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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้เป็นการจัดท าเพ่ือขับเคลื่อนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดท าให้สอดคล้องตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี       
(พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดี มี 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ส าหรับแผนแม่บทแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ข้อ 2.1 การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 3 เป้าหมาย ได้แก่ (1) ภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบุคคลในทุกกลุ่มสังคม ให้มี
จิตส านึกและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต (3) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ ให้เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตรการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน  

ส าหรับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ทีค่ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2559 และต่อมาได้มีมติ เห็นชอบ เมื่อวันที่  2 มกราคม 2563 ให้ขยายกรอบระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 นี้ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และ มีพันธกิจ การสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล และบรรลุถึงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ชาติ คือ ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)      
สูงกว่าร้อยละ 50 ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสปน. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนงานดังกล่าวข้างต้น และท าให้แผนขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสปน. มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สสปน. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสปน.
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม และบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเป็นแผนงานที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2564 เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
1. หลักการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม ระบบการเมือง         
การปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ  
ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตา 
ของนานาประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International: TI) ปี 2564 ประเทศไทยได้คะแนน  
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดล าดับได้ล าดับที ่110 จาก 180 ประเทศทั่วโลก  

การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนส าคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ปัญหา  
ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน   
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 
การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง     
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ให้มี            
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย  และมีการลงโทษ  
ผู้ที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมี       
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 

ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสปน. บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สสปน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นไว้เป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงการบริหารงานโดยสุจริต ต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานเพ่ือการด าเนินงานของ สสปน. โปร่งใส และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  มีการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาสมรรถนะ เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน และลูกจ้างของ สสปน. มีจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
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คุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือตามกฎ ระเบียบที่ 
สสปน. ก าหนด 

3. เพ่ือป้องกันมิให้พนักงาน และลูกจ้างของ สสปน. กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
4. เพ่ือประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่ วนในการร่วมกันป้องกันมิให้ เกิดการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
 
2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสปน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1) ผลผลิต :  มีแผนปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสปน. ประจ าปี 
2565 และมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

2) งบด าเนินงาน :  เบิกจ่ายจากงบประมาณในยุทธศาสตร์ของ สสปน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร  

3) โครงการ :  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริ \มคุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2565 โดยเบิกตามกลยุทธ์ 5.1 ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรของ สสปน. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร  และกลยุทธ์ที่ 5.2 ใช้
นวัตกรรม การจัดการความรู้ และการบูรณาการร่วมกันภายใน สสปน. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทางานตามหลักธรรมาภิบาล ขึ้นกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้
งบประมาณประจ าปี โดยประมาณการทั้ งสิ้น 300,000.00 บาท  ส าหรับการ
ฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ  

4) เป้าหมาย : 
4.1) พนักงาน และลูกจ้างของ สสปน. มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

โปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
4.2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

   ร้อยละของบุคลากรของ สสปน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้
ตามรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละโครงการก าหนดตัวชี้วัดไว้  

    เป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้
ตามรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละโครงการก าหนดตัวชี้วัดไว้  

    ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของ สสปน. ในปีการประเมิน พ.ศ. 2565 มากกว่าร้อยละ 85  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี 

2565 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้าง
สังคม   สสปน. ทีไ่ม่ทน
ต่อการทุจรติ เป็นสังคม
ที่มีวัฒนธรรมสุจรติ  

สสปน. เป็นสังคมไม่ทนและไม่เพกิเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างวินัย  

ร้อยละของ
บุคลากรของ สส
ปน. ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม  
มีทัศนคติ และ
ค่านิยมที่ดไีม่
ยอมรับการทุจริต  

ร้อยละ 
 

80 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยกระดับเจตจ านงการ
บริหารงานโดยสุจรติ  

ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต และมีนโยบาย No Gift Policy 
ในปีงบประมาณ 2565 

ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการ
แสดงเจตจ านงใน
การต่อต้านการ
ทุจริตต่อ
สาธารณชน 

ประกาศ
เจตจ านงการ

บริหารโดยสุจริต 
1 ฉบับ และ

ประกาศ No Gift 
Policy 

1 ฉบับ / 1 ฉบับ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนา
ระบบงานเพื่อการ
ด าเนินงานของ สสปน. 
โปร่งใส และมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้     ส่วน
เสีย 

เพื่อการพัฒนางานของ สสปน. ใหโ้ปร่งใส และ
มีส่วนร่วมจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

ความพึงพอใจใน
การให้บริการจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และแผนการ
ปรับปรุงการ
ให้บริการ 

ร้อยละความพึง
พอใจ/แผนการ
ปรับปรุงการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 80 /           
1 แผนงานการ

ปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจรติ
เชงิรุก  

พัฒนากลไกการป้องการทุจริตใหเ้ท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต และมีประสิทธิภาพ  

ผลคะแนน ITA 
ของ  
สสปน.  

