
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 
 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
สถานทีต้ั่ง     ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 
ชื่อผู้ประสานงาน    นางสาวอรวีย์ บุญให้           โทร.0 2448 9111 ต่อ 301 

  นางสาวณัฐชานันท์ ลิ้มสวสัดิ์  โทร.0 2448 9111 ต่อ 307 
จำนวนโครงการ/กจิกรรมทีด่ำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒563      11 โครงการ/กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณทีใ่ช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕63         ๔๑๐,๔๔๖ บาท     

•จากงบปกตขิองหน่วยงาน รวมทุกโครงการจำนวน ๔๑๐,๔๔๖ บาท 
•จากงบอ่ืนๆ รวมทุกโครงการจำนวน - บาท 

โครงการ 
 ผลสำเร็จ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการปีงบประมาณ ๒๕63 
ผลการดำเนินการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 62) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค 63) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย 63) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 63) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวฒันธรรมองค์กรต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู ้ทัศนคต ิจิตสำนึก และแรงจูงใจที่ดีของเจ้าหน้าท่ี สสปท. ด้านการป้องกนัการทุจริต 

๑. โครงการอบรมการเสรมิสร้าง
ความรูแ้ละทกัษะในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจดัซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้อง 

 เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม 15 คน/

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม (รอ้ยละ 

๘๐) 

๑๕ คน บุคลากรได้รับความรู้
เฉพาะด้าน ปฏิบัติงานได้

อย่างถูกตอ้ง ลดความเสีย่ง 
การทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในการทำงาน 

๑๐,๑๙๒ ส.ยุทธศาสตร ์     ดำเนนิการจัดโครงการอบรมเสรมิสร้างความรู้และทกัษะใน
การดำเนนิการจัดซือ้จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซ้ือจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัตทิี่
เกีย่วขอ้ง โดยเชิญวทิยากรจากกรมบัญชกีลางมาให้ความรู้ 
ความเข้าใจ เมือ่วนัที ่๙ กนัยายน ๒๕๖๓ ณ สถาบันส่งเสรมิ
ความปลอดภยัฯ 

 

โครงการ 
 ผลสำเร็จ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการปีงบประมาณ ๒๕63 
ผลการดำเนินการ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 62) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค 63) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย 63) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 63) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวฒันธรรมองค์กรต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 2 การกำหนดแนวคิด  แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต 

1. การประเมินความเสีย่งการทุจรติ
ด้านการจัดซือ้จัดจ้างงานโครงการ
และที่ปรึกษา 

จำนวน 1 แนว
ทางการป้องกัน

การทุจริต 

- หน่วยงานมกีารดำเนนิงาน 
อย่างถูกตอ้งตามระเบียบ

และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ดำเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการบุคคลภายนอกทีม่ีความรู้ 
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะทำงาน  
 

๒. กิจกรรมเผยแพร่สือ่
ประชาสัมพนัธก์ารป้องกนัการทจุริต 

จำนวนการ
เผยแพร่สือ่

ประชาสัมพนัธ์  
10 ครั้ง 

10 ครั้ง เกิดภาพลกัษณท์ี่ดีต่อ
องค์กรในการป้องกนัและ

ต่อต้านการทุจริต 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ดำเนนิการเผยแพร่สื่อประชาสัมพนัธก์ารป้องกนัการทจุริต  
10 ครั้ง 
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โครงการ 
 ผลสำเร็จ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการปีงบประมาณ ๒๕63 
ผลการดำเนินการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 62) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค 63) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย 63) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 63) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 
 ๑. T-OSH Guide  
แอปพลิเคชัน่ 

จำนวนประชาชน 
ที่สมัครใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่ 
จำนวน ๕00 คน 

๑,26๐ คน ผู้ใช้งานได้รับความพึง
พอใจและความสะดวก 
ในการรับบรกิารมากขึน้ 

- ส.ยุทธศาสตร ์      มีผู้สมัครใช้บริการ T-OSH Guide แอปพลเิคชั่น  ณ วนัที่ 
29 เมษายน 2563 จำนวน ๑,26๐ คน โดยใน
แอปพลิเคชัน่จะมีสาระเนื้อหาต่างๆ พรอ้มช่องทางการ
ร้องเรยีนการทุจริต 

2. กิจกรรมเผยแพรก่าร์ตนูหมู่บ้าน
ช่อสะอาด เสริมสร้างการรับรู้การ
ป้องกันการทจุริต 

