
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตส านึก และแรงจูงใจที่ดีของเจ้าหน้าที่ สสปท. ด้านการป้องกันการทุจริต 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมบุคคล
ต้นแบบด้านการป้องกัน
การทุจริต  
(เจ้าหน้าที่ สสปท. ดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕) 

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูและ
เป็นขวัญก าลังใจต่อ 
บุคลากรใน สสปท. ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

จ านวนบุคคลที่ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑ คน 

- ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักบริหารกลาง 
 
 

๒. กิจกรรมปรับฐาน
ความคิด สร้างจิตส านึก
ค่านิยมของบุคลากรให้
ปฏิเสธและต่อต้านการ
ทุจริต และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน
เพื่อป้องกันการกระท า
ผิดระเบียบ/การทุจริต
(โครงการอบรมการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้ 
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
(ภายใน) 

1) เพ่ือเป็นแนวทางป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
และเพ่ือปลูกจิตส านึกให้
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
2) เพ่ือปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดให้สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรแห่งคุณธรรม 

๑. เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม ๔๐ คน/ร้อย
ละของเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 
๘๐) 

๙,๙๕๐ ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒ การก าหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. มาตรการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลป้องกันและ
ลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
(การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือสร้างกลไกการป้องกัน
การทุจริตด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ของ สสปท.) 

1) เพ่ือใช้ในการป้องกัน ตรวจ
พบ และ ตอบสนองต่อความ
เสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่าง
ถูกต้องและทันท่วงที ในกรณี
ที่มีความสงสัยหรือพบการ 
กระท าที่เกี่ยวกับการทุจริต 
2) เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันใน
การบริหารงานโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลและต่อต้านการ
ทุจริต 

1 แนวทางการป้องกัน
การทุจริต 

- ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักยุทธศาสตร์ 

๒. โครงการเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์หรือจัด
จัดท าคู่มือการป้องกัน
การทุจริต (กิจกรรม
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
การป้องกันการทุจริต) 

1) เพื่อเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ สสปท. 

มีระบบการบริหาร
จัดการเป็นไปตาม
มาตรฐานรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันการเงินให้
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

- ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักยุทธศาสตร์ 



 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือป้องกันการทุจริต    

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบบริหารการจัดการ
สมาชิก (Web App )) 

1) เพ่ือให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
2) เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยง่ายสะดวก ทุก
ที่ และทุกเวลา  

ความส าเร็จของการเปิด
ให้บริการระบบบริหาร
จัดการสมาชิก (Web 
App)  

- ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักฝึกอบรมและ
ส่งเสริม 

2. กิจกรรมเผยแพร่
บทความ/คู่มือ/มาตการ/
แนวปฏิบัติผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง
การรับรู้การป้องกันการ
ทุจริต (กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการป้องกันการ
ทุจริต ด้านการเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ) 

1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
สสปท. มีจิตส านึก
ยับยั้งการกระท า
ความผิดและสร้าง
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานโดยสุจริต 

จ านวนบทความที่เผยแพร่ 
๖ ครั้ง 

- ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักยุทธศาสตร์ 

3. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ 
การบริหารการเบิกจ่ายเงิน 
การบัญชี พัสดุผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐ ด้านการเงิน 
ด้านบัญชี ด้านพัสดุ ด้าน
งบประมาณ) 

1) เพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 
๒) เพ่ือลดปัญหาด้าน 
ความซ ้าซ้อนของ
ข้อมูลและความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน  

มีระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร
ภาครัฐเป็นไปตามรูปแบบ
มาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

- ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักบริหารกลาง 



 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะและองค์
ความรู้ในบทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ป้องกัน
การทุจริต (เข้าร่วมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของกระทรวง
แรงงานเพ่ือยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต)
(ภายนอก) 

1) เพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
สสปท.  

การจัดหรือเข้าร่วมอบรม
พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้ ของเจ้าหน้าที่
ป้องกันการทุจริต ๑ ครั้ง 

- ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักยุทธศาสตร์ 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการทุจริต 
(โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ภายใต้ห้วข้อ 
“ท างานอย่างไร ให้มี
ความสุข” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)  
(ภายใน) 

๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้
เข้ารับการอบรมมคีุณธรรม 
จริยธรรม ได้รับการพัฒนา
จติใจ และพัฒนาตนเองให้
มีจิตสาธารณะ และมีการ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
รู้จักการท างานเป็นทีม 
ท างานอย่างมีความสุข  
มีทัศนคติที่ดีต่องาน 
ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
เพ่ือนร่วมงาน และผู้มาใช้
บริการ  

๑. เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม 4๐ คน/ร้อยละ
ของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม (ร้อยละ ๘๐) 

10,870 ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักยุทธศาสตร์ 

2. โครงการพัฒนา
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิ
บาลร่วมต่อต้านการ
ทุจริต (โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
สสปท. ประจ าปี 256๕) 

1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีวิธี
คิดและทัศนคติที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการท างาน  
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถวิเคราะห์และ
แจกแจงพฤติกรรมหรือ
วัฒนธรรมการท างานท่ี
ปลอดจากการทุจริต 

๑. เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม 4๒ คน/ร้อยละ
ของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
กิจกรรม (ร้อยละ ๘๐) 

๓๐0,000 ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักบริหารกลาง 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมบูรณาการ
ข้อมูลสถิติการทุจริตเพื่อ
เผยแพร่และรณรงค์ลด
การให้และรับสินบน
(กิจกรรมบูรณาการข้อมูล
สถิติการทุจริตเพ่ือ
เผยแพร่) 

1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
การทุจริตแก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๑. ร้อยละข้อมูลสถิติการ
ร้องเรียนด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกัน
การทุจริตผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การป้องกันการทุจริต) 

1) เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันการ
ทุจริต ของ สสปท. 

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันการ
ทุจริต จ านวน ๒ ครั้ง 

- ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ ส านักยุทธศาสตร์ 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. โครงการเข้าร่วม
ประกวด/กิจกรรมเพื่อรับ
รางวัลด้านการป้องกัน
การทุจริต (การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ) 

เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ด ี

1) การเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑ ครั้ง 
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๒. โครงการการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

๑. ยกระดับความโปร่งใส
และคุณธรรมในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
๒. สร้างความเชื่อม่ันใน
การเป็นองค์กรที่มีการ
ด าเนินกิจการอย่างมีธรร
มาภิบาลต่อสังคมและ
ผู้รับบริการ 

ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ สสปท. (๘๘ คะแนน) 
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๓. ประกาศเจตนารมณ์ของ
ผู้บริหาร บุคลากร ผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน  
ในการต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรม  
(การประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานและการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรมและโปร่งใส) 

๑. เพ่ือสร้างค่านิยม
องค์กร โปร่งใส ไร้ทุจริต 
ให้ผู้บริหาร และบุคลากร
ของ สสปท. 
 

การประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตและ 
ส่งเสริมคุณธรรม  
จ านวน ๑ ครั้ง 
 

- 
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