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ค าน า 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2562 ของ สสว.  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้

ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ปลูกจิตส านึก ค่านิยมสุจริตและก าหนดกระบวนการในการก ากับให้มีการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็น

ธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้

ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และเป็น

การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2562-2564) ในการผลักดันองค์กรให้มี

ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 ของ สสว. 

ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ

การปฏิบัติงานของส านักงานมีการด าเนินงานบนพ้ืนฐานความถูกต้องและเป็นธรรม ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความ

เชื่อมั่นต่อ สสว. ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและร่วมสร้างพฤติกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป 

 

 

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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หลักการและเหตุผล 

ด้วยนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี         
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐบาลและตามยุทธศาสตรชาติว่าดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) ภายใตว้ิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตใน
วงกว้าง การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นั้น  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ของประเทศ รวมถึงเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าว มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และตามนโยบาย
รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล และส่งเสริมการยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีคะแนนที่สูงขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนโยบายรัฐบาลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 และใช้ในการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้แก่บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 

วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผนฯ 
1. เพ่ือเป็นทิศทางการบริหารองค์กรให้มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติว่าดวย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างการรับรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร  
3. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของ สสว. ให้มีมาตรฐานและสร้างความตระหนักเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

กระบวนการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1. ศึกษายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2. แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2562-2564)  
3. การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ความโปร่งใส 
4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 ของ สสว. 

5. การก ากับติดตามและรายงานผล 

รายละเอียดของการด าเนินงาน ดังนี้ 
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1. ศึกษายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการแปลง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผานมาสูการปฏิบัติ จึงไดมีการริเริ่มแนวคิด
ในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถาน
การณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต
ทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเป็นประเทศมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล จากผลการวิเคราะห
สถานการณการทุจริต การวิเคราะหดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
การวิเคราะหทิศทางและแนวโนมตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู เทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห์
สภาวะแวดลอมตางๆ ได้ก าหนดเปนยุทธศาสตรชาติ ว่าดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) รายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  
พันธกิจ  “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณา

การและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
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2. แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2562-2564)  
    ส านักงาน ได้ให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม (Good Governance) โดยได้มีก าหนด
ค่านิยมองค์กร (Core Value) เพ่ือให้บุคลากรประพฤติตนและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  คือ PRO SME ได้ก าหนดประเด็น
การท างานโปร่งใสเป็นธรรม คือ M = Merit Integrity และก าหนดเป็นกลยุทธ์/แผนงานผลักดันองค์กรให้เน้น
ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล ในยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  

 
 
3. การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ความโปร่งใส 

สสว. เริ่มรับการประเมินผลตั้งแต่ปี 2558 และในปีแรกผลการประเมินอยู่ที่ 72.66 คะแนน ปี 2559 มีผลการ
ประเมินที่สูงขึ้นอยู่ที่ 78.76 คะแนน ในปี 2560 ผลการประเมินลดลงอยู่ที่ 73.83 คะแนน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์และผู้ตรวจประเมิน และในปี 2561 มีผลการประเมินที่จัดอยู ในระดับสูงมาก อยู่ที่  81.12 คะแนน                  
สืบเนื่องมาจากมีผลการประเมินภาพรวมดีขึ้นในแต่ละตัวชี้วัด  
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คะแนน I TA ของ สสว .



 

แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 ของ สสว.          หน้าที่ 5 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งรัฐ (ป.ป.ช.)  ได้มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือเป็นการ
สร้างความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปี 2557 ซึ่ง
เปนเครื่องมือในการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย และใช้
วัดความส าเร็จตามเปาประสงค์ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564)  โดยผลการส ารวจดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (CPI) ของประเทศไทย ในปี 2561 พบว่าอยู่ที่ 36 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ล าดับที่ 99 จาก 180 ประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ได้ 37 คะแนน อยู่อันดับ 
96 จาก 180 ประเทศ รายละเอียดตามตารางแสดงค่าคะแนนและตารางแสดงอันดับและคะแนนดัชนีฯ 

  
 

จากรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐรายหนวยงาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสว. จากการ
ประเมินของ ป.ป.ช. โดย ก.พ.ร. พบว่าผลการประเมินเปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ด าเนินงานของภาครัฐกับหนวยงานอ่ืนๆ  โดยเปนการเปรียบเทียบกับคาคะแนนเฉลี่ยและคาสูงสุดของคะแนนแตละ
ดัชนี เปรียบเทียบกับกลุมหนวยงานประเภทเดียวกันและหนวยงานทั้งหมด จ านวน 69 หนวยงาน รายละเอียด ต่อไปนี้ 

 
 

สสว. 
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การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ        
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ของ สสว. รายละเอียดดังนี้ 

  
การสังเคราะหขอมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ        

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามรายดัชนีและตัวชี้วัด พบว่า สสว. มีจุดแข็งทั้ง 5 ดัชนีชี้วัด และพบว่ามี
ดัชนีและตัวชี้วัดที่เปนจุดออนและตัวชี้วัดที่คะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถพัฒนาไดอีก ดังนี้ 

ดัชนีและตัวชี้วัดในดัชนีที่เปนจุดออน ไดแก่ ดัชนีความโปรงใส ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจาง ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนน
รวม 25.00 คะแนน เปนการประเมินจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ (EBIT)   

ดัชนีและตัวชี้วัดที่คะแนนอยูในเกณฑดีแตสามารถพัฒนาไดอีก ดังนี้ 
(1) ดัชนีความโปรงใส ไดแก่ ตัวชี้วัดการมีสวนร่วม ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบส ารวจความคิดเห็นจากผูมี

ส่วนได สวนเสียภายนอก (External Survey) ได 77.59 คะแนน  
(2) ดัชนีความพรอมรับผิด ไดแก  
 - ตัวชี้วัดเจตจ านงสุจริตของผูบริหาร ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบส ารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน

เสียภายนอก (External Survey)  ได 77.62 คะแนน  
- ตัวชี้วัดการจัดการเรื่องรองเรียน ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบส ารวจความคิดเห็นจาก ผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน (Internal Survey)  ได 76.50 คะแนน และแบบส ารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External 
Survey)  ได 67.27 คะแนน 

(3) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  
- ตัวชี้วัดแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบส ารวจ ความคิดเห็นจากผูมีสวน

ไดสวนเสียภายใน (Internal Survey)   ได 72.70 คะแนน  
- ตัวชี้วัดการตรวจสอบถวงดุลภายใน ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 70.99 คะแนน เปนการประเมินจากแบบส ารวจ

ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Survey)   
(4) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหนวยงาน ไดแก  
- ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานและใหบริการ ตัวชี้วัดนี้การประเมินจากแบบส ารวจความคิด

เห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Survey)  ได 74.63 คะแนน และแบบส ารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนได
ส่วนเสียภายนอก (External Survey) ได 77.84 คะแนน  

- ตัวชี้วัดคุณธรรมการบริหารงาน ตัวชี้วัดนี้ไดคะแนนรวม 67.86 คะแนน เปนการประเมินจากแบบส ารวจ
ความคิดเห็นจากแบบส ารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Survey)   
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จากรายงานการประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ สสว. ปี 2561 โดย มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ประเมิน 

ผลการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 264 ตัวอย่าง ในประเด็นความคิดเห็นต่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของ สสว. ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปี 2562 ปปช. ได้มีการพัฒนากรอบการประเมิน โดย
ก าหนดกรอบการประเมินจ าแนกเป็น 10 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประเมินผลที่เป็นเครื่องมือสะท้อนความโปร่งใส
และเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ให้มีคะแนนที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และใช้
วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าประสงค์ที่ 16.5 เรื่อง 
การลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ รายละเอียดของกรอบการประเมินประจ าปี 2562 ดังนี้  
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4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 ของ สสว. 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

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

พันธกิจ (Mission) 
ปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต พัฒนาระบบการท างานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 

มีมาตรฐานและตรวจสอบได้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สสว. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างค่านิยมองค์กรและปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรร่วมต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตส านึกสุจริตและประพฤติปฏิบัติตนด้วยความโปร่งใส ตาม

หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงาน ได้เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสังคมสุจริตภายในส านักงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

