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ผนยุทธศาสตร์การปງองกันละปราบปรามการทุจริต ป โ5ๆแูโ5ๆไ ละผนปฏิบัติปງองกันละปราบปรามการทุจริต ป โ5ๆแของ สสว.    หนຌาทีไ 1 

ค าน า 

 

การจัดท าผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ป โ5ๆแูโ5ๆไ ของ สสว. 
จัดท าขึๅน ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌ฿นการผยพร สรຌางความรูຌ ความขຌา฿จละความตระหนัก กีไยวกับปัญหาการ
ทุจริตละการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตส านึก คานิยมสุจริตละก าหนดกระบวนการ฿นการก ากับ฿หຌมี
การด านินงานทีไมีความปรง฿ส ป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ฿หຌกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (Stakeholder) ทัๅงหนวยงาน
ภาย฿นละภายนอก ตลอดจนพืไอ฿ชຌ฿นการขับคลืไอนผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันละปราบปรามการทุจริต 
ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ ประทศเทย฿สสะอาด เทยทัๅงชาติตຌานทุจริต ิZero Tolerance 

and Clean Thailand)” ละป็นการด านินงานภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์ สสว. ป โ5ๆเูโ5ๆไ ิฉบับทบทวนป โ5ๆแู
โ5ๆไี ฿นการผลักดันองค์กร฿หຌมีประสิทธิผลละมีธรรมาภิบาล 

ฝຆายกลยุทธ์องค์กร หวังป็นอยางยิไงวา ผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการปງองกันละปราบปรามการทุจริต 
ป โ5ๆแูโ5ๆไ ของ สสว. ฉบับนีๅ จะป็นประยชน์ละสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ ความส าคัญกีไยวกับการปງองกันละ
ปราบปรามการทุจริต ละการปฏิบัติงานของส านักงานมีการด านินงานบนพืๅนฐานความถูกตຌองละป็นธรรม สงผล
ตอภาพลักษณ์ละความชืไอมัไนตอ สสว. ฿นการปฏิบัติงานดຌวยความปรง฿สละรวมสรຌางพฤติกรรมรวมตอตຌานการ
ทุจริตทุกรูปบบตอเป 

 

 

ฝຆายกลยุทธ์องค์กร 
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หลักการละหตุผล 

ดຌวยนยบายรัฐบาล ิพลอกประยุทธ์ จันทร์อชาี รืไองการสงสริมการบริหารราชการผนดินทีไมี         
ธรรมาภิบาลละการปງองกันปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐบาลละตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ5ๆเ–โ5ๆไี ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ ประทศเทย ฿สสะอาด เทยทัๅง
ชาติตຌานทุจริต ิZero Tolerance and Clean Thailand)” มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌสังคมมีพฤติกรรมรวมตຌานการทุจริต฿น
วงกวຌาง การทุจริตถูกยับยัๅงอยางทาทันดຌวยนวัตกรรมกลเกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นัๅน  

ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ซึไงป็นหนวยงานของรัฐ จัดตัๅงขึๅนตาม
พระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. โ5ไใ  มีภารกิจหลัก฿นการสนอนะนยบายละ
ยุทธศาสตร์การสงสริม SME ของประทศ รวมถึงป็นหนวยงานกลาง฿นการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐละอกชน ฿นการขับคลืไอนการสงสริม SME ฿หຌกิดความตอนืไองละสอดคลຌอง฿นทิศทางดียวกัน พืไอ฿หຌการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาว มีการบริหารจัดการทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล ิGood Governance) ละตามนยบาย
รัฐบาล ิพลอกประยุทธ์ จันทร์อชาี ขຌอทีไ แเ การสงสริมการบริหารราชการผนดินทีไมีธรรมาภิบาลละการปງองกัน
ปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐ ซึไงป็นนยบายทีไส าคัญของรัฐบาล ละยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ ประทศเทย฿สสะอาด เทยทัๅงชาติ
ตຌานทุจริต ิZero Tolerance and Clean Thailand)” 

ดังนัๅน พืไอ฿หຌการขับคลืไอนยบายรัฐบาลดังกลาวป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ส านักงาน จึงเดຌจัดท า
ผนปฏิบัติการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ป โ5ๆแูโ5ๆไ  ละ฿ชຌ฿นการสืไอสารพืไอสรຌางการรับรูຌกบุคลากร
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองตอเป   
 

วัตถุประสงคข์องการจัดท าผนฯ 

แ. พืไอป็นทิศทางการบริหารองค์กร฿หຌมีความปรง฿สตามหลักธรรมาภิบาลละรวมขับคลืไอนยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี 

โ. พืไอป็นครืไองมือ฿นการสืไอสารละสรຌางการรับรูຌ฿นการปງองกันละปราบปรามการทุจริตภาย฿นองค์กร  
กระบวนการจัดท าผนปງองกันละปราบปรามการทุจริต 

แ. ศึกษายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี 
โ. ผนยุทธศาสตร์ส านักงาน ป โ5ๆเูโ5ๆไ ิฉบับทบทวน ป โ5ๆแูโ5ๆไี  
ใ. การศึกษาละวิคราะห์สถานการณ์ความปรง฿ส 

