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ค าน า 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2565 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 2566-2570 ในการผลักดันองค์กรให้มีประสิทธิผลและมี 

ธรรมาภิบาล 

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 2564 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 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 2565 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 2564 

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 2564 สสว. ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

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

ดังนี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนนปี 2563 คะแนนปี 2564 
1 การป้องกันการทุจริต (แบบ OIT ตัวชี้วัดที่ 10) 87.50 100.00 
2 การเปิดเผยข้อมูล (แบบ OIT ตัวชี้วัดที่ 9) 100.00 97.50 
3 การปฏิบัติหน้าที่ (แบบ IIT ตัวชี้วัดที่ 1) 98.49 94.85 
4 คุณภาพการด าเนินงาน (แบบ EIT ตัวชี้วัดที่ 6) 92.20 91.78 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (แบบ EIT ตัวชี้วัดที่ 7) 68.44 90.79 
6 การใช้งบประมาณ (แบบ IIT ตัวชี้วัดที่ 2) 96.72 90.50 
7 การใช้อ านาจ (แบบ IIT ตัวชี้วดัที่ 3) 96.98 89.63 
8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (แบบ IIT ตัวชี้วัดที่ 4) 94.69 89.43 
9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (แบบ IIT ตัวชี้วัดที่ 5) 96.62 89.31 
10 การปรับปรุงการท างาน (แบบ EIT ตัวชี้วัดที่ 8) 83.79 87.25 

 

 ส านักงาน ป.ป.ช. วิเคราะห์ผลคะแนน ITA ของ สสว. ดังนี้ 

 สสว. สามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อ
ค าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหาซึ่งหากมีการ
วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงาน 
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ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจ
แก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อไป 

(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ซึ่งมีจ านวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี ้

EIT ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

หัวข้อการประเมิน การวิเคราะห์จาก ป.ป.ช. 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

เ พ่ิ มกล ไกการปรั บปรุ ง คุ ณภา พก า ร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรั บปรุ ง พัฒนาการด า เนิ น งาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น 

 (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) ซึ่งมีจ านวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

IIT ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

หัวข้อการประเมิน การวิเคราะห์จาก ป.ป.ช. 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่
จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
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IIT ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

หัวข้อการประเมิน การวิเคราะห์จาก ป.ป.ช. 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

ส่ ง เสริ มกลไกการประเมินผลการปฏิบั ติ ง าน  
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

E15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
กา ร ฝึ ก อบรม  ก า รศึ กษ าดู ง าน  ห รื อ ก า ร ให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม 

E18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน  

มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของท่านถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื้อ
ขายต าแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 

IIT ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

หัวข้อการประเมิน การวิเคราะห์จาก ป.ป.ช. 

E20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขอ
อนุญาต เ พ่ือยื มทรัพย์ สิ นของราชการ  ไป ใช้
ปฏิบัติงานใน สสว. 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
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IIT ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

หัวข้อการประเมิน การวิเคราะห์จาก ป.ป.ช. 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

เพ่ิมความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ของท่านโดยต้องให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ เฝ้าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และ
ลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน  มากน้อยเพียงใด 

ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 (3 )  แ บบต ร วจก า ร เ ปิ ด เ ผ ยข้ อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ  ( Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน จ านวน 1 ข้อ 

หัวข้อ การให้บริการ 
หัวข้อการประเมิน การวิเคราะห์จาก ป.ป.ช. 

ข้อ O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ของหน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก โดยเป็น
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

 (4) ผลการส ารวจความสุขในการท างาน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และระดับมากที่สุด ดังนี้ 

 ระดับความสุขในการท างานมาก  ผลการส ารวจเท่ากับ 54.35% 

 ระดับความสุขในการท างานมากที่สุด ผลการส ารวจเท่ากับ 34.78% 
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 ป.ป.ช. จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งการด าเนินงานให้ มีผลการประเ มินที่ดียิ่ งขึ้น   

ในปีถัดไป ดังนี้ 

 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน

ท่านมากขึ้น 

 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิม

การให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

 3. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 

 4. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

 5. เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

ให้ชัดเจนมากข้ึน 

 6. ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

 7. เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา  

ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

 8. เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 9. ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง

การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 10. พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงาน

มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของท่าน

มากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 ของ สสว. 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

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

พันธกิจ (Mission) 
ปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต พัฒนาระบบการท างานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานและตรวจสอบได้  
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณประจ าปี 2565 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 
 

แบบรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
โดยมีการสรุปผลและ
วิเคราะห์ พร้อม
ข้อเสนอแนะ 

ฝบก.     - 

2. จดักิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 1 ครั้ง ฝทบ.     100,000 

3. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 

ผู้เข้ารับการอบรมไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ฝทบ.     50,000 
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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 

ฝศบ.     - 

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./
ฝทบ./
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. 
 

    - 

 


