
งบ

หน่วยนับ เป้าหมาย ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างองค์ความรู ้ทศันคต ิจิตส านึก และแรงจูงใจทีด่ขีองบคุลากรกระทรวงแรงงานดา้นการปอ้งกันการทจุริต

๑ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดเีดน่ จ ำนวนข้ำรำชกำร/
ลูกจำ้งประจ ำของ
หน่วยงำนในสังกัดที่
ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ

คน 2 - กบค.

๒ การคัดเลือกเจ้าหน้าทีท่ีท่ างานด ี  
มีคุณธรรมจริยธรรม

จ ำนวนบุคลำกรของ
หน่วยงำนในสังกัดที่
ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ

คน 15 97,500 กบค.

๑. จ ำนวนบุคลำกรใน
สังกัดที่ได้รับควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต

คน 100

กฝ.
๒. ร้อยละของ
บุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรป้องกันกำรทุจริต

ร้อยละ 60

3 การเผยแพร่ความรูด้า้นการปอ้งกัน
การทจุริตและประพฤตมิิชอบผา่น
ช่องทาง SSO KM

เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับ กำรต่อต้ำน
กำรทุจริต สร้ำงทัศนคติและ
จติส ำนึกด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติ มิชอบให้แก่
บุคลำกรในสังกัด

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตใน
รูปแบบเอกสำรผ่ำนเวบ็ไซต์หรือส่ือ
โซเชียลหรือตำมควำมเหมำะสม

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ส านักงานประกันสงัคม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยทุธศาสตรท์ี ่๑ สรา้งวฒันธรรมองค์กรตา้นการทจุรติ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการ
ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อเป็นกำรยกย่องเชิดชูและเป็น
ขวญัก ำลังใจต่อบุคลำกรในสังกัดที่
มีคุณธรรมปฏิบัติงำนดี มีคุณธรรม
จริยธรรมและควำมซ่ือสัตย์สุจริต

1. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกบุคคลผู้มีควำมประพฤติดี
2. คัดเลือกบุคคลตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
3. ประกำศและมอบรำงวลัเชิดชูเกียรติ
และจดัท ำหนังสือชมเชยบุคคลผู้มีควำม
ประพฤติชอบและมีควำมชื่อสัตย์และเป็น
ที่ประจกัษ์ต่อสังคม และแจง้เวยีนให้
บุคลำกรในสังกัดทรำบและยึดถือเป็น
แบบอย่ำง

ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒



งบ
หน่วยนับ เป้าหมาย ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธท์ี ่๒ การก าหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแหง่ธรรมาภบิาลและร่วมตา้นการทจุริต

1 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
การทจุริตระดบัองค์กร    
กระบวนงานจ่ายประโยชน์ทดแทน
กรณทีนัตกรรม

วำงมำตรกำร/กระบวนงำน/งำน
ในภำรกิจเพื่อเป็นแนวทำงให้
บุคลำกรในสังกัดกระทรวง
แรงงำนปฏิบัติงำนตำมหลัก     
ธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริต

ท ำกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต      
 1 กระบวนงำนตำมกรอบกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริตใน 3 ด้ำน  ดังนี้
ด้ำนที่ 1 ควำมเส่ียงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะ
หน่วยที่มีภำรกิจให้บริกำรประชำชน 
อนุมัติ อนุญำต ตำมพระรำชบัญญติักำร
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558)
ด้ำนที่ 2 ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำม
โปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่ง
หน้ำที่
ด้ำนที่ 3 ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำม
โปร่งใสของกำรใช้จำ่ยงบประมำณและ
กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรภำครัฐ

จ ำนวนมำตรกำร/
กระบวนงำน/งำนใน
ภำรกิจของหน่วยงำน
ในกำรเสริมสร้ำงกำร
ป้องกันกำรทุจริต

กระบวนงำน ๑ - สปย

2 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธห์รือ
จัดท าคู่มือการปอ้งกันการทจุริตใน
การปฏบิตัริาชการ

เพื่อเผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ์
หรือจดัท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรใน
สังกัด

เผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธห์รือจดัท ำคู่มือ
ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริตใน
กำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร และแจง้
เวยีนให้บุคลำกรในสังกัดทรำบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จ ำนวนคร้ังในกำร
เผยแพร่ส่ือ
ประชำสัมพันธห์รือ
จดัท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต

คร้ัง ๑ - กบค.

ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ส านักงานประกันสงัคม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยทุธศาสตรท์ี ่๑ สรา้งวฒันธรรมองค์กรตา้นการทจุรติ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการ ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒



งบ
หน่วยนับ เป้าหมาย ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธท์ี ่๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปอ้งกันการทจุริต 
๑ การพัฒนาระบบ/การเพ่ิมช่อง

ทางการใหบ้ริการประชาชนดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-System)

๑. เพื่อให้ประชำชนผู้รับบริกำร
ได้รับควำมสะดวกรวดเร็ว
๒. ลดกำรใช้ดุลพินิจของเจำ้หน้ำที่
ในกำรปฏิบัติงำน
๓. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้กับ
เจำ้หน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน

๑. เพิ่ม/ปรับปรุงพัฒนำระบบ
๒. ให้ควำมรู้เจำ้หน้ำที่ในหน่วยงำน
๓. เผยแพร่ประชำสัมพันธใ์ห้ภำค
ประชำชน
๔. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้ระบบ

จ ำนวนระบบ/ช่อง
ทำงกำรให้บริกำรของ
ทุกหน่วยงำนในสังกัด
ที่ได้รับกำรสร้ำง/
ปรับปรุง/พัฒนำ

ระบบ/ 
ช่องทำง

1 - สบท. / กบง.

๒ การเผยแพร่บทความ/คู่มือ/
มาตรการ/แนวปฏบิตั ิผา่นระบบ
สารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างการรับรู้
การปอ้งกันการทจุริตและประพฤติ
มิชอบใหกั้บบคุลากรในสังกัด

ให้บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้     
และมีจติส ำนึกยับยั้งกำรกระท ำ
ควำมผิดและสำมำรถปฏิบัติได้
อย่ำงถูกต้อง

๑. รวบรวมข้อมูล                     ๒. 
เผยแพร่ข้อมูล

จ ำนวนบทควำม/
คู่มือ/มำตรกำร/แนว
ปฏิบัติของทุก
หน่วยงำนที่เผยแพร่
ผ่ำนระบบสำรสนเทศ

เร่ือง 1 - ทกุส านัก/กอง/
ศูนย/์กลุ่ม

๓ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ
การเงิน การบญัชีและพัสดผุา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตของ
เจำ้หน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเบิกจำ่ยเงิน
งบประมำณกำรเงิน       กำรบัญชี และ
พัสดุให้แก่เจำ้หน้ำที่  ที่เกี่ยวข้องผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

จ ำนวนคร้ังในกำร
เผยแพร่ควำมรู้/
แนวทำง/มำตรกำรใน
กำรเบิกจำ่ยเงิน
งบประมำณกำรเงิน    
     กำรบัญชีและพัสดุ
ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

เร่ือง 1 - กค.

กลยุทธท์ี ่๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูข้องบคุลากรดา้นการปอ้งกันการทจุริต
1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและองค์

ความรูใ้นบทบาทหน้าทีข่อง
เจ้าหน้าทีป่อ้งกันการทจุริต

เพื่อพัฒนำสมรรถนะและองค์
ควำมรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตของ
เจำ้หน้ำที่

จดัอบรมหรือเข้ำร่วมกำรอบรมสมรรถนะ
และองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันกำร
ทุจริต (เข้ำร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 
เช่น ป.ป.ช. , ป.ป.ท.)

จ ำนวนคร้ังในกำรจดั
หรือเข้ำร่วมอบรม 
พัฒนำสมรรถนะและ
องค์ควำมรู้ของ
เจำ้หน้ำที่ป้องกันกำร
ทุจริต

คร้ัง ๒ - กบค.