ไ. การวิคราะห์ความสีไยงปງองกันผลประยชน์ทับซຌอน สสว. ป โ5ๆแ 

5. การจัดท าผนปງองกันละปราบปรามการทุจริต ป โ5ๆแูโ5ๆไ ของ สสว. 
ๆ. การก ากับติดตามละรายงานผล 
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รายละอียดของการด านินงาน ดังนีๅ 
แ. ศึกษายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ56เ – โ564ี  
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โ. ผนยุทธศาสตร์ส านักงาน ปี โ56เูโ564 ิฉบับทบทวน ปี โ56แูโ564ี  
    ส านักงาน เดຌ฿หຌความส าคัญ฿นการปฏิบัติงานดຌวยความปรง฿สป็นธรรม (Good Governance) ดยเดຌมีก าหนด
คานิยมองค์กร (Core Value) พืไอ฿หຌบุคลากรประพฤติตนละยึดถือป็นนวปฏิบัติ  คือ PRO SME เดຌก าหนดประดใน
การท างานปรง฿สป็นธรรม คือ M = Merit Integrity ละก าหนดป็นกลยุทธ์/ผนงานผลักดันองค์กร฿หຌนຌน
ประสิทธิผลละมีธรรมาภิบาล ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ไ พิไมศักยภาพองค์กร  
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ใ. การศึกษาละวิคราะห์สถานการณ์ความปรง฿ส 

ส านักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงรัฐ ิป.ป.ช.ี เดຌมีการประมินคุณธรรมละ
ความปรง฿ส฿นการด านินงานหนวยงานภาครัฐ ิ Integrity and Transparency Assessment : ITA) พืไอป็นการ
สรຌางความตระหนัก฿หหนวยงานภาครัฐมีการด านินงานอยางปรง฿สละมีคุณธรรม ริไมด านินงานตัๅงตป โ55็ ซึไง
ปนครืไองมือ฿นการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต ิCorruption Perceptions Index: CPI) ของประทศเทย ละ฿ชຌ
วัดความส ารใจตามปาประสงค์ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ 3 (พ.ศ. 2560 

– 2564) ละผลการส ารวจดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชัน (CPI) ของประทศเทย ป โ5ใู่โ55้ ดยอຌางอิงขຌอมูลจาก 

www.transparency.org พบวา ฿นรอบ โโ ป มีคะนนฉลีไยอยูทีไ ใไ คะนน ละ฿นป โ55้ อยูทีไ ใ5 คะนน จาก
คะนนตใม แเเ คะนน เดຌล าดับทีไ 101 จาก แ็ๆ ประทศ ลดลงมืไอทียบ
กับป 2558 เดຌ 38 คะนน อยูอันดับ 76 จาก 168 ประทศ ละมืไอทียบ
กับการจัดอับดับของอาซียน฿นป โ55้ พบวา ประทศสิงคปร์ อยูทีไอันดับ 
แ เดຌ ่ไ คะนน ละป็นล าดับทีไ ็ ของลก รองลงมาล าดับทีไ โ คือ 
ประทศบูรเน เดຌ 5่ คะนน ละป็นล าดับทีไ 41 ของลก ฿นขณะทีไ  
ประทศฟຂลิปปຂนส์ละเทย ป็นล าดับทีไ 5ูๆ ของอาซียน เดຌ ใ5 คะนน 
ละป็นล าดับทีไ แเแ ของลก 

ส าหรับระดับคะนนการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ ิIntegrity 

and Transparency Assessment : ITA) ดยมีก าหนด 5 ดัชนีหลักป็นหลักกณฑ์การประมินผล ถือป็นครืไองมือ
สะทຌอนความปรงตามกณฑ์มาตรฐานสากล CPI ละ฿ชຌวัดความส ารใจตามปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ิSustainable 

Development Goals: SDGs) ปງาประสงค์ทีไ แๆ.5 รืไอง การลดการทุจริต฿นต าหนงหนຌาทีไละการรับสินบนทุกรูปบบ  
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ดยริไมประมินผล สสว. ตัๅงตป โ55่ ละ฿นปรกผลการประมินอยูทีไ ็โ.ๆๆ คะนน ฿นป โ55้ มีผลการ
ประมินทีไสูงขึๅนอยูทีไ ็่.็ๆ คะนน ละป โ5ๆเ ผลการประมินลดลงอยูทีไ ็ใ.่ใ คะนน สืบนืไองมาจาก มีการ
ปรับปรุงขຌอค าถามละหลักกณฑ์การประมิน อีกทัๅงมีการปรับปลีไยนผูຌตรวจประมินผล ฿นป โ5ๆเ ซึไงมีความขຌมขຌน
ละนຌนอกสารทีไป็นชิงวิคราะห์มากขึๅน จึงสงผล฿หຌมีคะนน฿นป โ5ๆเ ลดลงคิดป็นรຌอยละ ๆ มืไอทียบคะนน฿น
ป โ55้ 
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ทีไมา : คูมือการประมิน ITA ป โ5ๆแ 
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การปฎิบัติงานตามผนปฏิบัติการดຌานการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ของ สสว. ป โ55ู้โ5ๆเ  ดังนีๅ 
แ. ดຌานการปງองกัน  

- มีการจัดท าผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป ตามประกาศคณะกรรมการตรวจงินผนดินรืไองการ
จัดท าผนปฎิบัติการจัดซืๅอจัดจຌาง พ.ศ. โ5ไๆ ละมีการประกาศผยพรผนปฏิบัติการดังกลาว ผาน 
www.sme.go.th พืไอ฿หຌประชาชนทัไวเปสามารถขຌาดูขຌอมูลเดຌผานวใบเซต์ของส านักงาน  

- มีการจัดท าคูมือการปฏิบัติงาน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุตามพระราชบญัญติการจัดซืๅอจัด
จຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ ระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ ละกฎกระทรวงทีไออกตามความ฿นพระราชบญัญติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. โ5ๆเ พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานกีไยวกับการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุของส านักงาน ป็นเปดຌวย
ความถูกตຌอง รียบรຌอย ตลอดจนป็นเป฿นนวทางดียวกัน ดยการก าหนดหลักกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ ละการ
ควบคุม ก ากับดูลการจัดซืๅอจัดจຌาง฿หຌมีความปรง฿ส ละประกาศ฿ชຌมืไอ ดือน พฤศจิกายน โ5ๆเ  

