
 
 
 
 
 
 
 

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. กิจกรรมบคุคล
ตน้แบบดา้นการป้องกัน
การทจุรติ  
(เจ้าหน้าที่ สสปท. ดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔) 

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและ
เป็นขวัญก าลังใจต่อ 
บุคลากรใน สสปท. ทีม่ี
คุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

จ านวนบุคคลที่ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกยีรติ ๑ คน 

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

๒. กิจกรรมปรับฐาน
ความคิด สร้างจิตส านกึ
ค่านยิมของบคุลากรให้
ปฏิเสธและต่อต้านการ
ทุจรติ และเสริมสร้าง
ประสทิธิภาพการท างาน
เพื่อป้องกันการกระท า
ผิดระเบียบ/การทุจรติ
(โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องการตรวจรับพัสดแุละ
ควบคมุพัสด ุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการตรวจรับฯ ท า
หน้าที่ตรวจรับงานอย่าง
ถูกต้องรวมทัง้การควบคุม
พัสดุใหส้อดคลอ้งกับข้อบังคับ
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2) เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกด้านการป้องกัน
ทุจริตประพฤติมิชอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ สสปท. 

๑. เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม ๒๐ คน/ร้อย
ละของเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม (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. มาตรการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลปอ้งกันและ
ลดความเสีย่งในการเกิด
ทจุรติและประพฤติมิชอบ
(การประเมินความเสี่ยง
เพื่อสร้างกลไกการป้องกัน
การทุจริตด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ของ สสปท.) 

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

1 แนวทาง 
การป้องกันการทุจริต 

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

๒. โครงการเผยแพรส่ื่อ
ประชาสัมพนัธห์รือจดั
จัดท าคู่มือการป้องกัน
การทจุรติ (กิจกรรม
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
การป้องกันการทุจริต) 

1) เพื่อเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ สสปท. 

มีระบบการบริหาร
จัดการเป็นไปตาม
มาตรฐานรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสข์อง
สถาบันการเงินให้
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. กิจกรรมพฒันาระบบการ
ใหบ้ริการประชาชนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
(T-OSH Guide  
แอปพลิเคช่ัน บน IOS 
Platform) 

1) เพื่อให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
2) เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและ
ศึกษาเนื้อหาสาระของ
การท างาน สสปท.ได้
โดยง่ายสะดวก ทุกที่ 
และทุกเวลา  

1. จ านวนประชาชนที่
สมัครใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน จ านวน 
500 คน 
๒ ปรับปรุง/พัฒนาระบบ 

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

2. กิจกรรมเผยแพร่
บทความ/คู่มอื/มาตการ/
แนวปฏิบตัผิ่านระบบ
สารสนเทศเพือ่เสริมสร้าง
การรบัรูก้ารปอ้งกันการ
ทุจรติ (กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการป้องกันการ
ทุจริต ด้านการเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ) 

1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
สสปท. มีจิตส านึก
ยับยั้งการกระท า
ความผิดและสร้าง
ค่านิยมในการ
ปฏิบัตงิานโดยสุจริต 

1. จ านวนบทความที่
เผยแพร่ ๖ ครัง้ 

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

3. กิจกรรมพฒันาสมรรถนะ 
การบริหารการเบิกจ่ายเงนิ 
การบญัชี พสัดุผ่านระบบ
อิเล็กทรอนกิส ์(ธุรกรรมทาง
การเงินผ่านระบบ 
Corporate Online ) 

1) เพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏบิัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

มีระบบบริการจัดการ
เป็นไปตามรูปแบบ
มาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

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



 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ : พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. กิจกรรมพฒันา
สมรรถนะและองค์
ความรู้ในบทบาทหน้าที่
ของเจ้าหนา้ที่ป้องกนั
การทจุรติ (เขา้ร่วมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของกระทรวง
แรงงานเพื่อยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต)
(ภายนอก) 

1) เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
สสปท.  

การจัดหรือเข้าร่วมอบรม
พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้ ของเจ้าหน้าที่
ป้องกันการทุจริต ๑ ครั้ง 

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

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

1) เพื่อเป็นแนวทาง
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และเพื่อปลูก
จิตส านึกใหเ้จ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2) เพื่อปลูกจิตส านึกให้
เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม 

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 

 

จริยธรรมและมีความรู้ใน
การป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รปัชั่นและ
สามารถน าหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้ใน
การป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ันน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. โครงการพฒันา
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิ
บาลร่วมต่อตา้นการ
ทุจรติ (โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
สสปท. ประจ าปี 256๔) 

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 วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. กิจกรรมบรูณาการ
ข้อมูลสถติกิารทุจรติเพื่อ
เผยแพร่และรณรงคล์ด
การใหแ้ละรับสินบน
(กิจกรรมบูรณาการข้อมูล
สถิติการทุจริตเพื่อ
เผยแพร)่ 

1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
การทุจริตแก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๑. ร้อยละข้อมลูสถิตกิาร
ร้องเรียนด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

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



ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกัน
การทจุรติผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การป้องกันการทุจริต) 

1) เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันการ
ทุจริต ของ สสปท. 

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันการ
ทุจริต จ านวน ๒ ครั้ง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. โครงการเขา้ร่วม
ประกวด/กิจกรรมเพื่อรบั
รางวัลด้านการป้องกัน
การทจุรติ (การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ) 

เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ด ี

1) การเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑ ครั้ง 
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๒. โครงการการประเมนิ
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

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

ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ สสปท. (๘๘ คะแนน) 
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๓. ประกาศเจตนารมณ์
ของผู้บรหิาร บคุลากร 
ผ่านเว็บไซตห์น่วยงาน  
ในการต่อตา้นการทจุรติ
และส่งเสริมคณุธรรม 
(การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
คุณธรรมและโปร่งใส) 

๑. เพื่อสร้างค่านิยม
องค์กร โปร่งใส ไร้ทุจริต 
ให้ผู้บริหาร และบุคลากร
ของ สสปท. 
 

การประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตและ 
ส่งเสริมคุณธรรม  
จ านวน ๑ ครั้ง 
 

- 
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