กลยุทธ์/แผนงาน 1.1 สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์/แผนงาน 1.2 สร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกป้องกันปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากร ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงาน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ. 2553 และข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารส านักงาน ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ. 2556 และ กฎหมาย ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์/แผนงาน 2.1 พัฒนากลไกการบริหารเพ่ือป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์/แผนงาน 2.2 พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ  
กลยุทธ์/แผนงาน 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรับเรื่องร้องเรียนอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมภาพลักษณ์ความโปร่งใสตามมาตรฐาน ITA 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของส านักงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
กลยุทธ์/แผนงาน 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการส่งเสริม SME 
กลยุทธ์/แผนงาน 3.2 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลองค์กร
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณประจ าปี 2562 ของ สสว.  
ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์/แผนงาน กิจกรรม/โครงการ  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(ต.ค.61-พ.ค.62) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

1. สร้างค่านิยม
องค์กรและ
ปลูกฝัง
จิตส านึก
บุคลากรร่วม
ต้านการทุจริต 

1.1 สร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต 

1. จัดท าประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
ในการบริหารงานด้วยโปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล 

มีการประกาศ
เจตนารมณ์ผู้บริหาร
ต่อต้านการทุจริต ผา่น
เว็บไซต์ สสว. 

1 ครั้ง 
 

จัดท าประกาศส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต และ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 
2560 (ฉบับภาษาไทย ) และฉบับ
ภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
สสว. แล้ว 

ฝกก.  

2. ก าหนดนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
และการรับสินบนภายในองค์กร เช่น No 
Gift Policy เป็นต้น  

จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์/ติดบอร์ด 
เป็นต้น 

2 ช่องทาง 
 

จัดท านโยบายในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ สสว. โดย
เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy
ตามบอร์ดของสสว.  

เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ สสว.  

ฝอก.(PR) 
 

3. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ านวนครั้งการจัด
อบรม 

2วัน 
 

จัดอบรมแก่บุคลากรของ สสว. 
ในหลักสูตร “พระราชบัญญัติ ป.ป.ช. 
ฉบับใหม่เกี่ยวข้องอย่างไรกับ สสว.” รุ่น
ที่ 1 และรุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 21 และ 
22 มีนาคม 2562 

ฝทบ. 

ร้อยละบุคลากรได้รับความรู ้ ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์/แผนงาน กิจกรรม/โครงการ  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(ต.ค.61-พ.ค.62) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

จัดอบรมแก่บุคลากรของ สสว. 
ในหลักสูตร “แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต” รุ่นที่ 1 และ
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 13 และ 14 
มิถุนายน 2562 

1.2 สร้างจิตส านึก
รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมร่วมต้าน
การทุจริต  

1. จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกต่อส่วนรวม 
ต้านคอร์รัปชั่น 

จ านวนครั้งการจัด
กิจกรรม 

2 ครั้ง 
 

จัดอบรมแก่บุคลากรของ สสว. 
ในหลักสูตร “พระราชบัญญัติ ป.ป.ช. 
ฉบับใหม่เกี่ยวข้องอย่างไรกับ สสว.” รุ่น
ที่ 1 และรุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 21 และ 
22 มีนาคม 2562 
อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดอบรม
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝทบ./
ฝกก. 

1.1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น  

1.2 กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กิจกรรมกระตุ้นการรับรู้การต่อต้าน
คอรัปชั่น 

จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ (website / 
popup / ติดบอร์ด) 

3 ช่องทาง เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ สสว. 
เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy
ตามบอร์ดของสสว. 

ฝอก./ฝกก. 

2. พัฒนาระบบ
และกลไก
ป้องกัน
ปราบปรามการ

2.1 พัฒนากลไก
การบริหารเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

1. จัดท ามาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

จ านวนมาตรการ กฎ 
ระเบียบ ประกาศที่
ทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

7 เรื่อง 
 

ได้มีการด าเนินการและเผยแพร่
ภาพเว็ปไซต์ส านักงานแล้ว Branner 
OIT ข้อ O42-O48 

ฝกม. 
ฝนผ. 
ฝบก. 
ฝขท. 
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ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์/แผนงาน กิจกรรม/โครงการ  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(ต.ค.61-พ.ค.62) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ทุจริตให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
และกฎระเบียบ
ที่เปลี่ยนแปลงไ 

ฝตป.คก 

2. จดัท ารายงานตรวจสอบความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของพนักงานประจ าปี 

จ านวนรายงาน 1 เรื่อง 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า ฝบก. 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต  

จ านวนแผน  
 

1 แผน 
 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 2562 และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สสว. 

