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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารป้องกันและปราบปรามการทจุริตประจ าปี 2561 ของ สสว. (เดอืน กันยายน 2561) หน้าท่ี 1 
 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีภารกิจหลักในการเสนอแนะ
นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ของประเทศ รวมถึงเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้อง
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าว มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) และเพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แผนยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนยุทธศาสตร์ สสว. 
ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) ในการผลักดันองค์กรให้มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล  

ดังนั้น สสว. จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561-2564  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 ของ 
สสว. เพ่ือใช้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี 2561 ของ สสว.  

วิสัยทัศน์ (Vision) “สสว. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(ZERO Corruption)” 
 

พันธกิจ (Mission) ปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต พัฒนาระบบการท างานให้มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานและตรวจสอบได้ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สสว. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ในปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมองค์กรและปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรร่วมต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ 1.1 สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ 1.2 สร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกป้องกันปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนากลไกการบริหารเพื่อป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ  
กลยุทธ์ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรับเรื่องร้องเรียนอย่างมีธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมภาพลักษณ์ความโปร่งใสตามมาตรฐาน ITA 
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม SME 
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานเพื่อสร้างธรรมาภิบาล 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารป้องกันและปราบปรามการทจุริตประจ าปี 2561 ของ สสว. (เดอืน กันยายน 2561) หน้าท่ี 2 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี 2561 ของ สสว. เพ่ือสะท้อนความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมถึงเพ่ือให้

ทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแผนในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการก ากับติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ และมีผลการด าเนินงานในระยะ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1. สร้าง
ค่านิยมองค์กร
และปลูกฝัง
จิตส านึก
บุคลากรร่วม
ต้านการทุจริต 

1.1 สร้าง
ค่านิยม
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1. จัดท าประกาศเจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

มีการประกาศ
เจตนารมณ์ผู้บริหาร
ต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณะ 

1 ครั้ง จัดท าประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต และนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ 17 
พฤศจิกายน 2560 (ฉบับภาษาไทย) และฉบับภาษาอังกฤษ 
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ สสว. แล้ว 

ฝกก./ฝรท. 
 

2. ก าหนดนโยบายป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนเพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริตและการรับสินบนภายในองค์กร 
เช่น No Gift Policy เป็นต้น  

จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์/ติดบอร์ด 
เป็นต้น 

2 ช่องทาง จัดท านโยบายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
สสว. โดยเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy และมีการ
เผยแพร่ผ่านเว็บไวต์  

ฝอก.(PR)/ 
+G5 

3. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ านวนครั้งการจัด
อบรม 

1 ครั้ง จัดอบรมแก่บุคลากรของ สสว. ในหัวข้อ “การสร้าง
ค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในองค์กร” เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2560 และ วันที่ 19 ธันวาคม 2560  

ฝทบ. 

ร้อยละบุคลากรได้รับ
ความรู้ 
 

ร้อยละ 80 มีบุคลากรของ สสว. ได้รับความรู้ฯ จ านวน 206 คน คิด
เป็นร้อยละ 84 ของพนักงานทั้งหมด 

ฝทบ. 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารป้องกันและปราบปรามการทจุริตประจ าปี 2561 ของ สสว. (เดอืน กันยายน 2561) หน้าท่ี 3 
 

ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1.2 สร้าง
จิตส านึก
รับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม
ร่วมต้าน
การทุจริต  

1. จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกต่อส่วนรวม 
ต้านคอร์รัปชั่น 

จ านวนครั้งการจัด
กิจกรรม 

2 ครั้ง 
 

  จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกต่อส่วนรวม ต้านคอร์รัปชั่น 
และปลูกฝังคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561  

ฝทบ./ฝกก./
ฝกม. 

1.1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
หัวข้อ“กฎ ระเบียบของ สสว. ที่ควรรู้” 
1.2 กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนา
ระบบและ
กลไกป้องกัน
ปราบปราม
การทุจริตให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

2.1 พัฒนา
กลไกการ
บริหารเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

1. ทบทวน กฎ ระเบียบ ประกาศ ในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางการรับสินบน 
ได้แก่ ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน/การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
และของส านักงานฯ/ ก าหนด
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
สอบสวนทางวินัยในกรณีพนักงาน
ประพฤติมิชอบ 

จ านวนการทบทวน 
กฎ ระเบียบ 
ประกาศท่ีทันสมัย
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

4 เรื่อง  ด าเนินการทบทวน กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ โดยมีผล
บังคับใช้ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  
1. ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานและ

ได้รับอนุมัต ิเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 
2. มีการก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ 
3. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในกรณีพนักงาน

ประพฤติมิชอบ 
4. จัดตั้งศูนย์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ฝกม. 

2. จัดท ารายงานตรวจสอบความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของพนักงานประจ าปี 

จ านวนรายงาน 1 เรื่อง   มีการจัดท าประกาศส านักงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะมีการจัดท าเป็นแบบรายงาน
รายปี และจะด าเนินงานภายใน เดือน ธันวาคม ของทุกปี และส่ง
ให้ ผอ.สสว. ลงนามแล้ว 

ฝบก. 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารป้องกันและปราบปรามการทจุริตประจ าปี 2561 ของ สสว. (เดอืน กันยายน 2561) หน้าท่ี 4 
 

ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปี 

จ านวนแผน  
 

1 แผน แผนบริหารความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปี 
2561 ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 และแจ้งเวียนแก่ผู้
ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  

ฝกก. 

4. กระตุ้นและพัฒนากรอบแนวทางการ
บริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

มีหลักเกณฑ์
ประเมินผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง มีแนวทางในการประเมินความเหมาะสมในต าแหน่งและ
แนวทางการประเมินผลงานและคุณภาพผลงาน 
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพิจารณาการ
เลื่อนต าแหน่งพนักงานในต าแหน่งที่ต ากว่าต าแหน่งประเภท
บริหาร 

ฝทบ. 

5. การทบทวนกฎบัตร การตรวจสอบ
ภายในและเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

จ านวนการทบทวน
และเผยแพร่ 
 

1 ครั้ง ด าเนินการทบทวนกฎบัตร การตรวจสอบภายในและ
จัดท าบันทึกเผยแพร่พร้อมแจ้งเวียนผ่าน Email ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 

ตสน. 

2. พัฒนา
ระบบและ
กลไกป้องกัน
ปราบปราม
การทุจริตให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
(ต่อ)  

2.2 พัฒนา
ระบบการ
จัดซื้อจัด
จ้างและ
บริหาร
พัสดุให้มี
ความ
โปร่งใส 
ถูกต้องตาม

1. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
จัดซื้อจัดจ้าง โดยการจัดท าคู่มือฯ 
ก าหนดผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการ/วิธีการ/
ขั้นตอน/การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัด
จ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

จ านวนแนวทาง/คู่มือ
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่
มีการน าไปปฏิบัติ  

1 ระบบ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุตามพระราชบญัญติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ สสว. และประกาศใช้
ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 และแจ้งเวียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบแล้ว  

ฝบก. 

2. พัฒนารูปแบบการบริหารพัสดุให้
ทันสมัยผ่าน ICT และมีการก าหนดผู้ที่มี
หน้าที่ด าเนินการ/การจัดท าทะเบียน

จ านวนการพัฒนา
ระบบการบริหาร
พัสดุให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง 

1 ระบบ 
(เริ่มพัฒนา

ระบบ) 

 ส านักงานฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะท างานฯ 
อยู่ระหว่างการศึกษาการพัฒนาระบบงาน Back Office ซึ่ง

ฝบก. 
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ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
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ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กฎ 
ระเบียบ 

ควบคุม/วิธีการตรวจสอบตรวจทานและ
อนุมัติการเบิกจ่ายพัสดุ  
 

ระบบการบริหารพัสดุเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบงาน 
Back Office ของส านักงานฯ  

จ านวนรายงานการ
บริหารพัสดุเสนอ
ผู้บริหาร 

1 รายงาน   ส านักงานฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า
รายงานการบริหารพัสดุแบบรายปีเสนอผู้บริหาร 

 

ฝบก. 

3. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 

จ านวนแผน  1 แผน  ส านักงานฯ ได้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่
เป็นผู้บริหารโครงการเป็นผู้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี และส่วนการพัสดุเป็นผู้รวบรวมเพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

ฝบก. 

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
โดยมีการสรุปผลและวิเคราะห์การจัดซื้อ
จัดจ้างพร้อมข้อเสนอแนะประจ าปี 

จ านวนรายงาน 1 รายงาน  ส านักงานฯ ได้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
ผ่านระบบ Gprocurement  และ website ของส านักงานฯ 
(www.sme.go.th) ส่วนผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างอยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์พร้อมการจัดท า
ข้อเสนอแนะประจ าปี เพ่ือน าเสนอผู้บริหารต่อไป 

ฝบก. 

5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
ผ่านช่องทางการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
สสว./เครือข่ายกรมบัญชีกลาง/ปิด
ประกาศ ณ ส านักงาน 

จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ 

3 ช่องทาง  ส านักงานฯ ได้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการเผยแพร่
ผ่านระบบ Gprocurement  และ website ของส านักงานฯ 
(www.sme.go.th) 

ฝบก. 

http://www.sme.go.th/
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ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

6. จัดอบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี  

จ านวนครั้งการอบรม 1 ครั้ง ส านักงานฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัด
จ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

ฝบก. 

