
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
สถาบันส่งเสรมิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคต ิจิตส านึก และแรงจูงใจที่ดีของเจ้าหน้าที่ สสปท. ด้านการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการตรวจรับ
พัสดแุละควบคมุพัสด ุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ท าหน้าที่ตรวจ
รับงานอย่างถูกต้อง
รวมทั้งการควบคุมพัสดุให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2) เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกด้านการป้องกัน
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้กับเจ้าหน้าที่ สสปท. 

๑. เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม ๒๐ คน/ร้อยละ
ของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
กิจกรรม (ร้อยละ ๘๐) 

๑๖,๐00 ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔ ส านักยุทธศาสตร ์



 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒ การก าหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. การประเมินความเสี่ยง
เพื่อสร้างกลไกการป้องกัน
การทุจริตด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ของ สสปท. 

1) เพื่อใช้ในการป้องกัน 
ตรวจพบ และ ตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตได้อย่างถูกต้องและ
ทันท่วงที ในกรณีที่มี
ความสงสัยหรอืพบการ 
กระท าที่เกี่ยวกับการทุจริต 
2) เพื่อแสดงความมุ่งมั่น
ในการบริหารงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านการทุจริต 

1 แนวทาง 
การป้องกันการทุจริต 

- ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔ ส านักยุทธศาสตร ์

๒. กิจกรรมเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพนัธ์การ
ป้องกันการทุจริต 

1) เพื่อเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ป้องกันการทุจริตให้แก่
เจ้าหน้าที่ สสปท. 

มีระบบการบริหารจัดการ
เป็นไปตามมาตรฐาน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินให้
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

- ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔ ส านักยุทธศาสตร ์



 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ : พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต    

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. T-OSH Guide  
แอปพลิเคช่ัน บน IOS 
Platform  

1) เพื่อให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
2) เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและศึกษา
เนื้อหาสาระของการ
ท างาน สสปท.ได้โดยง่าย
สะดวก ทุกที่ และทุกเวลา  

1. จ านวนประชาชนที่
สมัครใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน จ านวน 
500 คน 

- ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔ ส านักยุทธศาสตร ์

2. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันการ
ทุจริต ด้านการเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ 

1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
สสปท. มีจิตส านึกยับยั้ง
การกระท าความผิดและ
สร้างค่านิยมในการ
ปฏิบัตงิานโดยสุจริต 

1. จ านวนบทความที่
เผยแพร่ ๖ ครัง้ 

- ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔ ส านักยุทธศาสตร ์

3. ธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบ Corporate 
Online  

1) เพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

มีระบบบริการจัดการ
เป็นไปตามรูปแบบ
มาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

- ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔ ส านักยุทธศาสตร ์



 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ : พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. เข้าร่วมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของกระทรวงแรงงานเพื่อ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (ภายนอก) 

1) เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
สสปท.  

1. ผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของ สสปท. 
(๘๗ คะแนน) 

- ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔ ส านักยุทธศาสตร ์

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
และการแก้ไขปัญหา
ทุจริต (ภายใน) 

1) เพือ่เป็นแนวทาง
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และเพื่อปลูก
จิตส านึกใหเ้จ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2) เพื่อปลูกจิตส านึกให้
เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีความรู้ใน
การป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันและ
สามารถน าหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม และความรูใ้น

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

3๔,๕00 ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔ ส านักยุทธศาสตร ์



 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 บรูณาการกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 

การป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ันน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร สสปท. 
ประจ าปี 2563 

1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีวิธี
คิดและทัศนคติที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการท างาน  
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถวิเคราะห์และ
แจกแจงพฤติกรรมหรือ
วัฒนธรรมการท างานที่
ปลอดจากการทุจริต 

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

๓๐0,000 ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔ ส านักยุทธศาสตร ์

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. กิจกรรมบูรณาการ
ข้อมูลสถิติการทุจริตเพื่อ
เผยแพร ่

1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
การทุจริตแก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๑. ร้อยละข้อมลูสถิตกิาร
ร้องเรียนด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔ ส านักยุทธศาสตร ์

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกัน
การทุจริตผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันการ
ทุจริต ของ สสปท. 

๑. จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
๓ ช่องทาง 

- ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔ ส านักยุทธศาสตร ์


