
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

การดำเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส่วนที่ 
รับ 

ผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตรมาส 
ที่ ๓ 

ไตรมาส 
ที่ ๔ 

๑. การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) 

เพื่อส่งเสริม 
การดำเนินงาน 
ของสำนักงานให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลัก 
คุณธรรม 
และความโปร่งใส  

สำนักงาน ป.ป.ช.  
แจ้งสถานะในการเข้าร่วม
โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 

-     ส่วน 
อำนวย
การ 

หนังสือ สำนักงาน 
ป.ป.ช. ที่ ปช 
๐๐๐๙/๐๔๗๗ 
ลงวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง การประเมิน
คุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
ของสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม 

๒. การอบรมหวัข้อ  
“การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)” 

เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าในการประเมิน
คุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 
ลดโอกาสเกิดการทุจริต
ในหน่วยงานทุกรูปแบบ 

เจ้าหน้าที่มีความรู ้
ความเข้าใจ เรือ่ง  
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

-     ส่วน
อำนวย
การ 

 



๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

การดำเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส่วนที่ 
รับ 

ผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตรมาส 
ที่ ๓ 

ไตรมาส 
ที่ ๔ 

๓. การอบรมวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

เพื่อเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานฯ 
และและเพ่ือสร้าง 
การรับรู้ความก้าวหน้า 
ในตำแหน่งและหน้าที ่
ของตนเอง 

เจ้าหน้าที่มีความรู ้
ความเข้าใจคณุธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานฯ
และและเพ่ือสร้างการรับรู้
ความก้าวหน้าในตำแหน่ง
และหน้าที่ของตนเอง 
 

-     ส่วน
อำนวย
การ 

 

๔. จัดทำประกาศเจตนารมณ์
เป็นองค์กรคุณธรรม และ
เจตจำนงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อเสริมสร้างให้องค์กร
มีเจตจำนง 
การบริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

มีการประกาศเจตนารมณ์
ผู้บริหารต่อต้านการทุจริต 

-     ส่วน
อำนวย
การ 

 

๕. โครงการป้องกันและยับยั้ง
การทุจริตในองค์กร 
- กระบวนการทำงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในองคก์ร 

เพื่อเสริมสร้าง 
การป้องกันการทุจริต 
ในองค์กร 

รายงานผลการจัดซื้อ 
 จัดจ้างโดยมีการสรุปผล
และวิเคราะห์ 

-     ส่วน
อำนวย
การ 

 

 

 

 



๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

การดำเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส่วนที่ 
รับ 

ผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตรมาส 
ที่ ๓ 

ไตรมาส 
ที่ ๔ 

๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียน
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  

เพื่อส่งเสริม 
การดำเนนิให้เป็นไป 
ตามมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต 

ช่องทางการเผยแพร่ 
1. เว็บไซต์ สวส. 
2. Social media 

     ส่วน 
อำนวย
การ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

การดำเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส่วนที่ 
รับ 

ผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตรมาส 
ที่ ๓ 

ไตรมาส 
ที่ ๔ 

๗. พัฒนาระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนโดยมีการดำเนินงานตาม
กรอบแนวทางการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน มีการะบวนการจัดการ 
และมีกลไกการติดตาม
ประเมินผล  

เพื่อส่งเสริม 
การดำเนินให้เป็นไป 
ตามมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต 

ร้อยละการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนได้รับการแก้ไข 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

     ส่วน 
อำนวย
การ 

 

 

ยังไม่มีข้อรอ้งเรยีน 