ฝกก. 

4. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการด าเนินงานตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4 เรื่อง 
 

ได้มีการด าเนินการและเผยแพร่
ภาพเว็ปไซต์ส านักงานแล้ว Branner 
OIT ข้อ O25-O28 

ฝทบ. 

5. การทบทวนกฎบัตร การตรวจสอบ
ภายในและเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

จ านวนการทบทวนและ
เผยแพร่ 
 

1 ครั้ง เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน ฉบับทบทวนปี 2562 ตาม
บอร์ดของ สสว. 

ตสน. 

2. พัฒนาระบบ
และกลไก
ป้องกัน
ปราบปรามการ

2.2 พัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุให้
มีความโปร่งใส 

1. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัด
จ้าง โดยการจัดท าคู่มือฯ ก าหนดผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการ/วิธีการ/ขั้นตอน/การป้องกันผู้ที่มี
หน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

จ านวนแนวทาง/คู่มือ
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
การน าไปปฏิบัติ  

1 เรื่อง 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าคู่มือ ฝบก. 
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ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์/แผนงาน กิจกรรม/โครงการ  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(ต.ค.61-พ.ค.62) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ทุจริตให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ ์
และกฎระเบียบ
ที่เปลี่ยนแปลง
ไป (ต่อ)  

ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ 

2. พัฒนารูปแบบการบริหารพัสดุให้ทันสมัย
ผ่าน ICT และมีการก าหนดผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการ/การจัดท าทะเบียนควบคุม/
วิธีการตรวจสอบตรวจทานและอนุมัติการ
เบิกจ่ายพัสดุ  

จ านวนการพัฒนา
ระบบการบริหารพัสดุ
ให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

 1 ระบบ 
(ทดลองใช้
งานผ่าน 
ระบบ) 

อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาระบบ  
 

ฝบก. 

จ านวนรายงานการบริหาร
พัสดุเสนอผู้บริหาร 

1 รายงาน อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาระบบ ฝบก. 

3. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จ านวนแผน  1 แผน 
 

ได้มีการด าเนินการและเผยแพร่
ภาพเว็ปไซต์ส านักงานแล้ว 

ฝบก. 

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี โดยมี
การสรุปผลและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมข้อเสนอแนะประจ าปี 

จ านวนรายงาน 1 รายงาน 
 

ได้มีการด าเนินการและเผยแพร่
ภาพเว็ปไซต์ส านักงานแล้ว 

ฝบก. 

5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
ผ่านช่องทางการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สสว./
เครือข่ายกรมบัญชีกลาง/ปิดประกาศ ณ 
ส านักงาน 

จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ 

3 ช่องทาง 
 

ได้มีการด าเนินการและเผยแพร่
ภาพเว็ปไซต์ส านักงานแล้ว 

ฝบก. 

6. จัดอบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี  

จ านวนครั้งการอบรม 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ ฝบก. 

2. พัฒนาระบบ
และกลไก
ป้องกัน
ปราบปรามการ

2.3 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการ

1. พัฒนาระบบข้อร้องเรียน ทั้งภายใน
และภายนอก สสว. โดยมีการด าเนินงาน
ตามคู่มือ/กรอบแนวทางจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ประกอบด้วย (1)ช่องทางรับ

ร้อยละการจัดการข้อ
ร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 75 
 

ได้มีการด าเนินการและเผยแพร่
ภาพเว็ปไซต์ส านักงานแล้ว 

ฝตป.คก. 
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ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์/แผนงาน กิจกรรม/โครงการ  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(ต.ค.61-พ.ค.62) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ทุจริตให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
(ต่อ) 

เรื่องร้องเรียนอย่าง
มีธรรมภิบาล 

เรื่องร้องเรียน ทั้งในรูปแบบ Online และ
Offline (2)กระบวนการจัดการ (3)การ
ตรวจสอบ (4) มีกลไกการก ากับติดตาม   
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางจัดการ
เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ สสว./Social Media/ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ช่องทางการเผยแพร่ 3 ช่องทาง 
 

ได้มีการด าเนินการและเผยแพร่
ภาพเว็ปไซต์ส านักงานแล้ว  

ฝอก./
ฝตป.คก. 