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ส านักงานประกันสงัคม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยทุธศาสตรท์ี ่๒ พัฒนานวตักรรมเพ่ือปอ้งปรามการทจุรติในการปฏบิตังิาน

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการ ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หน่วยงาน

รับผิดชอบ



งบ
หน่วยนับ เป้าหมาย ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธท์ี ่๑ สร้างกลไกการปอ้งกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพระบบงานปอ้งกันการทจุริต
๑ โครงการการด าเนินการทางวินัย

ส าหรับเจ้าหน้าทีป่ระกันสังคม
เพื่ออบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวนิัย
และกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยให้แก่
เจำ้หน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น
กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยและเพิ่ม
ประสิทธภิำพของบุคลำกรในกำร
ป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน
ประกันสังคม

จดัโครงกำรฝึกอบรมให้แก่เจำ้หน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องกับ    กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย
ของส ำนักงำนประกันสังคมทั้งส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค

จ ำนวนเจำ้หน้ำที่ของ
หน่วยงำนในสังกัดที่
เข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรม

คน 120 620,000 กบค.

๒ กิจกรรมการคัดเลือกองค์กร
คุณธรรมของส านักงานประกันสังคม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรน ำหลักธรรมำภิบำล 
คุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในกำร
บริหำรองค์กร

๑. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกองค์กร 
               ๒. ด ำเนินกำรคัดเลือก
องค์กรคุณธรรมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  
                        ๓. ประกำศผลและ
มอบรำงวลัให้แก่หน่วยงำนที่ได้รับกำร
คัดเลือก

จ ำนวนหน่วยงำนที่
ได้รับกำรคัดเลือกเป็น
องค์กรคุณธรรมของ
ส ำนักงำนประกันสังคม

หน่วยงำน 5 25,000 กบค.

๓ กิจกรรมการเสริมสร้างใหภ้าค
ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการปอ้งกันการทจุริต

เพื่อสนับสนุนภำคเอกชนและภำค
ประชำสังคมได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันกำรทุจริตรวมทั้งสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต

เผยแพร่ประชำสัมพันธค์วำมรู้วธิปีฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง รวมทั้งช่องทำง
กำรร้องเรียน กำรประมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

จ ำนวนคร้ังในกำรจดั
กิจกรรมกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้

คร้ัง 1 - กบค.

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ส านักงานประกันสงัคม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยทุธศาสตรท์ี ่๓ พัฒนากลไกตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการ ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



งบ
หน่วยนับ เป้าหมาย ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธท์ี ่๑ สร้างกลไกการปอ้งกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพระบบงานปอ้งกันการทจุริต (ตอ่)
๔ การเพ่ิมประสิทธภิาพคู่มือส าหรับ

ประชาชนภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
 พ.ศ. 2558

เพื่อให้กระบวนกำรปฏิบัติงำน
เป็นไปอย่ำงมีธรรมำภิบำล และ
เพิ่มประสิทธภิำพในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ประชำชน

๑. จดัท ำรุปเล่มคู่มือส ำหรับประชำชนฯ   
                 ๒. จดัท ำ Infographics
จ ำนวน ๓๖ กระบวนงำน     ๓. เผยแพร่
คู่มือส ำหรับประชำชนฯ และ
Infographics ทำงwww.sso.go.th       
       ๔. ติดตำมหน่วยงำนในกำรปฏิบัติ
ตำมคู่มือส ำหรับประชำชน และรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำน                  ๕. 
ก ำกับดูแลหน่วยงำนทั้งส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำคให้ปฏิบัติตำมคู่มือประชำชน
ให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2558         โดยเคร่งครัด

ระดับควำมส ำเร็จของ 
    กำรปรับปรุงคู่มือ
ส ำหรับประชำชนตำม
พระรำชบัญญติักำร
อ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ครบถ้วนตำม
กระบวนกำรที่ก ำหนด

ระดับ
ควำม 
ส ำเร็จ

ระดับ ๕ - กพร.

