยายน
ผลการดาเนินการตามแผนการบริหาร
และสานัก
256๕
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ
บ้านเมืองที่ดี ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์/ออฟไลน์

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
เป้าหมาย: 1 มาตรการ /
โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการ สศส. เป็นรายไตร
มาส
- สศส. ได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตามแนวทางที่ สานักงาน ป.ป.ท.
กาหนด โดยจัดทาแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต และกาหนด
มาตรการการควบคุมเรียบร้อยแล้ว โดย
จะดาเนินการจัดทาคู่มือการดาเนินงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สศส. พร้อม
กาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น
o มาตรการเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
หรือไม่มีเหตุผลอันสมควรในการ
เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
o มาตรการเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจใน
การให้คะแนนของคณะกรรมการ
พิจารณาผล
o มาตรการในการกาหนดระยะเวลาใน
การตรวจรับ เพื่อให้การตรวจรับมี
ประสิทธิภาพ และลดการประวิง
เวลา เป็นต้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

รวมงบประมาณ

กิจกรรม/โครงการ
การดาเนินโครงการ/
กิจกรรมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงาน
ทั้งในรูปแบบออนไลน์/
ออฟไลน์ อาทิ
การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การศึกษา
ดูงาน/การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/นาข้อเสนอแนะ/
ผลการดาเนินงาน
มาปรับปรุงและพัฒนา
องค์กร ให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใส

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
-

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย: ร้อยละ 85

ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

สานักบริหารและ
ภายใน
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สศส.
พัฒนาองค์กร 30 กันยายน
ยังคงดาเนินการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
และสานัก
256๕
สอดคล้องตามแนวทางการประเมิน
นโยบายและ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ยุทธศาสตร์
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ของสานักงาน ป.ป.ช. อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด และ
วัดผลใน ๓ ส่วน คือ
o ส่วนที่ ๑ IIT และ ส่วนที่ ๒ EIT วัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายในและภายนอก
o ส่วนที่ ๓ OIT วัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o โดยอยู่ระหว่างการดาเนินการตาม
แนวทางที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ซึง่ สศส. มีคณะทางานที่ช่วยทา
หน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานใน
ด้านดังกล่าว
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ในช่วงไตรมาสที่ ๑ - 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ต.ค. ๖๔ – มี.ค. 6๕) ยังคงอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ได้คานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นรูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ สศส. จึง
ดาเนินการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายของแผนการป้องกันการทุจริตที่กาหนดไว้

(นายอภิสิทธิ์

ไล่สัตรูไกล)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ ๒๕ เมษายน 256๕
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