
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 256๕ (รอบ ๑๒ เดือน) 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
สถานทีต่ ั้ง     ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 
ช ื่อผ  ้ประสานงาน    นางสาวณัฐชานันท์ ลิ้มสวัสดิ์  โทร.0 2448 9111 ต่อ 30๘  
จำนวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ำเน ินการจร ิงในปีงบประมาณ ๒56๕      1๕ โครงการ/กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณทีใ่ช ้ดำเน ินการจร ิงในปีงบประมาณ ๒๕6๕         ๔๐,๓๗๐ บาท     

•จากงบปกตขิองหน ่วยงาน รวมท ุกโครงการจำนวน  3๒๐,๘๒๐ บาท 
•จากงบอ ื่นๆ รวมท ุกโครงการจำนวน – บาท 
 

โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช้ (บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕6๕ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๕) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๕) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างวฒันธรรมองคก์รตา้นการทจุริต 

กลยทุธท์ี่ 1 เสริมสร้างองคค์วามร ้ ทศันคติ จติส านกึ และแรงจ งใจทีด่ีของเจ้าหน้าที่ สสปท. ดา้นการป้องกนัการทุจรติ 

๑. กจิกรรมบคุคลต้นแบบการ
ป้องกันการทจุริต 
(เจ้าหน้าที ่สสปท. ดีเดน่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

จ านวนบุคคลที่
ได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ 1 คน 

๑ บุคคลไดร้ับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรตแิละเกิดขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่และเป็นแบบอย่าง

ให้บุคคลอื่น 

- 
 

ส.ยุทธศาสตร ์     ด ำเนนิกำรคัดเลอืกเจ้ำหน้ำที่ สสปท. ดเีด่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ ๑ คน เมือ่วนัที่ ๑ มิถนุำยน ๒๕๖๕ 

๒. กจิกรรมปรบัฐานความคดิ สร้าง
จิตส านกึ คา่นยิมของบคุลากรให้
ปฏิเสธและต่อตา้นการทุจรติ และ
เสริมสร้างประสิทธภิาพการท างาน
เพื่อป้องกันการกระท าผดิระเบียบ/
การทุจรติ 
(โครงการอบรมการป้องกัน
ผลประโยชนท์ับซ้อน ภายใต้หัวข้อ 
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 

 เจ้าหน้าที่เข้ารว่ม
กิจกรรม 4๐ คน/

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ที่เขา้รว่มกิจกรรม  

(ร้อยละ ๘๐) 
 
 
 
 

44 
 

บุคลากรมจีิตส านกึในการ
ต่อต้านการทุจริตและมี

ความรู้ความเขา้ใจ 
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

และมีจริยธรรมในการ
ท างาน 

5,600 
 

ส.ยุทธศาสตร ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ด าเนนิการจัดฝกึอบรมบุคลากร หลกัสูตร “โครงการอบรม
การป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้หัวข้อ  
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕” บรรยายโดย ดร.ณัฐวัฒน ์อริย์ธัชโภคิน เมือ่วนัที ่
17 มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
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โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕6๕ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๕) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๕) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างวฒันธรรมองคก์รตา้นการทจุริต 

กลยทุธท์ี่ 2 การก าหนดแนวคดิ  แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองคก์รแห่งธรรมมาภบิาลและร่วมต้านการทุจริต 

๑. มาตรการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล
ป้องกันและลดความเสีย่งในการเกดิ
ทุจรติและประพฤติมิชอบ  
(การประเมินความเสี่ยงเพื่อสร้าง
กลไกการป้องกนัการทจุริตด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ สสปท.) 