- มีการจัดท าคูมือการปງองกันผลประยชน์ทับซຌอน ณ ดือน กรกฎาคม โ5ๆเ ดยฝຆายกฎหมาย พืไอป็นนวทาง
฿นการปฏิบัติงานของบุคลากร สสว. ฿หຌมีความปรง฿สละลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ฿นสังคมเทยละองค์กรตอเป  

โ. ดຌานผนการปฏิบัติ  
- มีการจัดประชุมหารือภาย฿นส านักงาน ฿นการปฏิบัติ฿หຌถูกตຌองป็นเปตามกฎหมาย ขຌอบังคับ ระบียบ 

ประกาศละค าสัไงทีไกีไยวขຌองกับการจัดซืๅอจัดจຌางดยครงครัด  
- จัดฝຄกอบรมพนักงานป็นประจ าทุกป ฿นหลักสูตรทีไมุงนຌนการสรຌางธรรมาภิบาล฿นการบริหารงานละ

การปງองกันละปราบปรามการทุจริต ดยชิญ คุณอุทิศ บัวศรี ผูຌชวยลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช  ป็นวิทยากร฿น
การ฿หຌความรูຌ ละตระหนักถึงการปງองกันละปราบปรามการทุจริตทีไสงผลทัๅง฿นระดับองค์กรละระดับประทศ  

- มีระบบการรับรืไองรຌองรียน ทัๅง฿นรูปบบกลองรับขຌอรຌองรียนละระบบวใบเซต์ส านักงาน  
- จัดกใบรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับสัญญาทีไมีการอนุมัติ฿หຌจัดซืๅอจัดจຌางลຌว พืไอ฿ชຌ฿นการตรวจสอบเดຌ ณ 

สถานทีไของส านักงาน  
ใ. ดຌานการปราบปราม   

- มีการก าหนดกระบวนการ฿นการตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนขຌอทใจจริง หากมีมูลกระท าผิดทางวินัย 
จะตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ละหากมีมูลความผิดทางอาญาจะสงรืไอง฿หຌ ส านักงานคณะกรรมการ
ปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ ิป.ป.ช.ี ด านินการตามอ านาจหนຌาทีไตอเป  

 

4. การวิคราะห์ละจัดท าผนบริหารความสีไยงปງองกันผลประยชน์ทับซຌอน สสว. ปี โ56แ 

การวิคราะห์ความสีไยงดຌานผลประยชน์ทับซຌอน สสว. ิRisk Assessment for Conflict of Interestี
ประจ าป โ5ๆแ ดยวิคราะห์ปัจจัยสีไยงจากลักษณะงานทีไอาจกอ฿หຌกิดผลประยชน์ทับซຌอน พบวา มีปัจจัยสีไยงทีไอาจ
กอ฿หຌกิดการทุจริตหรือผลประยชน์ทับซຌอนละจัดล าดับความสีไยงดຌานผลประยชน์ทับซຌอน ทีไจ าป็นรงดวนตຌอง
เดຌรับการจัดการ คือ  การจัดหาพัสดุ/การจัดซืๅอจัดจຌาง ละความรูຌความขຌา฿จของพนักงาน สสว. ดຌานกฎ ระบียบ 
ขຌอบังคับ ประกาศ ของ สสว. ทีไกีไยวขຌองกับรืไองผลประยชน์ทับซຌอน      
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5. การจัดท าผนปງองกันละปราบปรามการทุจริต ปี โ56แูโ564 ของ สสว. 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

สสว. ป็นองค์กรทีไมีธรรมาภิบาล ด านินงานดຌวยความปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ ิZERO Corruption) 
 

พันธกิจ (Mission) 

ปลูกฝังคานิยมละพฤติกรรมรวมตຌานการทุจริต พัฒนาระบบการท างาน฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม 
มีมาตรฐานละตรวจสอบเดຌ 

ปງาประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะนนการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ิIntegrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สสว. เมนຌอยกวารຌอยละ ่เ ฿นป โ5ๆไ 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ สรຌางคานิยมองค์กรละปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรรวมตຌานการทุจริต 

ป็นการปลูกฝัง฿หຌบุคลากรมีจิตส านึกสุจริตละประพฤติปฏิบัติตนดຌวยความปรง฿ส ตามหลักธรรมาภิบาล 
ละสงสริม฿หຌบุคลากรของส านักงาน เดຌรียนรูຌละปฏิบัติหนຌาทีไตามหลักธรรมาภิบาล ละน าหลักปรัญชาศรษฐกิจ
พอพียงมาปรับประยุกต์฿ชຌ฿นการสรຌางสังคมสุจริตภาย฿นส านักงาน สรຌางความรูຌ ความขຌา฿จละความตระหนัก
กีไยวกับปัญหาการทุจริตละการปງองกันละปราบปรามการทุจริต  

กลยุทธ์ แ.แ สรຌางคานิยมตอตຌานการทุจริต 

กลยุทธ์ แ.โ สรຌางจิตส านึกรับผิดชอบตอสวนรวมรวมตຌานการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ พัฒนาระบบละกลเกปງองกันปราบปรามการทุจริต฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ 
ป็นการก ากับ ดูล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากร ฿หຌป็นเปตามขຌอบังคับคณะกรรมการ

บริหารส านักงาน วาดຌวยประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ. โ55ใ ละขຌอบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงาน     
วาดຌวยการบริหารบุคคล พ.ศ. โ55ๆ ละ กฎหมาย ประกาศ ละค าสัไงทีไกีไยวขຌอง 

