รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ ๑๒ เดือน)
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย

1. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

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

-

2. ป้องกันการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

การดาเนินงานตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
และการบริหารจัดการ

-

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ไม่ยอมรับการทุจริต
เป้าหมาย: ร้อยละ 80

สานักบริหารและ
ภายใน
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
พัฒนาองค์กร
30 กันยายน - สศส. จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และ
และสานัก
2564
ผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
นโยบายและ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ยุทธศาสตร์
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
นาไปสู่การสร้างความตระหนัก ในด้านการ
ดาเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นไป
โดยสอดคล้องตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ
กาหนด รวมถึงการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร
งบประมาณและหลักสูตรกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างสาหรับเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานของ สศส. เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2564 ภายใต้กิจกรรม CEA
Knowledge ผ่านระบบ Zoom Meeting
หน่วยงานมีมาตรการ /
สานักบริหารและ
ภายใน
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรมในการ
พัฒนาองค์กร 30 กันยายน - จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง และ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย /
และสานัก
2564
แผนการควบคุมภายในของ สศส. ประจาปี
นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกาหนด
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ
บ้านเมืองที่ดี ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์/ออฟไลน์

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

ผู้รับผิดชอบ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมการควบคุมซึง่ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อ
ประโยชน์ในการบรรลุเป้าหมายผลการ
ดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดย
คณะกรรมการ สศส. ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบทั้งสองแผนดังกล่าวแล้ว ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2563
- สศส. ติดตามความคืบหน้าและรายงานผล
การดาเนินการตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงและแผนการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการ สศส. เป็นรายไตรมาส
o ไตรมาสที่ 1 ในการประชุมครั้งที่
1/2564 เมือ่ วันที่ 19 มกราคม
2564
o ไตรมาสที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔/
2564 เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๖๔
o ไตรมาสที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๗/
2564 เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
2564
o ไตรมาสที่ ๔ ในการประชุมครั้งที่ ๙/
2564 เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน
2564
2
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3. พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

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

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

- สศส. มีคณะทางานบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ทาหน้าที่
ขับเคลื่อนการดาเนินงานในด้านดังกล่าว
รวมทั้งดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สานักบริหารและ
ภายใน
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
พัฒนาองค์กร 30 กันยายน - สศส. ใช้ระบบ e-Office ในการบริหาร
และสานัก
2564
จัดการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
นโยบายและ
อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
กับแนวทางการดาเนินการตามที่กฎหมาย
กาหนด
- สศส. จัดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร
(Internal communication) อาทิ การ
อบรม สัมมนา และ/หรือ Town hall ใน
รูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ เพื่อ
บรรยายให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ในการดาเนินงานตามหลักคุณธรรม ความ
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีองค์
ความรู้ และสมรรถนะทีส่ อดรับกับบทบาท
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รวมงบประมาณ

กิจกรรม/โครงการ

-

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
ภารกิจ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น
Agile organization
- สศส. ดาเนินการตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ของสานักงาน ป.ป.ช. โดยผลคะแนนของ
สศส. ในปี 256๔ อยู่ที่ 9๔.9๔ คะแนน
อยู่ในระดับ A (ผลคะแนนสูงกว่าในปีที่
ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ ๙๑.9๑ คะแนน)

ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีการรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผน พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ให้ผู้รับบริการ
และสาธารณชนไดรับ ทราบ และได้เปิดโอกาสให้ห น่วยงานพันธมิตรและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่ว นร่ว มในการดาเนินนโยบายและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่ อแสดงถึงการท างาน
ด้วยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สศส. จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ (ITA) ให้บรรลุ เป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์ กรและค่านิ ยม
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

(นายอภิสิทธิ์

ไล่สัตรูไกล)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ 25 เมษายน 256๕
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