จ านวน 1 แนว
ทางการป้องกัน

การทุจริต 

๑ หน่วยงานมกีารด าเนนิงาน 
อย่างถูกตอ้งตามระเบียบ

และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนนิการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทุจรติ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ของโครงการงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ โดยเลือกเหตุการณ์
ความเสี่ยงทจุริต คือ การจัดท าขอบเขตของงาน (TOR) 

๒. โครงการเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์หรือจดัท าค ่มือการ
ป้องกันการทจุริต 
(กิจกรรมเผยแพรส่ื่อประชาสัมพนัธ์
การป้องกนัการทจุริต) 

จ านวนการ
เผยแพร่สือ่

ประชาสัมพนัธ์  
10 ครั้ง 

10 เกิดภาพลกัษณท์ี่ดีต่อ
องค์กรในการป้องกนัและ
ต่อต้านการทุจริต และมี

วัฒนธรรมในการ
ด าเนนิงานที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนนิการเผยแพร่สื่อประชาสัมพนัธก์ารป้องกนัการทจุริต 
แก่เจ้าหน้าที่ และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก ของ สสปท.  
10 ครั้ง  
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โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕6๕ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๕) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๕) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พฒันานวตักรรมเพื่อป้องปรามการทุจรติในการปฏบิตัิงาน 

กลยทุธท์ี่ ๑ พัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจรติ 
 
 ๑. กจิกรรมพฒันาระบบการ
ใหบ้รกิารประชาชนด้วยระบบ
อิเล กทรอนกิส์  
(ระบบบริหารจัดการสมาชิก  
Web App) 

ความส าเร็จของ
การเปิดให้บริการ

ระบบบริหาร
จัดการสมาชกิ 

Web App 

๑ ผู้ใช้งานได้รับความพึง
พอใจและความสะดวก 
ในการรับบรกิารมากขึน้ 

- ส.ยุทธศาสตร ์      ด าเนนิการเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการสมาชิกในการจัด
ฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11 กมุภาพันธ์ 2565 

๒. กจิกรรมเผยแพรบ่ทความ/ค ่มือ/
มาตรการ/แนวปฏบิตัผิา่นระบบ
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างการรับร ้
การป้องกนัการทุจรติ  
(กิจกรรมเผยแพรข่้อมูลข่าวสารการ
ป้องกันการทจุริต ด้านการเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ) 
 
 

จ านวนบทความ  
6 เรื่อง 

6 บุคลากรในหน่วยงานมี
จิตส านกึในการปฏิบัติตน 
ยับย้ังการกระท าความผิด/

ปฏิบัติงาน อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนนิการเผยแพร่บทความ/แนวทางการป้องกนัการทจุริต 
6 เรื่อง เพือ่สร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สสปท.  
ผ่านช่องทาง Line Group และ Email ขององค์กร 

3. กจิกรรมพฒันาสมรรถนะการ
บรหิารการเบกิจ่ายเงิน การบญัช ี
พัสดผุ่านระบบอิเล กทรอนกิส์ 
(ระบบสนับสนุนการบริหารจดัการ
องค์กรภาครฐั ด้านการเงนิ ด้านบัญชี 
ด้านพัสดุ ด้านงบประมาณ) 
 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จของ
การใช้งานระบบ 

 

๑ 
 

ผู้ใช้งานได้รับความพึง
พอใจและความสะดวก 

รวดเร็วมากขึน้ 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนนิการเปิดใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กรภาครฐั ด้านการเงนิ ด้านบัญชี ด้านพัสด ุ 
ด้านงบประมาณ เมื่อวนัที ่๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
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โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕6๕ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๕) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๕) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พฒันานวตักรรมเพื่อป้องปรามการทุจรติในการปฏบิตัิงาน 

กลยทุธท์ี่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองคค์วามร ้ของบคุลากรด้านการป้องกันการทุจรติ 

๑. กจิกรรมพฒันาสมรรถนะและ
องคค์วามร ้ในบทบาทหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีป่้องกันการทุจรติ  
(เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร
โครงการพัฒนาการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทจุริต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้ารว่มอบรม
พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้
ของเจ้าหน้าที่