กลยุทธ์ โ.แ พัฒนากลเกการบริหารพืไอปງองกันการทุจริต 

กลยุทธ์ โ.โ พัฒนาระบบการจัดซืๅอจัดจຌางละบริหารพัสดุ฿หຌมีความปรง฿ส ถูกตຌองตามกฎ ระบียบ  
กลยุทธ์ โ.ใ พิไมประสิทธิภาพระบบรับรืไองรຌองรียนอยางมีธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สงสริมภาพลักษณ์ความปรง฿สตามมาตรฐาน ITA 

ป็นการผยพรละประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียรับทราบขຌอมูลกีไยวกับการด านินงานของส านักงาน 
พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการด านินงาน 

กลยุทธ์ ใ.แ สงสริมการมีสวนรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการสงสริม SME 

กลยุทธ์ ใ.โ สงสริมการปຂดผยขຌอมูลละสรຌางความปรง฿ส฿นการด านินงานพืไอสรຌางธรรมาภิบาลองค์กร
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ผนปฏิบัติการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ปี โ56แูโ564 ของ สสว. 
ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์ กิจกรรม/ครงการ ตัวชีๅวัด ระยะวลา ผูຌรับ 

ผิดชอบ โ56แ โ56โ โ56ใ โ564 

แ. สรຌาง
คานิยมองค์กร
ละปลูกฝัง
จิตส านึก
บุคลากรรวม
ตຌานการทุจริต 

แ.แ สรຌาง
คานิยมตอตຌาน
การทุจริต 

1. จัดท าประกาศจตนารมณ์บริหารงานดຌวย
ความซืไอสัตย์สุจริต ละก าหนดนยบาย
คุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงาน 

มีการประกาศจตนารมณ์
ผูຌบริหารตอตຌานการทุจริตตอ
สาธารณะ฿นรูปบบภาษาเทยละ
ภาษาอังกฤษ 

แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง ฝกก./
ฝรท. 

 

โ. ก าหนดนยบายปງองกันผลประยชน์ทับซຌอน
พืไอสรຌางคานิยมตอตຌานการทุจริตละการรับ
สินบนภาย฿นองค์กร ชน No Gift Policy ป็น
ตຌน  

จ านวนชองทางการผยพรผาน
ชองทางวใบเซต์/ติดบอร์ด ป็น
ตຌน 

โ 
ชองทาง 

โ 
ชองทาง 

โ 
ชองทาง 

โ
ชองทาง 

ฝอก.
ิPR)/ 
ฝขท.

(Website) 

ใ. จัดอบรม฿หຌความรูຌกบุคลากร฿นการปງองกัน
ละปราบปรามการทุจริตละผลประยชน์ทับ
ซຌอน 

รຌอยละบุคลากรเดຌรับความรูຌ฿น
รืไองการปງองกันละปราบปราม
การทุจริต 

รຌอยละ 
่เ 

รຌอยละ 
่เ 

รຌอยละ 
่เ 

รຌอยละ 
่เ 

ฝทบ. 

จ านวนครัๅงการจัดอบรม แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง ฝทบ. 
แ.โ สรຌาง
จิตส านึก
รับผิดชอบตอ
สวนรวมรวม
ตຌานการทุจริต 

 

แ. จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกตอสวนรวม ตຌาน
คอรัปชัไน 

แ.แ กิจกรรมรณรงค์ตอตຌานคอร์รัปชัไน  
แ.โ กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

จ านวนครัๅงการจัดกิจกรรม โ ครัๅง โ ครัๅง โ ครัๅง โ ครัๅง ฝทบ./
ฝกก./ 
ฝกม. 
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ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์ กิจกรรม/ครงการ ตัวชีๅวัด ระยะวลา ผูຌรับ 

ผิดชอบ โ56แ โ56โ โ56ใ โ564 

โ. พัฒนา
ระบบละ
กลเกปງองกัน
ปราบปราม
การทุจริต฿หຌ
สอดคลຌองกับ
สถานการณ์ 

โ.แ พัฒนา
กลเกการ
บริหารพืไอ
ปງองกันการ
ทุจริต 

แ. ทบทวน/จัดท า กฎ ระบียบ ประกาศ ฿นการ
ปງองกันเม฿หຌกิดชองทางการรับสินบน เดຌก 
ผลประยชน์ทับซຌอน฿นการปฏิบัติงาน/การ
ปกปງองขຌอมูลสวนบุคคลละของส านักงานฯ /
ก าหนดคณะกรรมการตรวจสอบขຌอทใจจริงละ
สอบสวนทางวินัย฿นกรณีพนักงานประพฤติมิ
ชอบ 

จ านวนการทบทวน/จัดท า กฎ 
ระบียบ ประกาศทีไทันสมัย
สอดคลຌองกับสถานการณ์ 

ไ รืไอง ไ รืไอง ไ รืไอง ไ รืไอง ฝกม. 

โ. จัดท ารายงานตรวจสอบความขัดยຌงทาง
ผลประยชน์ของพนักงานประจ าป 

จ านวนรายงาน แ รืไอง แ รืไอง แ รืไอง แ รืไอง ฝบก. 

ใ. จัดท าผนบริหารความสีไยงปງองกัน
ผลประยชน์ทับซຌอนประจ าป 

จ านวนผน  
 

แ ผน แ ผน แ ผน แ ผน ฝกก. 

ไ. กระตุຌนละพัฒนากรอบนวทางการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานอยางตใมประสิทธิภาพ 

มีหลักกณฑ์ประมินผลการ
ประมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

แ รืไอง แ รืไอง แ รืไอง แ รืไอง ฝทบ. 

