
 

รายงานการก ากบัติดตามแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 ของ สสว.  (ระยะเวลา ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563)        หน้าที่ 1 

รายงานการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 

(ระยะเวลา ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564) 

ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
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รายงานการก ากบัติดตามแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 ของ สสว.  (ระยะเวลา ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563)        หน้าที่ 2 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณประจ าปี 2564 ของ สสว. 

ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค.63-มี.ค.64) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. 
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคดิ
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชนส์่วนตน และผล 
ประโยชน์ส่วนรวม 

1. จัดท าประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการ
บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาล 

มีการประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร
ต่อต้านการทุจริต  
ผ่านเว็บไซต์ สสว. 

1 คร้ัง  สสว. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด   
ดังนั้นจึงได้ประกาศเร่ือง การแสดงเจตจ านง
สุจ ริต และนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใส เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ สสว. เรียบร้อยแล้ว  

ฝกก. 

2. ก าหนดนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและการรับ
สินบนภายในองค์กร เช่น No Gift Policy เป็นต้น  

เผยแพร่นโยบายฯ 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์/ติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ ์

เว็บไซต์/ 
ติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ ์

จัดท านโยบายในการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของ สสว. โดยเผยแพร่นโยบาย No Gift 
Policy ตามบอร์ดของ สสว. และเผยแพร่
ข้อมูลในเว็บไซต์ สสว. 

ฝอก. 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการเพ่ือต่อต้าน
ทุจริต 

1. โครงการสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้านการป้องกัน
และยับยั้งการทุจริตในองค์กร 
- กระบวนการท างานเพ่ือป้องกันและยับยั้งการ
ทุจริตในองค์กร 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี โดยมีการสรุปผล

และวิเคราะห์ พร้อม
ข้อเสนอแนะ 

1 รายงาน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี โดยมีการสรุปผลและวิเคราะห์ 
พร้อมข้อเสนอแนะ 

ฝบก. 

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จ านวนกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

1 กิจกรรม ประชุมเตรียมการด าเนินงานจัดกิจกรรม
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ฝทบ 

 3. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองต่างๆ ดังนี้ 
- แผนจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- แผนจัดฝึกอบรมการตรวจสอบเอกสารและ
ข้อความในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจ าปี 
2564 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
- จัดอบรมให้ความรู้การตรวจสอบเอกสาร
และข้อความในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 
- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ฝทบ./ฝบก. 



 

รายงานการก ากบัติดตามแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 ของ สสว.  (ระยะเวลา ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563)        หน้าที่ 3 

ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค.63-มี.ค.64) 

ผู้รับผิดชอบ 

- แผนจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนบังคับใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 (PDPA) 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(PDPA) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. 
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริม
ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1. จัดท ามาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มาตรการ กฎ ระเบียบ 
ประกาศที่ทันสมัยสอดคล้องกับ

สถานการณ์ 

1 เร่ือง จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 จ านวน 2 
เร่ือง ดังนี้ 
1. ข่องทางร้องเรียนการทุจริตของหจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 
2. ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

ฝสร. 
ฝปค. 
ฝสส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. 
พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.จัดท าสื่อเผยแพร่ภายในองค์กรในการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  

จัดท าสื่อเผยแพร่ภายในองค์กร
ในการส่งเสริมจริยธรรมและ

ต่อต้านการทุจริต 

1 คร้ัง ได้ด าเนินการจัดท าสื่อ และเผยแพร่การ
ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
ภายในองค์กร 

ฝอก. 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางจัดการเร่ือง
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  

ช่องทางการเผยแพร่ 1.เว็บไซต์ 
สสว. 

2.Social Media 
3.ติดบอร์ดประชาสมัพันธ์ 

3 ช่องทาง ได้ด าเนินการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางจัดการเร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ บนเว็บไซต์ สสว./Social Media/ติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ แล้ว 

ฝอก./ฝสร. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบการรับเร่ืองร้องเรียน ทั้งภายใน
และภายนอก สสว. โดยด าเนินงานตามคู่มือ/
กรอบแนวทางจัดการเร่ืองร้องเรียนของ สสว. 
ประกอบด้วย (1) ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน ทั้งใน
รูปแบบ Online และOffline (2) กระบวนการ
จัดการ (3) การตรวจสอบ (4) มีกลไกการก ากับ
ติดตาม   

ร้อยละการจัดการรับเร่ือง
ร้องเรียนได้รับการแก้ไข 

 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

อยู่ระหว่างการทบทวนและพัฒนาระบบรับ
เร่ืองร้องเรียน ทั้งภายในและภายนอก สสว. 

ฝสร. 
 

 


