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ค าน า 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สศส. เป็นหน่วยงำนภำยใต้
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ทีท่ ำหน้ำที่ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
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. 2565 เป็นปีที่สี่ของกำรเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สศส. ได้น ำข้อมูลผล
กำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำวิเครำะห์และถอดบทเรียนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำลภำครัฐ และจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นเอกสำรอ้ำงอิงและเป็น 
แผนที่น ำทำงแก่บุคลำกรในกำรด ำเนินงำนด้ำนดังกล่ำวให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

 
 
 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)  
มีนำคม 2565 
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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
ภำระรับผิดชอบ/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. 2564 มำวิเครำะห์ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข รวมถึงประเด็นที่จะสำมำรถพัฒนำให้ดีขึ้น และจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของ สศส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้บุคลำกรใช้เป็นแผนที่น ำทำงไปสู่
กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่องค์กรก ำหนดไว้ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

------------------------------------------------- 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

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

ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีคุณธรรมและโปร่งใส 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. 2564 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 ค่ำคะแนน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 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. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สศส. เข้ำร่วมกำรประเมินเป็นปีที่สำม  
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 มีระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ A และมีคะแนนในภำพรวมของ
หน่วยงำนสูงขึ้นโดยล ำดับ คือ ปี 2562 มีผลคะแนน 89.49 คะแนน ปี 2563 มีคะแนน 91.91 คะแนน และปี 2564 
มีคะแนน 94.94 คะแนน โดยมีคะแนนรำยตัวชี้วัด เป็นดังนี้  

 
อันดับ ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1 กำรเปิดเผยข้อมูล 100.00 100.00 100.00 
2 กำรป้องกันกำรทุจริต 100.00 100.00 100.00 
3 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 91.46 90.84 96.21 
4 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 89.00 92.84 94.10 
5 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 82.32 81.72 93.24 
6 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 82.75 82.21 91.46 
7 กำรใช้งบประมำณ 80.67 88.12 89.93 
8 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 73.01 88.35 89.50 
9 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 74.38 85.71 87.16 
10 กำรใช้อ ำนำจ 80.20 85.55 86.77 

ผลคะแนนรวม 89.49 91.91 94.94 
 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สศส. มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้นไป) ในทุก

แบบวัด คือ IIT, EIT และ OIT  โดยในส่วนของ OIT ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 2 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง 3 ปี  
คือ กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต เมื่อเปรียบเทียบกับผลพบว่ำ ในปี 2564 สศส. มีผลคะแนน 
ที่สูงขึ้น โดยในปี 2563 มีคะแนนรวม 91.91 คะแนน และมีตัวชี้วัดที่คะแนนน้อยกว่ำ 85 คะแนนอยู่  2 ตัวชี้วัด 
ขณะที่ปี 2564 มีคะแนนรวม 94.94 คะแนน และทุกตัวชี้วัดมีคะแนนสูงกว่ำ 85 คะแนน 

 
กรำฟแสดงคะแนนภำพรวมกำรประเมิน ITA ของ สศส. ปี 2564 ได้คะแนน 94.94 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน “A” 

  

การใช้ทรพัยสิ์นของราชการ 
87.16 
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ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้แสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อผลกำรประเมิน ITA ของ สศส. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ค่อนข้ำงครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินกำรตำม
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์กำรประเมิน ITA โดยมีบำงส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลรำว 
ร้อยละ 5 - 15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค ำถำมทั้งหมด  

 หน่วยงำนพึงพิจำรณำผลประเมินเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำในจุดที่ยังคงเป็นปัญหำ โดยหำกมี
กำรวำงแผนแก้ไขปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง คำดหมำยได้ว่ำหน่วยงำนจะสำมำรถยกระดับกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึงสำมำรถสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นศรัทธำ สร้ำงควำมไว้วำงใจแก่สำธำรณชนได้มำกยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป  

 ประเด็นที่ควรมีกำรเปิดเผย หรือบริหำรจัดกำรให้ดียิ่งขึ้น โดยสำมำรถแบ่งเป็นประเด็นที่ม ี
ผลคะแนนน้อยกว่ำ 85 คะแนน และคะแนนที่สูงกว่ำ 85 คะแนน ดังนี้ 

 
IIT EIT 

ประเด็นที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน 
- เพ่ิมกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนกำรขออนุญำต

เพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของท่ำน (I20: 73.76 คะแนน)  

 

- พัฒนำกระบวนกำรกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรม 
กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม 
(I15: 75.69 คะแนน) 

 

- ส่งเสริมกลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับ
คุณภำพของผลงำนอย่ำงถูกต้อง (I14: 79.01 คะแนน) 

 

- ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนของท่ำนมำกขึ้น  
(I7: 79.42 คะแนน) 

 

- ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงำนของ
ท่ำนในกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง (I23: 80.87 
คะแนน) 

 

- ส่งเสริมให้มีกำรมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่จำก 
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม (I13: 80.87 คะแนน) 

 

ประเด็นที่มีผลคะแนนสูงกว่า 85 คะแนน 
- แก้ไขปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำนอย่ำงจริงจัง  

(I27: 85.52 คะแนน) 
- เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนให้ดีขึ้น (E14: 86.50 คะแนน) 

- ส่งเสริมให้หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยเพิ่มกำรให้สอบถำม 
ทักท้วง ร้องเรียน (I12: 85.99 คะแนน) 

- เพ่ิมกำรปรับปรุงวิธีกำรและ ขั้นตอนกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น / ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ใ ห้ ดี ขึ้ น  
(E12: 90.42 คะแนน) 
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IIT EIT 
- ส่งเสริมให้มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบทั้ง

ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือ
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน (I29: 86.01 คะแนน) 

- ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่
เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อนและเพ่ิมช่องทำงที่
หลำกหลำยมำกขึ้น (E6: 90.64 คะแนน) 

- สร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน กำรติดตำมผลกำรร้องเรียน และ
สร้ำงควำมม่ันใจในกำรจัดกำรกำรทุจริต ตลอดจนปกป้อง
ผู้กระท ำกำรร้องเรียน โดยหำกพบกำรทุจริตในหน่วยงำน 
(I30: 86.70 คะแนน) 

- เ พ่ิ มกล ไกกำ รปรั บปรุ ง คุ ณภ ำพกำ ร
ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดี
ขึ้น (E11: 91.28 คะแนน) 

- เพ่ิมมำตรกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ กำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง (I24: 86.93 คะแนน) 

- ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่
สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกข้ึน 
(E7: 91.74 คะแนน) 

- ให้ตรวจสอบว่ำบุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำร แก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็น
กำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด (I2: 87.87 
คะแนน) 

- เพ่ิมมำตรกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อ
กั งวลสงสัยจำกประชำชนเกี่ ยวกับกำร
ด ำเนินงำนให้ชัดเจนมำกขึ้น (E9: 93.01 
คะแนน) 

- พึงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรมุ่ งเน้น
ผลส ำเร็จของงำน กำรให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระ
ส่วนตัว และควำมพร้อมรับผิดรับชอบหำกควำมผิดพลำด
เกิดจำกตนเองของบุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมำกขึ้น 
(I3: 89.30 คะแนน) 

- ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มี
ควำมโปร่งใสมำกขึ้น (E15: 93.03 คะแนน) 

- ให้ตรวจสอบว่ำประเด็นกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรแก่ผู้อ่ืนว่ำ
เป็นไปตำมขั้นตอนหรือระยะเวลำที่ก ำหนดมำกน้อยเพียงใด 
(I1: 89.30 คะแนน) 

- เพ่ิมช่องทำงติดต่อ หรือมีช่องทำงให้ผู้มำ
ติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน (E10: 93.42 คะแนน) 

- เพ่ิมกำรก ำกับติดตำม ถ้ำมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร 
ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนต้องมีกำรขอ
อนุญำตอย่ำงถูกต้อง (I21: 89.31 คะแนน) 

 

- แสวงหำมำตรกำรป้องกันไม่ให้กำรบริหำรงำนบุคคลของ
หน่วยงำนของท่ำนถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ มีกำรซื้อขำย
ต ำแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง  
(I18: 90.17 คะแนน) 

 

- เ พ่ิมมำตรกำรส่ งเสริมให้หน่วยงำนของท่ำน มีกำร
ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต ตรวจสอบกำรทุจริต และ
ลงโทษทำงวินัยอย่ำงจริงจังเมื่อพบกำรทุจริต (I28: 90.69 
คะแนน) 

 

- เพ่ิมกลไกก ำกับให้หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ 
โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ (I8: 90.94 คะแนน) 
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IIT EIT 
- เพ่ิมควำมตระหนักของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของ

ท่ำนโดยต้องให้ควำมส ำคัญ กับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง
จริงจัง (I25: 91.62 คะแนน) 

 

- เพ่ิมกลไกก ำกับหน่วยงำนของท่ำน โดยให้มีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง/กำรจัดหำ พัสดุและกำรตรวจรับพัสดุที่ โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำย
หนึ่ง (I11: 92.54 คะแนน) 

 

 
ทั้งนี้ ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของส ำนักงำน ป.ป.ช. พบว่ำ ผลกำรประเมินในส่วนของ 

IIT เพียง 6 ประเด็นจำก 30 ประเด็นที่มีคะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน ซึ่ง สศส. จะน ำมำพิจำรณำและจัดท ำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส เพ่ือยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้ดีขึ้น ประกอบด้วย 1)  เพ่ิมกำรอ ำนวยควำม
สะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน 2) พัฒนำ
กระบวนกำรกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม 3) ส่งเสริม
กลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำนอย่ำงถูกต้อง 4) ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนของท่ำนมำกขึ้น 5) ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำนในกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง และ 6) ส่งเสริมให้มีกำร
มอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่จำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม อย่ำงไรก็ดี ผลกำรประเมินในส่วนของ EIT แม้
ทุกประเด็นจะคะแนนสูงกว่ำ 85 คะแนน และมีเพียง 1 ประเด็นที่มีคะแนนน้อยกว่ำ 90 คะแนน ซึ่ง สศส. จะน ำมำ
ประเด็นดังกล่ำวมำรวมอยู่ในกำรจัดท ำมำตรกำรฯ ด้วย   

 
ตารางแสดงผลคะแนนของ สศส. ตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด  

แบบประเมิน น้ าหนัก (ร้อยละ) ตัวชี้วัด คะแนน 

IIT 30 1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ (I1 – I6) 94.10 

2. กำรใช้งบประมำณ (I7 – I12) 89.93 

3. กำรใช้อ ำนำจ (I13 – I18) 86.77 

4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (I19 – I24) 87.16 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทจุริต (I25 – I30) 89.50 

EIT 30 6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน (E1 – E5) 96.21 

7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (E6 – E10) 93.24 

8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน (E11 – E15) 91.46 

OIT 40 9. กำรเปิดเผยข้อมูล  

1) ข้อมูลพ้ืนฐำน (O1 – O9) 100 

2) กำรบริหำรงำน (O10 – O17) 100 
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แบบประเมิน น้ าหนัก (ร้อยละ) ตัวชี้วัด คะแนน 

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. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

สศส. ได้วิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 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 

89.30 

I2  บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำ
ติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 

87.87 

I3  บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร : 
มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหาก
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

89.30 

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

100 
 

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

100 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

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

98.12 

I7  ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 79.42 
I8  หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด: 

คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
90.94 

I9  หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อย
เพียงใด 

95.34 

I10 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อยเพียงใด 

95.32 

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

92.54 

I12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด: สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน 

85.99 

I13 ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 80.87 
I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำน มำกน้อยเพียงใด 79.01 
I15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้

ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 
75.69 

I16 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด 95.80 
I17 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต  

มำกน้อยเพียงใด 
99.07 

I18 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด :  
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง และเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

90.17 

I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไป
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

95.34 

I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน 
มีควำมสะดวก มำกน้อยเพียงใด 

73.76 

I21 ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน  
มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 

89.31 

I22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำต
อย่ำงถูกต้อง จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 

96.75 

I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง  
มำกน้อยเพียงใด 

80.87 

I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

86.93 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อย
เพียงใด 

91.62 

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

96.48 

I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด 85.52 
I28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด: 

เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 
90.69 

I29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริต ในหน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด 

86.01 

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

86.70 

หมำยเหตุ:  แถบสีเขียว หมำยถึง ประเด็นกำรประเมินที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก และแถบสีแดง หมำยถึง ประเด็นกำรประเมินที่ได้รับคะแนน
น้อยกว่ำ 85 คะแนน 

 
ผลกำรประเมิน IIT จำกจ ำนวนทั้งสิ้น 30 ค ำถำม พบว่ำมีประเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำร

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

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มปีระเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจำก
คะแนนที่ได้รับสูงสุด 3 อันดับ ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับท่ีปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 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 

100 

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

100 

3 I17ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต 
มำกน้อยเพียงใด 

99.07 
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 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และแนวทำงกำรพัฒนำ 
โดยพิจำรณำจำกค ำถำมท่ีได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน 6 ประเด็น ได้แก่ 

 
ล าดับที่ ข้อค าถาม คะแนน แนวทางการพัฒนา 

30 I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือ 
ยืมทรัพย์สินของรำชกำรไป 
ใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มีควำมสะดวก 

73.76 - เพ่ิมกำรอ ำนวยควำมสะดวกเก่ียวกับขั้นตอนกำร
ขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน 

29 I15 ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือ
กำรให้ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม  

75.69 - พัฒนำกระบวนกำรกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ กำร
ฝึ กอบรม  กำรศึ กษ ำดู ง ำน  หรื อ ก ำ ร ให้
ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม 

28 I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพของ
ผลงำน มำกน้อยเพียงใด 

79.01 - ส่งเสริมกลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำม
ระดับคุณภำพของผลงำนอย่ำงถูกต้อง 

27 I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน
ของท่ำน มำกน้อยเพียงใด  

79.42 - ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณประจ ำปี ของ
หน่วยงำนของท่ำนมำกขึ้น 

26 I13 ท่ ำน ได้ รั บมอบหมำยงำนจำก
ผู้ บั ง คั บบัญชำอย่ ำ ง เป็ น ธ ร รม  
มำกน้อยเพียงใด  

80.87 - ส่งเสริมให้มีกำรมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่ง
หน้ำที่จำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม 

25 I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของ
ท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 

80.87 - ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
หน่วยงำนของท่ำนในกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
ที่ถูกต้อง 

 
3.1.2  ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) มีคะแนนใน

ระดับตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

E1  เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำก
น้อยเพียงใด: โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอน และตามระยะเวลาที่ก าหนด 

94.55 

E2  เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่ออ่ืน ๆ  
อย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 

96.53 

E3  เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มำกน้อยเพียงใด 

95.21 

E4  ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อร้องขอให้จ่ำยหรือให้
สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่ 

99.56 

E5  หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มำกน้อยเพียงใด 

95.20 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

E6  กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้  มำกน้อยเพียงใด : 
เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 

90.64 

E7  หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน
มำกน้อยเพียงใด 

91.74 

E8  หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/ 
กำรให้บริกำร หรือไม่ 

97.37 

E9  หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ได้อย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

93.01 

E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
หรือไม ่

93.42 

E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดี
ขึ้นมำกน้อยเพียงใด 

91.28 

E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้นมำก
น้อยเพียงใด 

90.42 

E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิดควำม
สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่ 

96.05 

E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร ให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีข้ึน มำกน้อยเพียงใด 

86.50 

E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น
มำกน้อยเพียงใด 

93.03 

หมำยเหตุ:  แถบสีเขียว หมำยถึง ประเด็นกำรประเมินที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก 

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

 ประเด็นที่ควรรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจำกคะแนนที่ได้รับสูงสุด 3 อันดับ ได้แก ่
 

ล าดับที่ ข้อค าถาม คะแนน 
1 E4  ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อร้อง

ขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือ
ให้บริกำร หรือไม่ 

99.56 

2 E8  หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม ่

97.37 

3 E2  เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่อ 
อ่ืน ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 

96.53 
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 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และแนวทำงกำรพัฒนำ 
โดยพิจำรณำจำกค ำถำมที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน พบว่าในปี 2564 ไม่มีประเด็นใดที่มีคะแนนน้อย
กว่า 85 คะแนน โดยมี 14 ประเด็นที่มีคะแนนสูงกว่ำ 90 คะแนน และมีเพียง 1 ประเด็นที่มีคะแนนน้อยกว่ำ 
90 คะแนน คือ 
 
ล าดับที่ ข้อค าถาม คะแนน แนวทางการพัฒนา 

15 E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่ วน เสี ย เข้ ำ ไปมีส่ วนร่ วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีข้ึน 

86.50 - เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุ งพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น  

 
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 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

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 
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 และเกิดประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร แต่อำจยังขำด
กระบวนกำรในกำรสร้ำงกำรรับรู้จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ดังนั้น สศส. จึงพยำยำม
มุ่งเน้นกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข้อมลูต่ำง ๆ แก่กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมมำกข้ึน   