5. การทบทวนกฎบัตร การตรวจสอบภาย฿น
ละผยพร฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองทราบ 

จ านวนการทบทวนละผยพร 
 

 

 

 

 

แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง ตสน. 
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ผิดชอบ โ56แ โ56โ โ56ใ โ564 

โ. พัฒนา
ระบบละ
กลเกปງองกัน
ปราบปราม
การทุจริต฿หຌ
สอดคลຌองกับ
สถานการณ์
ิตอี  

โ.โ พัฒนา
ระบบการจัดซืๅอ
จัดจຌางละ
บริหารพัสดุ฿หຌมี
ความปรง฿ส 
ถูกตຌองตามกฎ 
ระบียบ 

แ. ก าหนดนวทางการปฏิบัติงานดຌานจัดซืๅอจัด
จຌาง ดยการจัดท าคูมือฯ ก าหนดผูຌทีไมีหนຌาทีไ
ด านินการ/วิธีการ/ขัๅนตอน/การปງองกันผูຌทีไมี
หนຌาทีไจัดซืๅอจัดจຌางป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  

จ านวนนวทาง/คูมือ฿นการ
จัดซืๅอจัดจຌางทีไมีการน าเปปฏิบัติ  

แ ฉบับ แ ฉบับ แ ฉบับ แ ฉบับ ฝบก. 

โ. พัฒนารูปบบการบริหารพัสดุ฿หຌทันสมัยผาน 

ICT ละมีการก าหนดผูຌทีไมีหนຌาทีได านินการ/การ
จัดท าทะบียนควบคุม/วิธีการตรวจสอบ
ตรวจทานละอนุมัติการบิกจายพัสดุ 

จ านวนการพัฒนาระบบการ
บริหารพัสดุ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌ
อยางตอนืไอง 

แ ระบบ 
ิริไมพัฒนา

ระบบี 

แ ระบบ 
ิ฿ชຌงานผาน

ระบบี 

แ ระบบ 
ิประมินการ
฿ชຌงานผาน

ระบบี 

แ ระบบ 
ิปรับปรุง

ระบบการ฿ชຌ
งานี 

ฝบก. 

จ านวนรายงานการบริหารพัสดุ
สนอผูຌบริหาร 

แ 
รายงาน 

แ 
รายงาน 

แ 
รายงาน 

แ 
รายงาน 

ฝบก. 

ใ. จัดท าผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป จ านวนผน  แ ผน แ ผน แ ผน แ ผน ฝบก. 
ไ. รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป ดยมี
การสรุปผลละวิคราะห์การจัดซืๅอจัดจຌางพรຌอม
ขຌอสนอนะประจ าป 

จ านวนรายงาน แ 
รายงาน 

แ 
รายงาน 

แ 
รายงาน 

แ 
รายงาน 

ฝบก. 

5. ผยพรผนูผลการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป 
ผานชองทางการผยพรทางวใบเซต์ สสว./
ครือขายกรมบัญชีกลาง/ปຂดประกาศ ณ ส านักงาน 

จ านวนชองทางการผยพร ใ 
ชองทาง 

ใ 
ชองทาง 

ใ 
ชองทาง 

ใ 
ชองทาง 

ฝบก. 

ๆ. จัดอบรม฿หຌความรูຌการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป/
พนักงาน฿หม  

จ านวนครัๅงการอบรม แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง ฝบก. 

โ.ใ พิไม
ประสิทธภิาพ
ระบบการจัดการ
รืไองรຌองรียน
อยางมีธรรมภิบาล 

แ. พัฒนาระบบขຌอรຌองรียน ทัๅงภาย฿นละ
ภายนอก สสว.  

รຌอยละการจัดการขຌอรຌองรียน
เดຌรับการกຌเขเมนຌอยกวา 

รຌอยละ 
็เ 

รຌอยละ 
็5 

รຌอยละ 
่เ 

รຌอยละ 
่5 

ฝตป. 
คก. 

โ. ผยพรประชาสัมพันธ์นวทางจัดการรืไอง
รຌองรียนผานชองทางตางโ ชนวใบเซต์ สสว./Social 
Media/ติดบอร์ดประชาสัมพันธ ์ป็นตຌน 

ชองทางการผยพร 3 
ชองทาง 

ใ 
ชองทาง 

ใ
ชองทาง 

ใ 
ชองทาง 

ฝอก. 
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ใ. สงสริม
ภาพลักษณ์
ความปรง฿ส
ตามมาตรฐาน
ITA 

ใ.แ สงสริมการ
มีสวนรวมกับ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง฿นการ
สงสริม SME 

แ. จัดท าผนบูรณาการสงสริม   SME 
ประจ าป  ดยการจัดประชุมระดมความคิดหใน
กับหนวยงานทีไสงสริม SME ละรวม฿หຌ
ขຌอสนอนะ฿นการ฿นสงสริม SME ประจ าป 

จ านวนผน แ ผน แ ผน แ ผน แ ผน ฝนผ. 

ใ.2 สงสริม
การปຂดผย
ขຌอมูลละ
สรຌางความ
ปรง฿ส฿นการ
ด านินงานพืไอ
สรຌางธรรมาภิ
บาลองค์กร 

แ. จัดท ากรอบนวทางการผยพรขຌอมูล
ขาวสารตอสาธารณะ ดยก าหนดประภท
ขຌอมูลทีไตຌองผยพรตอสาธารณะ/วิธี ขัๅนตอนผูຌ
มีหนຌาทีไผยพร รวมถึงการก ากับติดตาม 

มีกรอบนวทางการผยพร
ขຌอมูลขาวสารตอสาธารณะ  

แ รืไอง แ รืไอง แ รืไอง แ รืไอง ฝขท./
ฝอก. 

โ. จัดท าละผยพรขຌอมูลบทบาท ภารกิจ 
สสว. ผานสืไอ ประกอบดຌวย  
แ. ขຌอมูลพืๅนฐาน ิครงสรຌาง/ภารกจิ/ผูຌบริหารหนวยงานี / โ. 
นยบายละยุทธศาสตร์ของหนวยงาน / ใ. ผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปละติดตามประมินผล / ไ. ขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง 
/5. มาตรฐานละคูมือการปฎิบัติงาน 

จ านวนขຌอมูลบนผานวใบเซต์ 
สสว.  
 