คะแนน 
 
 

มากกว่า 85 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนา
สมรรถนะเพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถบุคลากร
ในการป้องกันและ
ปราบปราม    การทุจริต  

พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มสีมรรถนะ 
และขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต เพื่อช่วย
เฝ้าระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจริตขึ้นใน 
สสปน.  
 

จ านวนบุคลากร
ของ  สสปน. ที่เข้า
รับการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต และร้อยละ
ของบุคลากรที่ผ่าน
การเข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม 
และมีองค์ความรู้

งานด้านต่าง ๆ 
ที่มีความเสี่ยง
จากการทุจรติ 

ได้มีการปรับปรุง 
 

4 ด้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี 

2565 
เพิ่มขึ้น 

 

หมายเหตุ:  เนื่องด้วยประเทศไทยพบกับสถานการณ์การแพร่การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบ
กับนายกรัฐมนตรีอาจมีการออกข้อก าหนด และข้อปฏิบัติเพื่อมิให้เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ดังนั้นระยะเวลาด าเนินการ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต 
เป้าประสงค์ สสปน. เป็นสังคมไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 

และสร้างวินัย 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม การให้ความรู้
พื้นฐานการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมการให้องค์
ความรู้เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 
ในหน่วยงาน การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

1) การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดย
มุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกภายในบุคคลปรับฐาน
ความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและสรา้งค่านิยม
ร่วมต้านการทุจริต 

1)  กิจกรรมส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ สรา้งค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร องค์กรคณุธรรม จัดร่วมกับกิจกรรม
พนักงานสัมพันธ์  
 

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ และ
ค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับ
การทุจริต 

1) มีผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด 
2) ประเมินผล
ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดี   
ร้อยละ 80 

เม.ย. 2565  10,000 
สนับสนุน

อุปกรณ์การ
เรียน 

2)  การจัดอบรมภายใน หลักสูตรการประเมินความเสีย่ง
จากการทุจรติ และการรับทราบการเผยแพร่มาตรการ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเพื่อให้บุคลากร
ของสสปน. ไดร้ับทราบแนวทางการปฏิบัติ  

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดไีม่ยอมรับ
การทุจริต หรือได้รับ
ทราบผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ที่ สสปน. 
ก าหนดไว ้

1) มีผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 100 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด 
2) ประเมินผล
ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดี 
ร้อยละ 80 

เม.ย. 2565 150,000 

3)  การจัดปฐมนิเทศ มเีรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ร้อยละของบุคลากรที่ 1)  มีผู้เข้าร่วมร้อย ไตรมาสที่  ไม่ใช้
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พนักงานใหม่ของ สสปน. ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดไีม่ยอมรับ
การทุจริต 

ละ 100 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด  
2)  ประเมินผล
ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดี   
ร้อยละ 80 

1 - 4 
ปีงบประมาณ 
2565 ตาม

ระยะเวลาที่มี
การรับ

พนักงานใหม่ 

งบประมาณ  

2) การรณรงค์/เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมองค์กรที่ดีทางช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 

การรณรงค์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น ระบบสื่อสารทั้งภายใน 
(TCEB Intranet) และระบบสื่อสารภายนอก ผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์และเว็บไซด์ของส านักงาน 

รับรู้ข้อมลูจากช่อง
ทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารของ 
สสปน. 

