
 
 
 

 

 
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 
 
 

  



2 
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 
มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร 
1.1 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล  
- จัดให้มีการชี้แจง/เผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานของ สศส. ได้รับทราบทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในระบบการพัฒนาศักยภาพ
และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน ในประเด็นดังต่อไปนี้   
1) แผน/แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และ

ผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมุ่งเน้นการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ต า ม ส ม ร ร ถ น ะ 
(Competency) ที่เหมาะสมตามต าแหน่งของบุคลากร
และเป็นธรรม ในรูปแบบของการฝึกอบรม 

2) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) ซึ่งได้มีการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2563 และหลักเกณฑ์การปรับเพ่ิมเงินเดือน ส านักงาน

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ส านักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

กันยายน 2565 - แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  สศส .  ในการประชุมครั้ งที่  
10/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยเผยแพร่
ให้บุคลากร สศส. ได้รับทราบ และเผยแพร่อยู่บน
เว็บไซต์ของ สศส.  ซึ่ งแผนฯ ได้ก าหนดการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส าคัญ เช่น 
o จั ดหาหลั กสู ตรการ เ รี ยนรู้ และ พัฒนา

เจ้าหน้าที่ (Learning and Development) 
เจ้าหน้าที่จะต้องอบรมหลักสูตร 2 หลักสูตร/
คน/ปี พิจารณาตามสมรรถนะในแต่ละด้าน
ที่ จ า เ ป็ น  Managerial/Functional หรื อ 
Technical competency 

o จัดท าระบบการบริหารผลการปฎิบัติงาน 
(Performance Management) ระบบใหม่ 
โดยการใช้ KPI องค์กรกระจายลงแต่ละ
ส านักลงไปถึงเจ้าหน้าที่รายบุคคลโดยให้
สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ต่อคณะกรรมการ สศส. 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2563 

- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เสนอต่อคณะกรรมการ สศส.  

 

เป็นรายไตรมาส  โดยคณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบและข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้วยแล้ว
ในการประชุมดังต่อไปนี้ 
o รายงานผลไตรมาสที่  1 ในการประชุม

คณะกรรมการ สศส. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2565  

o รายงานผลไตรมาสที่ 2 จะรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการ สศส. ครั้งที่ 5/2565  
วันที่ 25 เมษายน 2565 
 

2. การบริหารจัดการงบประมาณ 
- เผยแพร่/ชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินงานรายโครงการส าหรับผู้รับผิดชอบ
หลักโครงการ/ผู้บริหาร 

- ก ากับติดตามให้มีการรายงานและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ
ในระบบ e-Office  

- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย
เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ สศส. เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายไตรมาส และสรุปผลเผยแพร่ผ่าน

งานงบประมาณ
และแผนงาน
ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

กันยายน 2565 - มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รวมถึงผลการด าเนินงานและผลการ
เบิกจ่าย ผ่านช่องทางอีเมล แชร์ไดร์ฟ และระบบ 
e-office รวมถึงในเว็บไซต์ของ สศส. เ พ่ือให้
บุคลากรของ สศส. สามารถเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึง
และตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการในระบบ e-
Office เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามและบริหาร
จัดการงบประมาณ 

- จัดท ารายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ 
สศส. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีการ
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
เว็บไซต์ สศส. เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะ รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ต่อคณะกรรมการ สศส. เป็นรายไตร
มาส โดยคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้วยแล้วในการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
o รายงานผลไตรมาสที่  1 ในการประชุม

คณะกรรมการ สศส. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2565  

o รายงานผลไตรมาสที่ 2 จะรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการ สศส. ครั้งที่ 5/2565  
วันที่ 25 เมษายน 2565 
 

3. การเผยแพร่แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของส านักงาน  
- เผยแพร่แนวปฏิบัติในการขอใช้และยืม-คืนทรัพย์สิน  

(เฉพาะกรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเดียวที่เป็นการ
ยืมทรัพย์สินของ สศส.) 

- จัดท าและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
งบประมาณโครงการ ความคุ้มค่าเพ่ือด าเนินการ และการ
ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถควบคุม
งบประมาณในการลงทุนแต่ละกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
โดยแจ้งเวียนอีเมลแก่บุคลากร 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มิถุนายน 2565 - มีการสื่อสารให้บุคคลากรของ สศส. ทราบถึงแนว
ปฏิบัติในการขอใช้และยืม-คืนทรัพย์สิน เฉพาะ
กรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรายการเดียวที่
เป็นการยืมทรัพย์สินของ สศส.  