ป้องกันการทจุริต 
๑ ครั้ง 

1 ตระหนกัและให้
ความส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและ

ความโปร่งใสมากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส.ยุทธศาสตร ์     - เข้าร่วมชมกจิกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชนัสากล (ประเทศ
ไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจริต” เมื่อวันที่ 9 ธนัวาคม 256๔ จดัโดย ส านกังาน 
ป.ป.ช. ผ่าน facebook fanpage 
- เข้าร่วมอบรมโครงการพฒันาการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน หัวขอ้ 
"การพัฒนาองคก์รเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหนว่ยงานภาครฐั เมื่อวันที่ 20 มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
- เข้าร่วมโครงการสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ  
ภายใต้หัวข้อ “ผลการด าเนนิการตามตัวชี้วดัด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
๒๐ ปี” เมื่อวนัที่ ๙ กนัยายน ๒๕๖๕ จัดโดย ส านักงาน 
ป.ป.ช. ผ่านYouTube Live Streaming ณ สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัยฯ 
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โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕6๕ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๕) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๕) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันากลไกตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธท์ี่ 1 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพระบบงานป้องกันการทุจรติ 

๑. กจิกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ
ระบบงานปอ้งกันการทุจรติ 
(โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมจริ 
ภายใต้หัวข้อ งานได้ผล คนเป็นสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เจ้าหน้าที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 4๐ คน/

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ทีเ่ข้าร่วม 
กิจกรรม (รอ้ยละ ๘๐) 

44 เจ้าหน้าที่มีจติส านกึ 
ในการต่อต้านการทุจรติ

และคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ
และมีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถกูต้อง และมีจริยธรรม

ในการท างาน 

5,600 ส.ยุทธศาสตร ์     - ด าเนนิการจดัฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตร “โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หัวขอ้ งานได้ผล คนเป็นสขุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” บรรยายโดย พล.อ.ต. 
บุญเลิศ จุลเกียรติเ มือ่วนัที ่17 มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
-เข้ารว่มโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศ
ไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทจุริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ
วันที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดโดย กระทรวงแรงงาน ณ  
ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร  

2. โครงการพัฒนาองคก์รดว้ยหลกั
ธรรมาภบิาลร่วมต่อต้านการทุจรติ
(โครงการเสรมิสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สสปท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕) 

เจ้าหน้าที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 4๒ คน/

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ทีเ่ข้าร่วม 
กิจกรรม (ร้อยละ ๘๐) 

๗๐ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจ รวมถึงมีจิตส านกึ 

จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต 

๒๙,๑๗๐ 
 

ส.ยุทธศาสตร ์     - ด าเนนิการจดัฝึกอบรมบุคลากร หัวขอ้ การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒิ 
(สุกานดา ธนพาณิชยกูล) เมือ่วนัที่ ๒๑, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
และ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สถาบันส่งเสรมิควมปลอดภัยฯ 
- ด าเนนิการจดัฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตร “โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หัวขอ้ งานได้ผล คนเป็นสขุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” บรรยายโดย พล.อ.ต. 
บุญเลิศ จุลเกียรติเ มือ่วนัที ่17 มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
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โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕6๕ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๕) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๕) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันากลไกตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธท์ี่ 3 บ รณาการกบัทกุภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนบัสนนุการต่อต้านการทุจรติ 

๑. กจิกรรมบ รณาการข้อม ลสถติิ
การทุจรติเพื่อเผยแพร่และรณรงค์
ลดการให้และรบัสินบน  
(กิจกรรมบรูณาการขอ้มูลสถิตกิาร
ทุจรติเพือ่เผยแพร่) 

ความส าเร็จของ
การรายงานผลการ

ร้องเรียน  

การรายงานผลการ
ร้องเรียน รอบ 6 เดือน
และ รอบ 12 เดอืน 

ไม่มีการร้องเรียนการ
ทุจรติและประพฤตมิิชอบ

ในปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่

- ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนนิการรายงานข้อมูลสถิตกิารร้องเรียน  
รอบ ๑๒ เดอืน (ตุลาคม 256๔ - กันยายน 256๕) 

โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕6๕ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๕) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๕) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รที่มีความโปร่งใส 

กลยทุธท์ี่ 1 การสร้างนวตักรรมและช่องทางในการเผยแพรค่วามร ้ ความเข้าใจเกีย่วกบัการป้องกันการทจุริต 