มีการเผยแพร่อย่าง
น้อย 2 ช่องทางต่อ
เรื่อง/ครั้ง ให้
ติดตาม และ
น าเสนออย่างน้อย 
4 เรื่อง/ครั้ง ต่อปี 

ไตรมาสที่  
1 – 4  

ด าเนินการ
ตลอด

ปีงบประมาณ 
2565  

ไม่ใช้
งบประมาณ  

 3) ส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ค่านิยม ประมวลจริยธรรมแก่
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

เผยแพร่การปฏิบตัิงานตามระบบธรรมาภิบาลในรูปแบบ 
Clip VDO เพื่อถ่ายทอดสดเนื้อหาให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึง
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการท างานท่ีเหมาะสม ผ่าน
ช่องทาง TCEB Connection Line Group และ Intranet 

รับรู้ข้อมลูจากช่อง
ทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารของ  
สสปน. 

มีการเผยแพร่อย่าง
น้อย 2 ช่องทาง  
 

ไตรมาสที่  
1 – 4  

ด าเนินการ
ตลอด

ปีงบประมาณ 
2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ  

 4) ส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานให้มี
จิตส านึกรักการให้บริการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ขึ้นในองค์กร โดยการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1)  กิจกรรมการรับฟังบรรยายธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละของบุคลากร
ของ สสปน. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นบุคลากรของ 
สสปน. เกินกว่า
ร้อยละ 80 ของ

ไตรมาสที่  
3 -4  

10,000 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พนักงาน
กลุ่มเป้าหมาย 

 2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม ภายใต้
หน่วยงานภายใต้สังกัด ส านักนายกรัฐมนตรีและมีผลการ
ประเมินในระดับส่งเสริมคุณธรรม   

สสปน. ไดร้ับประกาศ
เป็นองคก์รส่งเสรมิ
คุณธรรม 

ได้รับการประกาศ
เป็นองค์กร

คุณธรรม ระดับ 1 

ไตรมาสที่ 4 
  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  3)  สสปน. และ ผู้บริหาร สสปน. ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการองค์กรด้านธรรมาภิบาล    

รางวลัเชิดชูเกยีรติ  สสปน. ไดร้ับการ
เชิดชูเกยีรตจิาก

หน่วยงานภายนอก 

ไตรมาสที ่
 3-4 

  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  4) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย   พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและ
รับรองการน าเสนอขอ
พระราชทาน 
เครื่องราชอสิรยิาภรณฯ์ 
มีมต ิเหน็ชอบในการ
เสนอขอพระราชทานฯ 

ผู้บริหาร สสปน. 
ได้รับพระราชทาน 

เครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์

ไตรมาส2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2) ประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นเครื่องมือ
ต้านการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ และ
เป็นเครื่องมือในการ
ด ารงชีวิต  

1) การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการด ารงชีวิตและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการปอ้งกันและ
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังจิตส านึกความ
ซื่อสัตยต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การ
ฝกึอบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงาน/ระบบเรียนรู้
แบบออนไลน์และสื่อ social)  

1) การส่งเสรมิการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ร้อยละบคุลากรของ   
สสปน. ได้เข้าร่วม
กิจกรรม/ศึกษาดูงาน/
อบรม หรือได้รับ
ความรู้จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 
80 ของเป้าหมายที่

ก าหนด  

เม.ย. 2565  จัดร่วมกับ
กิจกรรม
พนักงาน
สัมพันธ์  

2) เผยแพร่ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องให้บุคคลกรของ สสปน. ไดร้ับ มีการรับรู้ข้อมูลจาก มีการเผยแพร่อย่าง ไตรมาสที่  ไม่ใช้
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ทราบอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเผยแพร่
ผ่านทางสื่อต่างๆ ทาง Knowledge Management (KM) 
หรือ Social Media   เป็นต้น 

ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ สส
ปน. ผ่านช่องทางให้
ติดตามอย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

น้อย 2 ช่องทาง ให้
บุคลากร สสปน. 
ได้ตดิตาม 

1 – 4  
ด าเนินการ

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

งบประมาณ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงการบริหารงานโดยสุจริต  
เป้าประสงค์   ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมร่วมในการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ผู้บริหารแสดง      
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อ
สาธารณชน และมีการ
ก าหนด นโยบาย 
มาตรการ แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความ
โปร่งใส  

1) ผู้บริหาร/พนักงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน และมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ/
แผนงาน หรือ โครงการ/กิจกรรม/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส  

1) การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ 
ผอ. สสปน. และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจ านง
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจ านงใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต  

