
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 256๔ (รอบ ๖ เดือน) 
 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
สถานท่ีต ั้ง     ถนนบรมราชชนน ีแขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 
ช ื่อผ  ้ประสานงาน    นางสาวณัฐชานันท์ ลิ้มสวัสดิ์  โทร.0 2448 9111 ต่อ 307   
จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเน ินการจร ิงในปีงบประมาณ ๒56๔      1๕ โครงการ/กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณท่ีใช ้ดำเน ินการจร ิงในปีงบประมาณ ๒๕6๔         18,24๐ บาท     

จากงบปกติของหน ่วยงาน รวมท ุกโครงการจำนวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท 
จากงบอ ื่นๆ รวมท ุกโครงการจำนวน – บาท 
 

โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช ้(บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผดิชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการป ีงบประมาณ ๒๕6๔ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ ์

เช ิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๓) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๔) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๔) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๔) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างองค์ความร ้ ทัศนคติ จิตส านึก และแรงจ งใจท่ีดีของเจ้าหน้าท่ี สสปท. ด้านการป้องกันการทุจริต 

๑. กิจกรรมบุคคลต้นแบบการ
ป้องกันการทุจริต 
(เจ้าหน้าที่ สสปท. ดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

จ านวนบุคคลที่
ได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรต ิ1 คน 

- 
 

บุคคลได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติและเกิดขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่และเป็นแบบอย่าง

ให้บุคคลอื่น 

- 
 

ส.ยุทธศาสตร ์     อยู่ระหว่างด าเนินการร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 
สสปท. ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. กิจกรรมปรับฐานความคิด สร้าง
จิตส านึก ค่านิยมของบุคลากรให้
ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน
เพื่อป้องกันการกระท าผิดระเบียบ/
การทุจริต 
(โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ตรวจรับพัสดุและควบคุมพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 

 เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม ๒๐ คน/

ร้อยละของเจ้าหนา้ที่
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  

(ร้อยละ ๘๐) 
 
 
 
 

20 
 

บุคลากรได้รับความรู้
เฉพาะด้าน มีความเข้าใจ
กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยง 
การทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในการท างาน 

9,740 
 

ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตร “โครงการ

อบรมให้ความรู้เร่ืองการตรวจรับพัสดุและควบคุมพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” เมื่อวันที่ ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
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โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช ้(บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผดิชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการป ีงบประมาณ ๒๕6๔ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ ์

เช ิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๓) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๔) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๔) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๔) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 ๑. กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล กทรอนิกส์  
(T-OSH Guide แอปพลิเคชั่น บน 
IOS Platform) 

จ านวนประชาชน 
ที่สมัครใช้บริการ

แอปพลิเคชั่น 
จ านวน ๕00 คน/
ปรับปรุงพัฒนา 

ระบบ 

 ผู้ใช้งานได้รับความพึง
พอใจและความสะดวก 
ในการรับบริการมากขึ้น 

- ส.ยุทธศาสตร ์      T-OSH Guide แอปพลิเคชั่น มีการพัฒนาให้รองรับ ISO 
Platform  ณ วันที่ 23 มีนาคม 256๔ มีผู้สมัครใช้บริการ 
จ านวน ๑,510 คน 

โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช ้(บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผดิชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการป ีงบประมาณ ๒๕6๔ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ ์

เช ิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๓) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๔) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๔) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๔) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ท่ี 2 การก าหนดแนวคิด  แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต 

๑. มาตรการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(การประเมินความเสี่ยงเพื่อสร้าง
กลไกการป้องกันการทุจริตด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ สสปท.) 

จ านวน 1 แนว
ทางการป้องกัน

การทุจริต 

- หน่วยงานมีการด าเนินงาน 
อย่างถูกต้องตามระเบียบ

และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ของโครงการงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที ่๓๔ 

๒. โครงการเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์หรือจัดท าค ่มือการ
ป้องกันการทุจริต 
(กิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
การป้องกันการทุจริต) 

จ านวนการ
เผยแพร่สื่อ

ประชาสัมพันธ ์ 
10 ครั้ง 

10 ครั้ง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กรในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต และมี

วัฒนธรรมในการ
ด าเนินงานที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนินการเผยแพร่สือ่ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต  
5 ครั้ง 
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๒. กิจกรรมเผยแพร่บทความ/ค ่มือ/
มาตรการ/แนวปฏิบัติผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างการรับร ้
การป้องกันการทุจริต  
(กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ป้องกันการทุจริต ด้านการเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ) 
 
 

จ านวนบทความ  
6 เรื่อง 

6 บุคลากรในหน่วยงานมี
จิตส านึกในการปฏิบัติตน 
ยับยั้งการกระท าความผิด/

ปฏิบัติงาน อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนินการเผยแพร่บทความด้านการป้องกันการทุจริต 
5 เรื่อง 

3. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี 
พัสดุผ่านระบบอิเล กทรอนิกส์
(ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ 
Corporate Online) 
 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จของ
การใช้งานระบบ 

Corporate Online 
 

- 
 

มีระบบบริการจัดการ
เป็นไปตามรูปแบบ

มาตรฐานอิเล็กทรอนกิส์
ของสถาบันการเงินให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง 