3. ส่งเสริม
ภาพลักษณ์
ความโปร่งใส
ตามมาตรฐาน
ITA 

3.1 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริม SME 
 

1. จัดท าแผนบูรณาการส่งเสริม   SME 
ประจ าปี  โดยการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นกับหน่วยงานที่ส่งเสริม SME และ
ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการในส่งเสริม SME 
ประจ าปี 

จ านวนแผน 1 แผน 
 

จัดท าแผนบูรณาการส่งเสริม 
SME ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ 
โรงแรมเดอะบาร์ซาร์ โฮเต็ล 

ฝนผ. 

3. ส่งเสริม
ภาพลักษณ์
ความโปร่งใส
ตามมาตรฐาน
ITA (ต่อ) 

3.2 ส่งเสริมการ
เปิดเผยข้อมูลและ
สร้างความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน

1. จัดท ากรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะ โดยก าหนดประเภท
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ/วิธี 
ขั้นตอนผู้มีหน้าที่เผยแพร่ รวมถึงการ
ก ากับติดตาม 

มีกรอบแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูล 
 
 
 

1 เรื่อง ได้มีการด าเนินการและเผยแพร่
ภาพเว็ปไซต์ส านักงานแล้ว 

ฝขท./ฝอก. 
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ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์/แผนงาน กิจกรรม/โครงการ  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(ต.ค.61-พ.ค.62) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เพ่ือสร้างธรรมาภิ
บาลองค์กร 

2. จัดท าข้อมูลเผยแพร่ภารกิจ สสว. ผ่าน
สื่อ ประกอบด้วย  
1. ข้อมูลโครงสร้าง/ 2. ผู้บริหาร / 3.อ านาจหน้าที ่ 
4.แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน / 5. ข้อมูลการติดต่อ
หน่วยงาน6. กฎหมายที่เกีย่วข้อง 7. ขา่วประชาสัมพันธ์ 
/8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน  

จ านวนการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
สสว.  
 

8 เรื่อง 
 
 

ได้ด าเนินการเผยแพร่ ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันผ่านเว็ปไซต์ส านักงานฯ 
แล้ว 

ฝอก./ฝทบ./ 
ฝกก./ฝกม./ 

ฝตป.ภร/
ฝนผ./ฝขท. 

3. จัดท าสื่อเผยแพร่ภายในองค์กรในการ
ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  
เป็นต้น 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ No gift 
Policy เผยแพร่เว็ปไซต์ของ
ส านักงานฯ และตามบอร์ดของ สสว. 

ฝอก. 
 

4. เสริมสร้างองค์ความรู้และผลกัดันองค์กร    
ให้มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาลตาม
มาตรฐานสากล   

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง จัดอบรมแก่บุคลากรของ สสว. 
ในหลักสูตร “พระราชบัญญัติ ป.ป.ช. 
ฉบับใหม่เกี่ยวข้องอย่างไรกับ สสว.” รุ่น
ที่ 1 และรุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 21 และ 
22 มีนาคม 2562 

ฝทบ. 

5. จัดท าแบบสอบส ารวจความคิดเห็นการ
โปร่งใสเป็นธรรมในองค์กร 

ร้อยละการรับรู้และ
เข้าใจเรื่องความ
โปร่งใส 

ร้อยละ80 ได้ด าเนินการกรอกในระบบ ITAS 
ของส านักงาน ปปช. แล้ว 

ฝทบ./
ฝกก. 
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5. การก ากับติดตามและรายงานผล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสที่ 1-2   ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ติดตามความ
คืบหน้ากับ
ผู้รับผิดชอบ

จัดท ารายงานผลระยะ 6 เดือน

และเสนอ ผอ.สสว. หรือ
ผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ านาจ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
เพื่อใช้ปรับปรุงในปีต่อไป

เสนอ ผอ.สสว. หรือผู้บริหาร
ท่ีได้รับมอบอ านาจ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 17, 18, 23  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900  
  

CALL CENTER 1301 โทรศัพท. 0 2278 8800     

WEBSITE: WWW.SME.GO.TH / FACEBOOK: OSMEP สสว.   

 

คณะผู้จัดท าโดย 

ส่วนแผนกลยุทธ ์

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

 

 