- ด าเนินการจัดท ารายงานโครงสร้างต้นทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดย
เผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 
สศส. ได้รับทราบผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.2 การสื่อสารกับ

บุคลากรภายใน
องค์กรด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

4. การแจ้งข้อร้องเรียน/เบาะแสอันควรสงสัยด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

- เผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในของ 
สศส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- เ ผยแพร่ ข้ อมู ล /ประชาสั ม พันธ์ ให้ เ จ้ าหน้ าที่ แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติงานรับทราบช่องทางและแนวทางปฏิบัติในการ
แจ้งข้อร้องเรียน หากเกิดกรณีที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม และ
จัดท าสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้อ านวยการ 

 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
และงานกฎหมาย 
ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

มิถุนายน 2565 - ด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งในของ สศส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สศส. 

- มีการเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงานรับทราบช่องทางและแนวทาง
ปฏิบัติในการแจ้งข้อร้องเรียน หากเกิดกรณีที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม 

- จัดท ารายงานสรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตเสนอต่อผู้อ านวยการ สศส. และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศส. โดยรายงานสรุปผล
การร้ อง เรี ยน เกี่ ยวกับการทุ จริ ต  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2564 – มีนาคม 2565) ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 

2. มาตรการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
2.1 การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการ
พัฒนางานบริการ 

1. การปรับปรุง/พัฒนางานบริการ 
- ทบทวน/ปรับปรุงและเผยแพร่คู่มือการให้บริการ เผยแพร่

ผ่านช่องทางออนไลน์  รวมถึงในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ
ส าหรับประชาชน (www.info.go.th) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนงานบริการ 

ส านักพัฒนาองค์
ความรู้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และ
ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

มิถุนายน 2565 - ด าเนินการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการให้บริการ 
และน าเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ สศส. รวมถึงใน
ศู น ย์ ก ล า ง ข้ อ มู ล คู่ มื อ ส า ห รั บ ป ร ะ ช า ช น 
(www.info.go.th) เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
การให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนงานบริการ 

http://www.info.go.th/
http://www.info.go.th/
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
- จัดจ้ างที่ปรึกษา (3 rd party) ส ารวจความพึงพอใจ

ผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในเชิง
กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม และน ามาใช้เพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนางานบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
หรือให้ค าแนะน าเพ่ือพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการ  

- เผยแพร่รายงานผลการส ารวจไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวางแผนงานในปีงบประมาณถัดไป 

- จัดจ้างที่ปรึกษา (3rd party) เพ่ือท าการส ารวจ
คว าม พึ งพอ ใ จขอ งผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยส ารวจ
ผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ของ 
สศส. ทั้งในส่วนของ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น 
และ miniTCDC  ซึ่งผลส ารวจและรายงานฉบับ
สมบูรณ์จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2565  

- เผยแพร่รายงานผลส ารวจประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้
ในการวางแผนงาน 
 

2.2 การเผยแพร่
นโยบายส่งเสริม
ความโปร่งใส/ช่อง
ทางการร้องเรียน
การทุจริต 

2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริต 
- จัดท า/ปรับปรุงแนวทางหรือมาตรการแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตของ สศส. 
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ผ่านช่องทางออนไลน์ 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
และงานกฎหมาย 
ส านักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

มิถุนายน 2565 - มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศส. พร้อมทั้ง
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่องทางออนไลน์
ในการรองเรียนการทุจริตของเจ้าหนาที ่
 

- พัฒนาเนื้อหาเพ่ือเผยแพร่งานบริการ และข้อมูลที่เป็น
ความรู้ ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ สศส. สู่ธารณะ
ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีช่องทาง
การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางเว็บไซต์ และโซเชียลมี เดีย อาทิ Facebook, Line 
Group เป็นต้น 

ส านักพัฒนาองค์
ความรู้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ส า นั ก สื่ อ ส า ร
และการตลาด 

กันยายน 2565 - มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้บริการ ข้อมูล
ความรู้ ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ สศส. แก่
สาธารณชนอย่างต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์ สศส. 
เพ่ือให้ผู้รับบริการและสาธารณชนรับรู้และเข้าถึง
ได้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19  
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
- จัดให้มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ สศส. 
และโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Official Line 
Application เป็นต้น 
 

 

 
(นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล) 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
วันที่ 25 เมษายน 2565  