- ส.ยุทธศาสตร ์     มีการเริ่มใช้งานระบบ Corporate Online ในการรับจ่ายเงิน 
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช ้(บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผดิชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการป ีงบประมาณ ๒๕6๔ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ ์

เช ิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๓) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๔) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๔) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๔) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความร ้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

๑. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความร ้ในบทบาทหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกันการทุจริต  
(เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจรติ) 

เข้าร่วมอบรม
พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้
ของเจ้าหน้าที่

ป้องกันการทุจริต 
๑ ครั้ง 

1 ครั้ง ตระหนักและให้
ความส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและ

ความโปร่งใสมากขึ้น 

- ส.ยุทธศาสตร ์     - เข้าร่วมชมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ
ไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจริต” ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 จัดโดย ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
- เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อ
ยกระดับค่าดัชนีการรบัรู้การทุจริต เมื่อวันที่ 15 และ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ กระทรวงแรงงาน 
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โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช ้(บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผดิชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการป ีงบประมาณ ๒๕6๔ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ ์

เช ิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๓) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๔) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๔) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๔) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

๑. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าท่ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการทุจริต 
(โครงการอบรม คุณธรรมและ
จริยธรรมและการแก้ไขปัญหาทุจริต 
(ภายใน)) 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม 4๐ คน/

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม (ร้อยละ 

๘๐) 

60 เจ้าหน้าที่มีจิตส านึก 
ในการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
และมีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้อง และมีจริยธรรม

ในการท างาน 

8,500 ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากร หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต โดย พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาส
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 

2. โครงการพัฒนาองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริต
(โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สสปท. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔) 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม 4๒ คน/

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม (ร้อยละ 

๘๐) 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจ รวมถึงมีจิตส านึก 

จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต 

- 
 

ส.ยุทธศาสตร ์     อยู่ระหว่างด าเนินการร่างโครงการเสริมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลกร สสปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช ้(บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผดิชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการป ีงบประมาณ ๒๕6๔ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ ์

เช ิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๓) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๔) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๔) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๔) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ท่ี 3 บ รณาการกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต 

๑. กิจกรรมบ รณาการข้อม ลสถิติ
การทุจริตเพื่อเผยแพร่และรณรงค์
ลดการให้และรับสินบน  
(กิจกรรมบูรณาการข้อมูลสถิติการ
ทุจริตเพื่อเผยแพร่) 

ความส าเร็จของ
การรายงานผลการ

ร้องเรียน  

การรายงานผลการ
ร้องเรียน รอบ 6 เดือน
และ รอบ 12 เดือน 

ไม่มีการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนินการรายงานข้อมูลสถิติการร้องเรียน  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
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โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช ้(บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผดิชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการป ีงบประมาณ ๒๕6๔ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ ์

เช ิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๓) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๔) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๔) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๔) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีมีความโปร่งใส 

กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความร  ้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต 

๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อม ลข่าวสาร “กระทรวงแรงงาน
โปร่งใสไร้ทุจริต” ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการ
ทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

จ านวนการ
เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร  
2 ครั้ง 

2 ครั้ง เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
เข้าใจและมีจิตส านึกใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

- ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต 
ผ่าน ๔ ช่องทาง ได้แก่ www.tosh.or.th facebook Line 
และ email  จ านวน ๒ ครั้ง 

โครงการ 
 ผลส าเร  จ 

งบประมาณ 
ท ี่ใช ้(บาท) 

หน่วยงาน 
ท ี่ร ับผดิชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการป ีงบประมาณ ๒๕6๔ 
ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ ์

เช ิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 6๓) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม ี.ค 6๔) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม ิ.ย 6๔) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย 6๔) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีมีความโปร่งใส 

กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างภาพลักษณ์ท้ังหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร 

1. โครงการเข้าร่วมประกวด/
กิจกรรมเพ่ือรับรางวัลด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
(การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

จ านวนการเข้าร่วม
ประกวดหรือเข้า

ร่วมกิจกรรม  
1 ครั้ง 

1 ครั้ง - 
 

- - 
 

    สสปท. เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

http://www.tosh.or.th/
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๒. โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
(การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

ผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

ของ สสปท. 
 (๘๘ คะแนน) 

ค่าคะแนน 8๘  
คะแนนขึ้นไป 

- - ส.ยุทธศาสตร ์     อยู่ระหว่างด าเนินการตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 
256๔  

3. ประกาศเจตนารมณ์ของผ ้บริหาร 
บุคลากรผ่านเว บไซต์หน่วยงานใน
การต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรม  
(การประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
โปร่งใส) 

ประกาศและ
เผยแพร่ จ านวน  

1 ครั้ง 

1 ครั้ง สร้างค่านิยมองค์กร 
โปร่งใส ไร้ทุจริต ให้

ผู้บริหาร และบุคลากร 
สสปท. 

- 
 

ส.ยุทธศาสตร ์     ด าเนินการประกาศเจตจ านงการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สสปท. เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 


