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ค าน า 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2564 ของ สสว.  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้

ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ปลูกจิตส านึก ค่านิยมสุจริตและก าหนดกระบวนการในการก ากับให้มีการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส  

เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจน

เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” 

และเป็นการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) ในการผลักดัน

องค์กรให้มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 

สสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์

และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการปฏิบัติงานของ

ส านักงานมีการด าเนินงานบนพ้ืนฐานความถูกต้องและเป็นธรรม ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อ สสว. ในการ

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและร่วมสร้างพฤติกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป 

 

 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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สารบัญ 

เรื่อง             หน้า 

ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล                3 

ส่วนที่ 2 การศึกษาและวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           4 

           ในการด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 ของ สสว.           6 
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ส่วนที่ 1 

     หลักการและเหตุผล 

ด้วยนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี         
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและตามยุทธศาสตรชาติว่าดวยการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) ภายใตว้ิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
ในวงกว้าง การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ของประเทศ รวมถึงเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าว มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และตามนโยบาย
รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล และส่งเสริมการยกระดับดัชนีการรับรู การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีคะแนนที่สูงขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 และใช้ในการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้แก่บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนฯ 
1. เพ่ือเป็นทิศทางการบริหารองค์กรให้มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติว่าดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างการรับรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร  
3. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของ สสว. ให้มีมาตรฐานและจิตส านึกและค่านิยมเพ่ือป้องกันและปราบปราม

การทุจริต  
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ส่วนที่ 2 
การศึกษาและวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561-2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน
ขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ในปี 2563 สสว. ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยคะแนนเต็มสูงสุดคือ 100 คะแนน โดยจ าแนกผลการประเมิน 

ดังนี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนนปี 2563 
1 การเปิดเผยข้อมูล (แบบ OIT ตัวชี้วัดที่ 9) 100.00 
2 การปฏิบัติหน้าที่ (แบบ IIT ตัวชี้วัดที่ 1) 98.49 
3 การใช้อ านาจ (แบบ IIT ตัวชี้วดัที่ 3) 96.98 
4 การใช้งบประมาณ (แบบ IIT ตัวชี้วัดที่ 2) 96.72 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (แบบ IIT ตัวชี้วัดที่ 5) 96.62 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (แบบ IIT ตัวชี้วัดที่ 4) 94.69 
7 คุณภาพการด าเนินงาน (แบบ EIT ตัวชี้วัดที่ 6) 92.20 
8 การป้องกันการทุจริต (แบบ OIT ตัวชี้วัดที่ 10) 87.50 
9 การปรับปรุงการท างาน (แบบ EIT ตัวชี้วัดที่ 8) 83.79 
10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (แบบ EIT ตัวชี้วัดที่ 7) 68.44 

 

 โดยผลการวิเคราะห์ ITA พบว่า เมื่อจ าแนกรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดที่มีหัวข้อการประเมินที่มีระดับ
คะแนนต่ า เพ่ือให้หน่วยงานปรับปรุงและสามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ซึ่งมีจ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 



แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 ของ สสว.          หน้าที่ 5 

EIT ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

หัวข้อการประเมิน การวิเคราะห์จาก ป.ป.ช. 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะ
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนมากน้อยเพียงใด 

สสว.  ควรเผยแพร่ ข้ อมู ลที่ เข้ าถึ งง่ าย 
ไม่ซับซ้อน 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทาง
หลากหลาย มากน้อยเพียงใด 

สสว. ควรมีช่องทางหลากหลายในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

สสว. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล       
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

สสว. ควรมีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

สสว. ควรมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน      
การทุจริตของเจ้าหน้าที ่สสว. 

EIT ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

หัวข้อการประเมิน การวิเคราะห์จาก ป.ป.ช. 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

เจ้าหน้าที่ สสว. ควรมีการปรับปรุงคุณภาพ  
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

เจ้าหน้าที่ สสว. ควรมีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ  ดีขึ้น 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม ่

เจ้าหน้าที่ สสว.  ควรมีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
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 2. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต จ านวน 2 ข้อ 

 

หัวข้อ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
หัวข้อการประเมิน การวิเคราะห์จาก ป.ป.ช. 

ข้อ O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

เกณฑ์การประเมินก าหนดให้แสดงกิจกรรม/การ
ด าเนินการที่สอดคล้องงกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
(การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี)   ใน ปี 
พ.ศ. 2563 โดยหน่วยงานน าส่งหลักฐานที่เป็นการ
ประเมินฯในปี พ.ศ. 2562 

หัวข้อ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
หัวข้อการประเมิน การวิเคราะห์จาก ป.ป.ช. 

ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ปรากฎการด าเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้ างวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติ งาน  
โดยหน่วยงานน าส่งหลักฐานเพียงประกาศ แต่ไม่ได้
แสดงถึงการจัดกิจกรรม/การด าเนินการดังกล่าว 

 

 ภาพรวมผล ITA ปี 2563 ของ สสว. ได้คะแนน 90.95 จัดอยู่ในระดับ A เมื่อเทียบกับปี 2559-2562  
ได้คะแนน 78.76, 73.87 81.12 และ 92.20 ตามล าดับ โดยมีผลการวิเคราะห์ภาพรวมของ สสว. ดังนี้ 

 ภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 

2563 ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 

พบว่า ผลคะแนนการประเมิน สสว. จาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัด

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 

ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT และ OIT  ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  
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  ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ  

   ป.ป.ช. จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่ งขึ้น  
ในปีถัดไป ดังนี้  

   1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

  2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

   3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
เพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 และผลรวมคะแนน OIT ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วน และง่ายต่อการเข้าถึง
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 ของ สสว. 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“สสว. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (ZERO Corruption)” 
 

พนัธกิจ (Mission) 
ปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต พัฒนาระบบการท างานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานและตรวจสอบได้  
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณประจ าปี 2564 ของ สสว.  
ยุทธศาสตร์ กลุยทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ปี 2564 งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ตค.-ธค.
63 

มค.-มีค.
64 

เมย.-มิย.
64 

กค-กย.
64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. 
สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐาน
ความคิดใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. จัดท าประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

มีการประกาศเจตนารมณ์
ผู้บรหิารตอ่ตา้นการ
ทุจริต จ านวน 1 ครั้ง 

ฝกก.   
 

   - 

2. ก าหนดนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตและการรับสินบนภายในองค์กร  

เผยแพร่นโยบายฯ 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์/
ติดบอร์ด
ประชาสมัพันธ์  

ฝอก. 
 

    - 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิให้
มีระบบและ
กระบวนการเพื่อ
ต่อต้านทุจรติ 

1. โครงการสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและยับยั้งการ
ทุจริตในองค์กร 
- กระบวนการท างานเพื่อป้องกันและยับยั้งการทุจริตในองค์กร 

แบบรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
โดยมีการสรุปผลและ
วิเคราะห์ พร้อม
ข้อเสนอแนะ 

ฝบก.     - 

2. จดักิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 1 ครั้ง ฝทบ.     - 

3. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
- แผนจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจดัซื้อจัดจา้ง 
- แผนจัดฝึกอบรมการตรวจสอบเอกสารและข้อความในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจ าปี 2564 
- แผนจัดฝึกอบรมเตรียมความพรอ้มก่อนบังคับใช้
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 

ผู้เข้ารับการอบรมไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ฝทบ.     100,000 
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ยุทธศาสตร์ กลุยทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ปี 2564 งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ตค.-ธค.
63 

มค.-มีค.
64 

เมย.-มิย.
64 

กค-กย.
64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. 
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการ
เสรมิในการสกดักั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

1. จัดท ามาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคณุธรรม และ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มาตรการ กฎ 
ระเบียบ ประกาศที่

ทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์จ านวน  

1 เรื่อง 

ฝสร. 
ฝปค. 
ฝสส. 

    - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. 
พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนารูปแบบ
การสื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

1.จัดท าสื่อเผยแพรภ่ายในองค์กรในการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อตา้นการทุจริต  

จ านวน 1 ครั้ง ฝอก.     - 

2. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์แนวทางจัดการเรื่อง
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  

ช่องทางการเผยแพร่ 
1.เว็บไซต์ สสว. 

 2.Social Media 
3.ติดบอร์ด

ประชาสมัพันธ์ 

ฝอก./
ฝสร. 

    - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรยีน ท้ังภายในและ
ภายนอก สสว. โดยมีการด าเนินงานตามคู่มือ/กรอบ
แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนของ สสว. ประกอบด้วย 
(1)ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ท้ังในรูปแบบ Online 
และOffline (2)กระบวนการจัดการ (3)การตรวจสอบ 
(4) มีกลไกการก ากับติดตาม   

ร้อยละการจดัการรบั
เรื่องร้องเรียนไดร้ับ
การแก้ไขไม่น้อยกว่า  

(ร้อยละ 80) 

ฝสร. 
 

    - 

 