5 รืไอง 5 รืไอง 5 รืไอง 5 รืไอง ฝอก. 
ฝกก. 
ฝบก. 
ฝตป. 
ฝขท.

ิWebsite) 

ใ. จัดท าสืไอผยพรภาย฿นองค์กร฿นการ
สงสริมจริยธรรมละตอตຌานการทุจริต ชน 
จัดท า Info Graphic ป็นตຌน 

จ านวนครัๅงของการจัดท าสืไอ
ผยพร 

แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง ฝอก. 

ไ. จัดบรรยายนวทางการผลักดันองค์กร฿หຌมี
ประสิทธิผลละมีธรรมาภิบาลตาม
มาตรฐานสากล   

จ านวนครัๅงของการจัดบรรยาย แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง แ ครัๅง ฝทบ. 

5. จัดท าบบสอบส ารวจความคิดหในการ
ปรง฿สป็นธรรม฿นองค์กร 

รຌอยละการรับรูຌละขຌา฿จรืไอง
ความปรง฿ส 

รຌอยละ
่เ 

รຌอยละ
่เ 

รຌอยละ
่เ 

รຌอยละ
่เ 

ฝกก. 
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ผนปฏิบัติการปງองกันละปราบปรามการทุจริต งบประมาณประจ าปี โ56แ ของ สสว. 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลุยทธ์ กิจกรรม/ครงการ ตัวชีๅวัด ปງาหมาย ระยะวลา ปี โ56แ งบ 

ประมาณ 

ิบาที 

ผูຌรับ 

ผิดชอบ ตค.ูธค.
6เ 

มค.ูมีค.
6แ 

มย.ูมิย.
6แ 

กคูกย.
6แ 

แ. สรຌางคานิยม
องค์กรละ
ปลูกฝัง
จิตส านึก
บุคลากรรวม
ตຌานการทุจริต 

พืไอป็นการปลูกฝัง
฿หຌบุคลากรมี
จิตส านึกสุจริตละ
ประพฤติปฏิบัติตน
ดຌวยความปรง฿ส 
ตามหลักธรรมาภิ
บาล ละสงสริม
฿หຌบุคลากรของ
ส านักงาน เดຌรียนรูຌ
ละปฏิบัติหนຌาทีไ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล  ละน าหลัก 
ปรัญชาศรษฐกิจ
พอพียงมาปรับ
ประยุกต์฿ชຌ฿นการ
สรຌางสังคมสุจริต
ภาย฿นส านักงาน 
สรຌางความรูຌ ความ
ขຌา฿จละความ
ตระหนักกีไยวกับ
ปัญหาการทุจริต
ละการปງองกัน
ละปราบปราม
การทุจริต 

แ.แ สรຌาง
คานิยม
ตอตຌานการ
ทุจริต 

แ. จัดท าประกาศจตนารมณ์
บริหารงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต 
ละก าหนดนยบายคุณธรรมละ
ความปรง฿ส฿นการด านินงาน฿น
รูปบบภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 

มีการประกาศ
จตนารมณผ์ูຌบรหิาร
ตอตຌานการทุจริตตอ
สาธารณะ 

แ ครัๅง  

ภาษา
เทย 

 

ภาษาอัง
กฤษ 

  ู ฝกก./
ฝรท. 

 

โ. ก าหนดนยบายปງองกันผลประยชน์
ทับซຌอนพืไอสรຌางคานิยมตอตຌานการ
ทุจริตละการรับสินบนภาย฿นองค์กร 
ชน No Gift Policy ป็นตຌน  

จ านวนชองทางการ
ผยพรผานชองทาง
วใบเซต/์ตดิบอร์ด 
ป็นตຌน 

โ 
ชองทาง 

    ู ฝอก.
ิPR)/ 
+G5 

ใ. จัดอบรม฿หຌความรูຌกบุคลากร฿น
การปງองกันละปราบปรามการทุจริต
ละผลประยชน์ทับซຌอน 

จ านวนครัๅงการจดั
อบรม 

แ ครัๅง 
ิโวันี 

    ู ฝทบ. 

รຌอยละบคุลากร
เดຌรับความรูຌ 

รຌอยละ 
่เ 

    ู ฝทบ. 

แ.โ สรຌาง
จิตส านึก
รับผิดชอบตอ
สวนรวมรวม
ตຌานการ
ทุจริต  

แ. จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกตอ
สวนรวม ตຌานคอร์รัปชัไน 

จ านวนครัๅงการจดั
กิจกรรม 

โ ครัๅง 
 

    ใ5เุเเเ ฝทบ./
ฝกก./
ฝกม. แ.แ กิจกรรมรณรงค์ตอตຌานคอร์รัปชัไน 

หัวขຌอกฎ ระบียบของ สสว. ทีไควรรูຌ 

    ใเเุเเเ 

แ.โ กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

    5เุเเเ 
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ประมาณ 

ิบาที 

ผูຌรับ 

ผิดชอบ ตค.ูธค.
6เ 

มค.ูมีค.
6แ 

มย.ูมิย.
6แ 

กคูกย.
6แ 

โ. พัฒนาระบบ
ละกลเก
ปງองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต฿หຌ
สอดคลຌองกับ
สถานการณ์ 

พืไอป็นการก ากับ 
ดูล การปฏิบัติงาน 
การประพฤติปฏิบัติ
ตนของบุคลากร ฿หຌ
ป็นเปตามขຌอบังคับ
คณะกรรมการ
บริหารส านักงาน วา
ดຌวยประมวล
จริยธรรมของ
พนักงาน พ.ศ. 
โ55ใ ละขຌอบังคับ
คณะกรรมการ
บริหารส านักงาน     
วาดຌวยการบริหาร
บุคคล พ.ศ. โ55ๆ 
ละ กฎหมาย 
ประกาศ ละค าสัไง
ทีไกีไยวขຌอง 
 