16 
 

          3.2 แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
สศส. ได้น ำแนวทำงกำรพัฒนำจำกประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข 

โดยเร่งด่วน โดยในส่วนของ IIT ได้น ำประเด็นจำกค ำถำมที่ได้รับคะแนนน้อยกว่ำ 85 คะแนน จ ำนวน 6 ประเด็น 
รวมถึงในส่วนของ EIT ซ่ึงมีประเด็นที่มีคะแนนน้อยกว่ำ 90 คะแนน จ ำนวน 1 ประเด็น พร้อมทั้งน ำข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมส ำนักงำน ป.ป.ช. ต่อประเด็นดังกล่ำว มำวิเครำะหแ์ละจัดท ำแนวทำงกำรน ำผลไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 
ประเด็น แนวทางการพัฒนาส าหรับประเด็น 

ที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

จากส านักงาน ป.ป.ช. 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

IIT 
การรับรู้

ของ
เจ้าหน้าที่
ภายใน

หน่วยงาน 

- เพ่ิมกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของท่ำน 

- ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนเรื่อง
แนวทำง/ขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สินของ สศส.ไปใช้
ปฏิบัติงำน เฉพำะกรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เป็น
รายการเดียวที่เป็นการยืมทรัพย์สินของส านักงานฯ)  

- พัฒนำกระบวนกำรกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำร
ให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม 

- เผยแพร่แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลำกรของ สศส. รับทรำบ
ทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพำะในด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของ
เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน 

- ส่ ง เสริ มกลไกกำรประเมิ นผลกำร
ปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำน
อย่ำงถูกต้อง 

- ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนเรื่อง
แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนส ำนักงำนฯ 
และหลักเกณฑ์กำรปรับเพิ่มเงินเดือน  

- ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีของหน่วยงำนของท่ำนมำกขึ้น 

- เผยแพร่/ชี้แจงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 แก่
ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์  

- ก ำกับติดตำมให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณรำยโครงกำรในระบบ e-Office 

- ส่งเสริมให้มีกำรมอบหมำยงำนตำม
ต ำแหน่งหน้ำที่จำก ผู้บังคับบัญชำอย่ำง
เป็นธรรม 

- เผยแพร่แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลำกรของ สศส. รับทรำบ
ทั่วทั้งองค์กร 

- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรรับทรำบช่องทำง 
และแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งข้อร้องเรียนหำกเกิดกรณี
ที่ผู้บั งคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ เจ้ ำหน้ำที่ และ
ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม 

- ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของหน่ วยงำนของท่ ำน ในกำร ใช้
ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง 

- ชี้แจง/เผยแพร่แนวปฏิบัติ ในกำรใช้ทรัพย์สินของ
ส ำนักงำน  

- จัดท ำและเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงต้นทุนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2565   
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ประเด็น แนวทางการพัฒนาส าหรับประเด็น 
ที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้อง

แก้ไขโดยเร่งด่วน/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
จากส านักงาน ป.ป.ช. 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

EIT 
การรับรู้

ของ 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย
ภายนอก 

- เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น  

- ทบทวน/ปรับปรุงและเผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำร และ 
ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร
และผู้มำติดต่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับส่วนงำนบริกำร 

- ส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ทั้งในเชิงกำยภำพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และน ำมำใช้ เ พ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำงำนบริกำรที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

- ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรแสดงควำม
คิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำร ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
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4. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ผลกำรวิเครำะห์กำรประเมิน ITA ของ สศส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 น ำไปสู่กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค (ถ้ำมี) และ 
เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งประกอบด้วย มำตรกำร ขั้นตอน/วิธีกำรปฏิบัติ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

   
มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 

1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร 
1.1 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน 

1. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
- จัดให้มีกำรชี้แจง/เผยแพร่แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 ให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนของ สศส. ได้รับทรำบทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้
เกิดควำมเข้ำใจและเชื่อมั่นในระบบกำรพัฒนำศักยภำพและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพของผลงำน ในประเด็นดังต่อไปนี้   
1) แผน/แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ 

พ.ศ .  2565 ซึ่ งมุ่ ง เน้นกำร พัฒนำศักยภำพโดยมุ่ ง เน้นตำมสมรรถ นะ 
(Competency) ที่เหมำะสมตำมต ำแหน่งของบุคลำกรและเป็นธรรม ในรูปแบบ
ของกำรฝึกอบรม 

2) ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ซึ่งได้มีกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร 
ทีส่อดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ปฏิบัติงำน ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2563 
และหลักเกณฑ์กำรปรับเพ่ิมเงินเดือน ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2563 

- จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เสนอต่อ
คณะกรรมกำร สศส.  