1 ประกาศ ต.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ 

2) ผู้บริหารแสดงกิจกรรมเพื่อแสดงเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความสุจรติ ต่อต้านการทุจริต เพื่อเผยแพรต่่อ
สาธารณชนผ่านช่องทางประชาสมัพันธ์ของหน่วยงาน  

มีการเผยแพร่กิจกรรม
ที่ ผอ. สสปน. 
ด าเนินการในการให้
ความส าคัญต่อการ
ส่งเสริมให้ สสปน. เป็น
หน่วยงานที่ส่งเสริม
งานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

อย่างน้อย 2 
กิจกรรม 

ไตรมาสที่  
1 – 4  

ด าเนินการ
ตลอด

ปีงบประมาณ 
2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ  



 

12 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) มีการประกาศเป็น
นโยบายว่าผู้บริหาร
และผูป้ฏิบัติงาน 
ไม่รับของขวัญ  
(No Gift Policy)  
ในปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1 ประกาศ ต.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาระบบงานเพ่ือการด าเนินงานของ สสปน. โปร่งใส และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป้าประสงค์   เพ่ือการพัฒนางานของ สสปน. ให้โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์  ความพึงพอใจในการให้บริการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนการปรับปรุงการให้บริการ 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) มีการพัฒนา
ระบบงานเพื่อการ
ด าเนินงานของ  สส
ปน. โปร่งใส และมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1) มีการด าเนินการส ารวจความพงึพอใจจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย และมีแผนงานเพือ่การปรับปรุง
การบริการ 
 

1) มีการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงาน 
2) มีแผนงานการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อสนองตอบต่อ
ผู้รับบริการ 

มีรายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียประจ าปี 
2564 และแผนงานการ
ปรับปรุงการให้บริการ 

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ

มากกว่าร้อยละ 
80 

รายงานการ
ปรับปรุงการ
ให้บริการ 1 

รายงาน 
 

ไตรมาสที่ 1 -2         
ของ

ปีงบประมาณ 
2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
โดยส ารวจ
ร่วมกับ 

การส ารวจ
ความพึง

พอใจต่อการ
ให้บริการ 

ของ สสปน. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
เป้าประสงค์  พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์  1. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สสปน. 

2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ สสปน. 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการ
ทุจริต  

1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูล เพื่อทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ และนโยบาย กฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของ  สสปน. 

มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตฯ ประจ าปี      
พ.ศ. 2565  

1 แผน   ไตรมาสที่  
1 - 2  

ของปีงบประมาณ 
2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ  

2) การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล และรายงาน
ผลการด าเนินงาน ตามแผนฯ และมีการน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง  

มีการรายงานผลการด าเนินงานการติดตามรอบระยะเวลา  
6 เดือน  

มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันฯ การทุจริต
ประจ าป ี พ.ศ. 2565 

1 รายงาน  
เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ  

สสปน. 
 

ไตรมาสที่ 2 
ของปีงบประมาณ 

2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการ
ด าเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง 
การทุจริตที่ก าหนด 

1) มีการจัดการประชุมและได้รายงานสรุปการประเมิน
ความเสีย่งการทุจรติ และมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง      
การทุจริต 

หน่วยงานได้
มาตรการเพื่อจัดการ
ความเสีย่งการทุจรติ 
ประจ าปี 2565  

1 ฉบับ 
เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ  

สสปน. 
 

ไตรมาสที่  
3 - 4 

ของปีงบประมาณ 
2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 



 

15 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) มีการด าเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตที่ก าหนด 

มีการจัดท ารายงาน
การด าเนินการตาม
มาตรการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
ที่ก าหนด  

1 ฉบับ 
เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ  

สสปน. 

ไตรมาสที่  
3 - 4 

ของปีงบประมาณ 
2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

4) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผูม้ีสว่นได้  
ส่วนเสยีในการตรวจสอบการละเวน้การ
ปฏิบัติงาน การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

1) จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริต ร้องเรียนทั่วไป 
และก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน  
 

มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนที่
เหมาะสมอย่างน้อย 
3 ช่องทาง และมี
แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
ที่เผยแพร่สาธารณะ 

มีช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียน
อย่างน้อย 3 
ช่องทาง และ
มีแนวปฏิบัติที่

ชัดเจน  
 

ม.ค. – เม.ย. 65 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2) มีการจัดท ารายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตของ
บุคลากร สสปน. เป็นรายเดือน 

รายงานเปิดเผยบน
เว็บไซต์ของ สสปน. 