โ.แ พัฒนา
กลเกการ
บริหารพืไอ
ปງองกันการ
ทุจริต 

แ. ทบทวน กฎ ระบียบ ประกาศ ฿นการ
ปງองกันเม฿หຌกิดชองทางการรับสนิบน เดຌก 
ผลประยชน์ทับซຌอน฿นการปฏิบัติงาน/การปกปງอง
ขຌอมูลสวนบุคคลละของส านกังานฯ/ ก าหนด
คณะกรรมการตรวจสอบขຌอทใจจริงละสอบสวน
ทางวินัย฿นกรณีพนักงานประพฤติมิชอบ 

จ านวนการทบทวน 
กฎ ระบยีบ 
ประกาศทีไทันสมัย
สอดคลຌองกับ
สถานการณ ์

ไ รืไอง     ู ฝกม. 

โ. จัดท ารายงานตรวจสอบความ
ขัดยຌงทางผลประยชน์ของพนักงาน
ประจ าป 

จ านวนรายงาน แ รืไอง     ู ฝบก. 

ใ. จัดท าผนบริหารความสีไยงปງองกัน
ผลประยชน์ทับซຌอนประจ าป 

จ านวนผน  
 

แ ผน     ู ฝกก. 

ไ. กระตุຌนละพัฒนากรอบนว
ทางการบริหารผลการปฏิบัติงานอยาง
ตใมประสิทธิภาพ 

มีหลักกณฑ์
ประมินผลการ
ประมินผลสัมฤทธ์ิ
การปฏิบัติงาน 

แ รืไอง     ู ฝทบ. 

5. การทบทวนกฎบัตร การตรวจสอบ
ภาย฿นละผยพร฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌอง
ทราบ 

จ านวนการทบทวน
ละผยพร 
 

 

 

 

 

แ ครัๅง     ู ตสน. 
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ประมาณ 

ิบาที 

ผูຌรับ 

ผิดชอบ ตค.ูธค.
6เ 

มค.ูมีค.
6แ 

มย.ูมิย.
6แ 

กคูกย.
6แ 

โ. พัฒนาระบบ
ละกลเก
ปງองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต฿หຌ
สอดคลຌองกับ
สถานการณ ์
ิตอี  

พืไอป็นการก ากับ 
ดูล การ
ปฏิบัติงาน การ
ประพฤติปฏิบัติตน
ของบุคลากร ฿หຌ
ป็นเปตาม
ขຌอบังคับฯ ิตอี 

โ.โ พัฒนา
ระบบการ
จัดซืๅอจัดจຌาง
ละบริหาร
พัสดุ฿หຌมี
ความปรง฿ส 
ถูกตຌองตาม
กฎ ระบียบ 

แ. ก าหนดนวทางการปฏิบัติงานดຌาน
จัดซืๅอจัดจຌาง ดยการจัดท าคูมือฯ 
ก าหนดผูຌทีไมีหนຌาทีได านินการ/วิธีการ/
ขัๅนตอน/การปງองกันผูຌทีไมีหนຌาทีไจัดซืๅอ
จัดจຌางป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  

จ านวนนวทาง/
คูมือ฿นการจัดซืๅอจดั
จຌางทีไมีการน าเป
ปฏิบัติ  

แ ระบบ     ู ฝบก. 

โ. พัฒนารูปบบการบริหารพัสดุ฿หຌ
ทันสมัยผาน ICT ละมีการก าหนดผูຌทีไมี
หนຌาทีได านินการ/การจัดท าทะบียน
ควบคุม/วิธีการตรวจสอบตรวจทานละ
อนุมัติการบิกจายพัสดุ  
 

จ านวนการพัฒนา
ระบบการบริหาร
พัสดุ฿หຌสามารถ฿ชຌ
งานเดຌอยางตอนืไอง 

แ ระบบ 

ิริไม
พัฒนา
ระบบี 

    ู ฝบก. 

จ านวนรายงานการ
บริหารพสัดุสนอ
ผูຌบริหาร 

แ รายงาน     ู ฝบก. 

ใ. จัดท าผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป จ านวนผน  แ ผน     ู ฝบก. 
ไ. รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป 
ดยมีการสรุปผลละวิคราะห์การ
จัดซืๅอจัดจຌางพรຌอมขຌอสนอนะประจ าป 

จ านวนรายงาน แ รายงาน     ู ฝบก. 

5. ผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌาง
ประจ าป ผานชองทางการผยพรทาง
วใบเซต์ สสว./ครือขายกรมบัญชีกลาง/
ปຂดประกาศ ณ ส านักงาน 

จ านวนชองทางการ
ผยพร 

ใ 
ชองทาง 

    ู ฝบก. 