๑. กจิกรรมประชาสัมพนัธ์เผยแพร่
ข้อม ลข่าวสาร “กระทรวงแรงงาน
โปร่งใสไร้ทุจรติ” ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกนัการ
ทุจรติผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

จ านวนการ
เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสาร  
2 ครั้ง 

2 ครั้ง เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
เข้าใจและมีจติส านกึใน
เรื่องคณุธรรม จริยธรรม 
การป้องกนัผลประโยชน์
ทับซ้อน และสามารถน า

ความรูท้ี่ได้รับมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนนิการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการป้องกนัการทจุริต 
ผ่าน ๔ ชอ่งทาง ไดแ้ก่ www.tosh.or.th facebook Line 
และ email  จ านวน ๒ ครั้ง 

http://www.tosh.or.th/
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โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕6๕ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๔) 
ไตรมาส 

๒ 
(ม.ค.-ม ี.ค 6

๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-ม ิ.ย 6๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย 6๕) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รที่มีความโปร่งใส 

กลยทุธท์ี่ ๒ ส่งเสริมการเข้าร่วมกจิกรรมที่สร้างภาพลกัษณท์ั้งหน่วยงานภายนอกและภายในองคก์ร 

1. โครงการเข้าร่วมประกวด/
กิจกรรมเพื่อรับรางวัลด้านการ
ป้องกันการทจุริต 
(การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

จ านวนการเข้าร่วม
ประกวดหรือเข้า

ร่วมกิจกรรม  
1 ครั้ง 

1 ครั้ง - 
 

- - 
 

    สสปท. เข้าร่วมกจิกรรมการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

๒. โครงการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
(การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

ผลคะแนนการ
ประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

ของ สสปท. 
 (๘๘ คะแนน) 

ค่าคะแนน 8๘  
คะแนนขึน้ไป 

- - ส.ยุทธศาสตร ์
 
 

    ด าเนนิการตามปฏิทินการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 256๕ 
โดย สสปท. ได้ค่าคะแนน ITA ๙๓.๗๐ คะแนน 

3. ประกาศเจตนารมณ์ของผ บ้รหิาร 
บคุลากรผ่านเว บไซตห์นว่ยงานใน
การต่อต้านการทจุริตและส่งเสริม
คณุธรรม  
(การประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
โปร่งใส) 

ประกาศและ
เผยแพร่ จ านวน  

1 ครั้ง 

1 ครั้ง สร้างค่านิยมองค์กร 
โปร่งใส ไร้ทจุริต ให้

ผู้บริหาร และบุคลากร 
สสปท. 

- 
 

ส.ยุทธศาสตร ์  
 
 

 

   ด าเนนิการประกาศเจตจ านงการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
และระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ของ สสปท. เมือ่วนัที ่13 
มกราคม 256๕ 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
 เนื่องจากยังมีการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อรณรงค์และต่อต้านการทุจริตของ สสปท. ต้องมีมาตรการป้องกันการ
ติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ โดยลดการรวมตัวและจ ากัดจ านวนคนในการเข้าร่วม เวน้ระยะห่าง ดังนั้น สสปท. จึงจัดกจิกรรมเป็นการภายใน และมีปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าร่วม
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บางส่วนผ่าน Video Conference (Zoom) และเกดิประโยชน์สงูสุดสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปจัจุบัน 
 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการตระหนัก รับรู้ ตื่นตัว และไม่ยอมรบัการทุจริตในองค์กรทุกประเภท สร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งต่อต้านการ
ทุจริตในทุกส่วนงาน และน าไปสู่การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมโดยยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อีกทั้งยังเป็น
การสร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่สามารถสร้างได้ภายในปีเดียวต้องอาศัยระยะเวลา เพื่อท าให้เกิดความซมึซับเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีในองค์กร
โดยไม่ต้องบังคับ ท่ีส าคญัต้องไดร้บัความร่วมมือร่วมใจกันท้ังผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม หากเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง ไม่ใจอ่อน และยอม
แพ้ในการท าความดี ความไม่ซื่อสตัย์สุจริตทั้งต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและการท างาน  
 
 
 