 
 

งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล  
ส ำนักบริหำร
และพัฒนำ
องค์กร 

กันยำยน 2565 รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 
2. กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 

- เผยแพร่/ชี้แจงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 แก่ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร
ส ำหรับผู้รับผิดชอบหลักโครงกำร/ผู้บริหำร 

- ก ำกับติดตำมให้มีกำรรำยงำนและตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณรำยโครงกำรในระบบ e-Office  

- จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติ งำนและผลกำรเบิกจ่ำยเสนอผู้บริหำรและ
คณะกรรมกำร สศส. เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยไตรมำส และสรุปผล
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ สศส. เพ่ือเปิดเผยต่อสำธำรณะ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

งำนงบประมำณ
และแผนงำน
ส ำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์ 

กันยำยน 2565 รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 

3. กำรเผยแพร่แนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน  
- เผยแพร่แนวปฏิบัติในกำรขอใช้และยืม-คืนทรัพย์สิน  

(เฉพำะกรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รำยกำรเดียวที่เป็นกำรยืมทรัพย์สินของ สศส.) 
- จัดท ำและเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงต้นทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในกำร
วำงแผนงบประมำณโครงกำร ควำมคุ้มค่ำเพ่ือด ำเนินกำร และกำรตัดสินใจบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนสำมำรถ
ควบคุมงบประมำณในกำรลงทุนแต่ละกิจกรรมได้อย่ำงเหมำะสม โดยแจ้งเวียนอีเมล
แก่บุคลำกร 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

มิถุนำยน 2565 รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 
1.2 การสื่อสารกับ

บุคลากรภายใน
องค์กรด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

4. กำรแจ้งข้อร้องเรียน/เบำะแสอันควรสงสัยด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
- เผยแพร่มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งในของ สศส. ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 
- เผยแพร่ข้อมูล/ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนรับทรำบช่องทำงและ

แนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งข้อร้องเรียน หำกเกิดกรณีที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำน
แก่เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม และจัดท ำสรุปรำยงำนผลเสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำร 
 

งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
และงำนกฎหมำย 
ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำองค์กร 

มิถุนำยน 2565 รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 

2. มาตรการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
2.1 การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการ
พัฒนางานบริการ 

1. กำรปรับปรุง/พัฒนำงำนบริกำร 
- ทบทวน/ปรับปรุงและเผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำร เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์  

รวมถึงในศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน (www.info.go.th) เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงปฏิบัติในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรและผู้มำติดต่อให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับส่วนงำนบริกำร 

- จัดจ้ำงที่ปรึกษำ (3rd party) ส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ทั้งในเชิงกำยภำพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม และน ำมำใช้เพ่ือกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

- ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำ 
เพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร  

- เผยแพร่รำยงำนผลกำรส ำรวจไปยังบุคลำกรที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือวำงแผนงำนใน
ปีงบประมำณถัดไป 
 

ส ำนักพัฒนำองค์
ควำมรู้เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ และ
ส ำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์ 

มิถุนำยน 2565 รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 

2.2 การเผยแพร่
นโยบายส่งเสริม
ความโปร่งใส/ช่อง
ทางการร้องเรียน
การทุจริต 

2. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงร้องเรียนกำรทจุริต 
- จัดท ำ/ปรับปรุงแนวทำงหรือมำตรกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของ สศส. 
- ประชำสัมพันธ์ช่องทำงร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 

งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
และงำนกฎหมำย 
ส ำนักบริหำร
และพัฒนำ
องค์กร 
 

มิถุนำยน 2565 รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 

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

ส ำนักพัฒนำองค์
ควำมรู้เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ และ
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ส ำ นั ก สื่ อ ส ำ ร
และกำรตลำด 
 

กันยำยน 2565 รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 

 
 

 

(นำยอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล)  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

     วันที 8 มีนำคม 2565 