1 รายงาน 
เผยแพร่บน

เว็บไซต ์
ของ สสปน. 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้
งบประมาณ 

5) จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบในคณะกรรมการส่งเสรมิการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ทราบ 
และให้ความเห็น 

จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในด าเนินการตามระเบยีบ 
ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) และฝ่ายตรวจสอบจะต้อง
จัดท าแผนงาน จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และ
ข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีการจัดท าแผนและ
รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน
น าเสนอต่อ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

รายงานผล
การตรวจสอบ

ภายใน 
ปีละ 2 
รายงาน 

ไตรมาสที่ 1 – 4  
ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ  
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ส่งเสริม พัฒนา 
มาตรฐานและเครื่องมือ
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ที่ส าคัญรวมทั้งงานตามพันธกิจ ของ สสปน. 

มีแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มอืก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ท่ีส าคญั ทั้งที่เป็นคู่มือปฏิบัติงานและ
คู่มือการให้บริการ 

มีการจัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ เสร็จสิ้น  

คู่มือและ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานทั้ง

คู่มือ
ปฏิบัติงาน
ส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีและ
คู่มือการ

ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 
เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ       

สสปน. 

ไตรมาสที่ 1 – 4  
ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ  
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) การพัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการ ระบบ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเช่ือมโยง
กับแนวทางการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ
ไทย 

การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู้ และน าข้อเสนอแนะจากผลการ
ด าเนินงานปีท่ีผ่านมา มาปรบัปรุงและพัฒนา
องค์กรให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น 

การยกระดับพัฒนาคะแนนการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ของ สสปน.  

จัดกิจกรรม 
Workshop 
ผู้บริหารและ
พนักงาน สสปน. 
ร่วมกันก าหนด
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

มีผู้บรหิารเข้า
ร่วมไมน่้อย
กว่า 1 ใน 3 
ของผู้บริหาร
ทั้งหมด และมี

พนักงาน 
จากฝ่ายต่าง ๆ 

อย่างน้อย 
ฝ่ายละ 1 คน 

มี.ค. – เม.ย. 65  
 

150,000  
(งบประมาณ

ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์ 1) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะ เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
เป้าประสงค์  พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือช่วยเฝ้า

ระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน  
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์  จ านวนด้านของการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ารับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรด้าน 
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานมี
ความเสี่ยงทางด้านการ
ทุจริต ให้บุคลากรมีขีด
ความสามารถในด้าน 
นั้น ๆ สูงขึ้น 

1) เสริมสร้างองค์ความรู้แกบุ่คลากรในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ กฎหมาย 
จรรยาบรรณ ตามบรรทัดฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท างานและมีส่วนช่วยป้องกันการทุจริต  
 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
เช่น 
-  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
-  ด้านการเงิน/บัญชี 
-  ด้านการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน 
-  ด้านความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการทุจริต  
-  ด้านการประเมิน ITA  
-  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
-  ด้านการจัดการแบบธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร เป็นต้น  

มีการจัดส่งบุคลากร
เข้ารับการส่งเสริม
องค์ความรู้ด้าน 
ต่าง ๆ และผ่าน
เกณฑ์การอบรมทีผู่้
จัดก าหนด (ถ้ามี)  
 

4 ด้าน 
 

ไตรมาสที่ 1 – 4  
ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

50,000   

 2) การอบรมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดหาพสัดตุามพระราชบัญญตัิจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ให้แก่พนักงาน  

มีการจัดอบรมให้ความรู้เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติจดัซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 รวมทั้ง เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ  
ด้านจัดซื้อจดัจ้าง เพ่ิม ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เพื่อช่วยเฝ้าระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจรติขึ้นใน  
สสปน. 

ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการเข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น  
 

1) มีผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย
ที่ก าหนด  
2) ประเมินผล
ผู้เข้าร่วมมี

ไตรมาสที่ 1 – 4  
ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ  
อบรมภายใน
ผ่านระบบ 
ZOOM 

MEETING  
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กลยุทธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความรู้ในเรื่อง
ที่อบรมอย่าง
น้อยร้อยละ 
75  

 