ๆ. จัดอบรม฿หຌความรูຌการจัดซืๅอจัดจຌาง
ประจ าป  

จ านวนครัๅงการ
อบรม 

แ ครัๅง     ู ฝบก. 
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ประมาณ 

ิบาที 

ผูຌรับ 

ผิดชอบ ตค.ูธค.
6เ 

มค.ูมีค.
6แ 

มย.ูมิย.
6แ 

กคูกย.
6แ 

โ. พัฒนาระบบ
ละกลเก
ปງองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต฿หຌ
สอดคลຌองกับ
สถานการณ์
ิตอี 

พืไอป็นการก ากับ 
ดูล การ
ปฏิบัติงาน การ
ประพฤติปฏิบัติตน
ของบุคลากร ฿หຌ
ป็นเปตาม
ขຌอบังคับฯ ิตอี 

โ.ใ พิไม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
จัดการรืไอง
รຌองรียน
อยางมีธรรม
ภิบาล 

แ. พัฒนาระบบขຌอรຌองรียน ทัๅงภาย฿น
ละภายนอก สสว. ดยมีการ
ด านินงานตามคูมือ/กรอบนวทาง
จัดการรืไองรຌองรียน ประกอบดຌวย 
ิแีชองทางรับรืไองรຌองรียน ทัๅง฿น
รูปบบ Online ละOffline 

ิโีกระบวนการจัดการ ิใีการ
ตรวจสอบ ิไีมีกลเกการก ากับติดตาม   

รຌอยละการจดัการ
ขຌอรຌองรียนเดຌรับ
การกຌเขเมนຌอยกวา 

รຌอยละ 
็เ 

    ู ฝตป.คก. 

โ. ผยพรประชาสัมพันธ์นวทาง
จัดการรืไองรຌองรียนผานชองทางตางโ 
ชนวใบเซต์ สสว./Social Media/ติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป็นตຌน 

ชองทางการผยพร 3 
ชองทาง 

    ู ฝอก. 

ใ. สงสริม
ภาพลักษณ์
ความปรง฿ส
ตามมาตรฐาน
ITA 

พืไอป็นการผยพร
ละประชาสัมพันธ์
฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวน
สียรับทราบขຌอมูล
กีไยวกับการ
ด านินงานของ
ส านักงาน พืไอ฿หຌ
กิดความปรง฿ส฿น
การด านินงาน 

ใ.แ สงสริม
การมีสวน
รวมกับ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง฿น
การสงสริม 

SME 

 

แ. จัดท าผนบูรณาการสงสริม   SME 
ประจ าป  ดยการจัดประชุมระดม
ความคิดหในกับหนวยงานทีไสงสริม 

SME ละรวม฿หຌขຌอสนอนะ฿นการ฿น
สงสริม SME ประจ าป 

จ านวนผน แ ผน     ู ฝนผ. 
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ประมาณ 

ิบาที 

ผูຌรับ 

ผิดชอบ ตค.ูธค.
6เ 

มค.ูมีค.
6แ 

มย.ูมิย.
6แ 

กคูกย.
6แ 

ใ. สงสริม
ภาพลักษณ์
ความปรง฿ส
ตามมาตรฐาน
ITA ิตอี 

พืไอป็นการ
ผยพรละ
ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌ
มีสวนเดຌสวนสีย
รับทราบขຌอมูลฯ 

ใ.2 สงสริม
การปຂดผย
ขຌอมูลละ
สรຌางความ
ปรง฿ส฿น
การ
ด านินงาน
พืไอสรຌางธรร
มาภิบาล
องค์กร 

แ. จัดท ากรอบนวทางการผยพร
ขຌอมูลขาวสารตอสาธารณะ ดย
ก าหนดประภทขຌอมูลทีไตຌองผยพร
ตอสาธารณะ/วิธี ขัๅนตอนผูຌมีหนຌาทีไ
ผยพร รวมถึงการก ากับติดตาม 

มีกรอบนวทางการ
ผยพรขຌอมลู 

 

 

 

แ รืไอง     ู ฝขท./
ฝอก. 

โ. จัดท าละผยพรขຌอมูลบทบาท 
ภารกิจ สสว. ผานสืไอ ประกอบดຌวย  
แ. ขຌอมูลพืๅนฐาน ิครงสรຌาง/ภารกจิ/ผูຌบริหาร
หนวยงานี / โ. นยบายละยุทธศาสตร์ของ
หนวยงาน / ใ. ผนปฏิบัติการประจ าปละติดตาม
ประมินผล / ไ. ขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง /5. 
มาตรฐานละคูมือการปฎิบัติงาน 

จ านวนการผยพร
ขຌอมูลผานวใบเซต์ 
สสว.  
 

5 รืไอง     ู ฝอก. 
ฝกก. 
ฝบก. 
ฝตป. 
ฝขท.

ิWebsite) 

ใ. จัดท าสืไอผยพรภาย฿นองค์กร฿น
การสงสริมจริยธรรมละตอตຌานการ
ทุจริต ชนจัดท าInfo Graphic ป็นตຌน 

จ านวนครัๅง แ ครัๅง     ู ฝอก. 
ืG5 

ไ. จัดบรรยายนวทางการผลักดันองค์กร  
฿หຌมีประสิทธิผลละมีธรรมาภิบาลตาม
มาตรฐานสากล   

จ านวนครัๅง แ ครัๅง     ใเเุเเเ ฝทบ. 

5. จัดท าบบสอบส ารวจความคิดหใน
การปรง฿สป็นธรรม฿นองค์กร 

รຌอยละการรับรูຌละ
ขຌา฿จรืไองความ
ปรง฿ส 

รຌอยละ่เ     ู ฝกก. 
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6. การก ากับติดตามละรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดือน พค. ู มิย. 6แ ดือน มิย. 6แ ดือน มิย. 6แ 

ติดตามความ
คืบหนຌากับ
ผูຌรับผิดชอบ

จัดท ารายงานผล
ตามผน

สนอ ผอ.สสว. 
หรือผูຌบริหารทีไ

เดຌรับมอบอ านาจ

ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี  
ลขทีไ 21 อาคารทีอสที ทาววอร ชัๅน G, 17, 18, 23  
ถนนวิภาวดีรังสิต ขวงจอมพล ขตจตจุักร กรุงทพฯ 10900  
  

CALL CENTER 1301 ทรศัพท. 0 2278 8800     

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

 

คณะผูຌจัดท าดย 

ฝຆายกลยุทธ์องค์กร 
สวนผนกลยุทธ ์

 