กลยุทธท์ี ่๓ บรูณาการกับทกุภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการตอ่ตา้นการทจุริต 
๑ กิจกรรมบรูณาการข้อมูลสถิตกิาร

ทจุริตเพ่ือเผยแพร่และรณรงค์ลด
การใหแ้ละรับสินบน

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติกำรทุจริต
แก่เจำ้หน้ำที่และประชำชนที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียและร่วมรณรงค์ลดกำร
ให้และรับสินบน

รวบรวม จดัท ำข้อมูลสถิติกำรทุจริต และ
เผยแพร่แก่เจำ้หน้ำที่และประชำชน

จ ำนวนคร้ังในกำร
เผยแพร่ข้อมูลกำร
ทุจริตและร่วมรณรงค์
ลดกำรให้และรับสินบน

คร้ัง ๑ - กบค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ส านักงานประกันสงัคม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยทุธศาสตรท์ี ่๓ พัฒนากลไกตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการ ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



งบ
หน่วยนับ เป้าหมาย ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธท์ี ่๑ การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับการปอ้งกันการทจุริต
๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธข์้อมูล

ข่าวสารหรือกิจกรรมการส่งเสริม 
ปลูกจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม
และการตอ่ตา้นการทจุริต

เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธข์้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน กำร
ทุจริต

1. รวบรวมข้อมูล             ๒. จดัท ำ
ข้อมูล                 ๓. เผยแพร่
ประชำสัมพันธผ่์ำนระบบเทคโนโลยี

จ ำนวนคร้ังในกำร
เผยแพร่
ประชำสัมพันธข์้อมูล
ข่ำวสำร

คร้ัง ๒ - กบค.

กลยุทธท์ี ่๒ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างภาพลักษณท์ัง้หน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
๑ โครงการเข้าร่วมประกวด/กิจกรรม

เพ่ือรับรางวัลดา้นการปอ้งกันการ
ทจุริต

เพื่อกระตุ้นกำรมีส่วนร่วมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงำนในสังกัด
เข้ำร่วมประกวดในโครงกำรหรือกิจกรรม
ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกับหน่วยงำน   
         ที่เกี่ยวข้อง

จ ำนวนคร้ังที่ส่งเข้ำ
ร่วมประกวดเพื่อรับ
รำงวลัด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริต

คร้ัง 2 - กบค.

๒ โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑. ยกระดับควำมโปร่งใสและ
คุณธรรมในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน                            
๒. สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรเป็น
องค์กรที่มีธรรมำภิบำลต่อสังคม
และผู้รับบริกำร

๑. กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนตำมหลักธรรมำภิบำล            
       ๒. เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำร
ตรวจสอบถ่วงดุล

ร้อยละผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน

ร้อยละ 88 - กบค.

๓ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ ์    ใน
การตอ่ตา้นการทจุริตและส่งเสริม
คุณธรรมของผูบ้ริหาร บคุลากร
และส่วนราชการในสังกัดผา่น
เว็บไซตห์น่วยงาน

๑. เพื่อสร้ำงค่ำนิยมองค์กร 
โปร่งใส ไร้ทุจริต ให้ผู้บริหำร
บุคลำกร และส่วนรำชกำรในสังกัด
           
๒. ผู้บริหำร บุคลำกรในสังกัด
ตระหนักรู้ภัยปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น

๑. ผู้บริหำรและบุคลำกรร่วมประกำศ
เจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต             
๒.เผยแพร่กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์
ของหน่วยงำนผ่ำนเวบ็ไซต์

จ ำนวนคร้ังในกำร
ประกำศเจตนำรมณ์
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมผ่ำน
เวบ็ไซต์หน่วยงำน

คร้ัง 1 - กบค.

แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ส านักงานประกันสงัคม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตรท์ี ่๔ เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรทีม่คีวามโปรง่ใส

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการ ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมาย ไตรมาส ๑