2. พัฒนา
ระบบและ
กลไกป้องกัน
ปราบปราม
การทุจริตให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์(ต่
อ) 

2.3 เพ่ิม
ประสิทธิ . 
ภาพระบบ
การจัดการ
เรื่อง
ร้องเรียน
อย่างมี
ธรรมภิบาล 

1. พัฒนาระบบข้อร้องเรียน ทั้งภายใน
และภายนอก สสว. โดยมีการด าเนินงาน
ตามคู่มือ/กรอบแนวทางจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ประกอบด้วย (1)ช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียน ทั้งในรูปแบบ Online 
และOffline (2)กระบวนการจัดการ 
(3)การตรวจสอบ (4)มีกลไกการก ากับ
ติดตาม   

ร้อยละการจัดการข้อ
ร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียน การประเมินผลและการติดตามการจัดการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะต่างๆ 
  

ฝตป.คก. 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางจัดการ
เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ สสว./Social Media/ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ช่องทางการเผยแพร่ 3 ช่องทาง มีการด าเนินการใน 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ผ่านช่องทาง 
Facebook ในตอบข้อซักถามในเรื่องข้อร้องเรียน  
(2) การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สสว. ผ่านทูตกองทุน ในการ
ตอบข้อซักถามและการร้องเรียนต่างๆ  
(3) อยู่ระหว่างด าเนินการในส่วนสื่อสิ่งพิมพ์   

ฝอก. 

3. ส่งเสริม
ภาพลักษณ์
ความโปร่งใส

3.1 ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมกับ

1. จัดท าแผนบูรณาการส่งเสริม   SME 
ประจ าปี  โดยการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นกับหน่วยงานที่ส่งเสริม SME และ

จ านวนแผน 1 แผน ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนบูรณาการส่งเสริม   SME ประจ าปี 2562 
จ านวน 2 ครั้ง 

ฝนผ. 
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ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตามมาตรฐาน
ITA 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน
การส่งเสริม 
SME 

ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการในส่งเสริม 
SME ประจ าปี 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วม 31 คน 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ก.ย.60 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วม 183 คน  

3. ส่งเสริม
ภาพลักษณ์
ความโปร่งใส
ตามมาตรฐาน
ITA (ต่อ) 

3.2 
ส่งเสริม
การ
เปิดเผย
ข้อมูลและ
สร้างความ
โปร่งใสใน
การ
ด าเนินงาน
เพ่ือสร้าง
ธรรมาภิ
บาลองค์กร 

1. จัดท ากรอบแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ โดยก าหนด
ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ/วิธี ขั้นตอนผู้มีหน้าที่เผยแพร่ 
รวมถึงการก ากับติดตาม 

มีกรอบแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูล 
 
 

1 เรื่อง มีการจัดท าขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลลง Website 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลลง Website ใน
เรื่องต่างๆ เช่น ประกาศรับสมัครงาน , ประกาศแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ฝขท./ฝอก. 

2. จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลบทบาท 
ภารกิจ สสว. ผ่านสื่อ ประกอบด้วย  
1. ข้อมูลพื้นฐาน (โครงสร้าง/ภารกิจ/
ผู้บริหารหน่วยงาน) / 2. นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน / 3. 
แผนปฏิบัติการประจ าปีและติดตาม
ประเมินผล / 4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
/5. มาตรฐานและคู่มือการปฎิบัติงาน 

จ านวนการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
สสว.  
 

5 เรื่อง  มีเผยแพร่ข้อมูลบทบาทภารกิจ สสว. ในเว็บไซต์ สสว. 
ครบ 5 เรื่อง โดยมีข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศราคากลาง 
การประกาศรายชื่อผู้ชนะ ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานฯ 
โดยมีการจัดเรียงตามหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกต่อการ
ค้นหา  

ฝอก. 
ฝกก. 
ฝบก. 
ฝตป. 

ฝขท.(Website) 

3. จัดท าสื่อเผยแพร่ภายในองค์กรในการ
ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
เช่นจัดท าInfo Graphic เป็นต้น 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง จัดท า Infographic รณรงค์การต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร   

ฝอก. 
+G5 
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ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

4. จัดบรรยายแนวทางการผลักดันองค์กร  
ให้มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาลตาม
มาตรฐานสากล   

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง  จัดอบรมให้แก่บุคลากรของ สสว. ในหัวข้อ “การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 21 
ธันวาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 212 ท่าน 

ฝทบ. 

5. จัดท าแบบสอบส ารวจความคิดเห็นการ
โปร่งใสเป็นธรรมในองค์กร 

ร้อยละการรับรู้และ
เข้าใจเรื่องความ
โปร่งใส 

ร้อยละ80  จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร
ภายใน สสว. แลว้เสร็จในเดือน พ.ค. โดยจะเริ่มส ารวจ
ระหว่างเดือน ม.ิย. 61 เป็นต้นไป 

ฝกก. 

 