การ์ตนูหมู่บ้าน 
ช่อสะอาดจำนวน 

6 ตอน 

6 บุคลากรในหน่วยงานมี
จิตสำนกึในการปฏิบัติตน/

ปฏิบัติงาน อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ดำเนนิการเผยแพร่การ์ตนูหมู่บ้านชอ่สะอาด 6 ตอน 

3. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
การป้องกนัการทจุริต ด้านการเงิน 
งบประมาณ และพัสด ุ
 
 
 
 
 
 

จำนวนบทความ  
6 เรื่อง 

6 บุคลากรมจีิตสำนกึ 
ต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ดำเนนิการเผยแพร่บทความด้านการเงิน ดา้นพัสดุ  
ด้านงบประมาณและอื่นๆ 6 เรื่อง 

 
 

โครงการ 
 ผลสำเร็จ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการปีงบประมาณ ๒๕63 
ผลการดำเนินการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 62) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค 63) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย 63) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 63) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

๑. เข้ารว่มการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนนิงาน
ของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทจุริต 

ผลคะแนนการ
ประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน 

ของ สสปท.  
(๘๗ คะแนน) 

8๘.๗๕ คะแนน ตระหนกัและให้
ความสำคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและ

ความโปร่งใสมากขึน้ 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ดำเนนิการตามปฏิทินการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2563 โดย 
สสปท. ได้ค่าคะแนน ITA  ๘๘.๗๕ คะแนน 
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โครงการ 
 ผลสำเร็จ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการปีงบประมาณ ๒๕63 
ผลการดำเนินการ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 62) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค 63) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย 63) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 63) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที ่1 สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจรติ 

๑. โครงการอบรม การป้องกนั การ
ปราบปรามการทจุริต และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสปท. 

เจ้าหน้าที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 41 คน/

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ทีเ่ข้าร่วม 
กิจกรรม (รอ้ยละ 

๘๐) 

๓๙ คน เจ้าหน้าที่มีจติสำนกึ 
ในการต่อต้านการทุจรติ

และคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ
และมีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถกูต้อง และมีจรยิธรรม

ในการทำงาน 

๘,๔๓0 ส.ยุทธศาสตร ์     ดำเนนิการจัดฝกึอบรมบุคลากร หลกัสูตร “การป้องกนั การ
ปราบปรามการทจุริต และการป้องกนัผลประโยชนท์ับซ้อน” 
เมื่อวันที่ ๔ มถิุนายน ๒๕๖๓ ณ สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัยฯ 

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สสปท. 
ประจำปี 2563 

เจ้าหน้าที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 4๒ คน/

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ทีเ่ข้าร่วม 
กิจกรรม (รอ้ยละ 

๘๐) 

55 คน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจ รวมถึงมีจิตสำนกึ 

จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ

ซ่ือสัตย์ สจุริต 

๓๙๑,๘๒๔ ส.ยุทธศาสตร ์     ดำเนนิการจัดโครงการสมัมนาและฝกึอบรมบุคลากรประจำปี 
๒๕๖๓ เมื่อวนัที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอมารี 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์
 
 
 
 
 
 
 โครงการ 

 ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการปีงบประมาณ ๒๕63 
ผลการดำเนินการ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 62) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค 63) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย 63) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 63) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนนุการต่อต้านการทุจริต 

๑. กิจกรรมบูรณาการขอ้มูลสถติิการ
ทุจรติเพือ่เผยแพร ่

ความสำเร็จของ
การรายงานผลการ

ร้องเรยีน  

การรายงานผลการ
ร้องเรยีน ๑๒ เดือน 

ไม่มีการร้องเรยีนการ
ทุจรติและประพฤตมิิชอบ

ในปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่

- ส.ยุทธศาสตร ์     ดำเนนิการรายงานข้อมูลสถิตกิารร้องเรยีน  
รอบ ๑๒ เดอืน 
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โครงการ 
 ผลสำเร็จ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการปีงบประมาณ ๒๕63 
ผลการดำเนินการ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 62) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค 63) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย 63) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 63) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรท่ีมีความโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการป้องกันการทุจริต 

๑. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกนัการ
ทุจรติผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จำนวนช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร  
๓ ช่องทาง 

จำนวน 3 ชอ่งทาง หน่วยงานมีชอ่งทางการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้าน
การส่งเสรมิคุณธรรมและ

ต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธภิาพ 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ดำเนนิการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทั้ง 3 ช่องทาง 
ได้แก่ www.tosh.or.th facebook และ email 

http://www.tosh.or.th/

