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กลยุทธ์ที ่1 : เสรมิสรา้งองค์ความรู้ ทศันคต ิจิตส านึก และแรงจูงในทีด่ขีองบคุลากรกระทรวงแรงงานดา้นการปอ้งกันการทจุรติ

1 โครงการเชิดชูเกียรติบคุลากร เพือ่เปน็การยกย่องเชิดชู 1. ก าหนดหลักเกณฑ์การพจิารณา การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2 คน กบค.

(ข้าราชการต้นแบบคุณธรรม) และเปน็ขวญัก าลังใจ คัดเลือกบคุลากรผู้มีความประพฤติดี

ผู้ปฏบิติังานด้วยความซ่ือสัตย์ ต่อบคุลากรในสังกัด 2. คัดเลือกบคุลากรตามหลักเกณฑ์

สุจริต และมีคุณธรรม กระทรวงแรงงาน ที่ก าหนด

ที่มีคุณธรรม ปฏบิติังาน 3. ประกาศและมอบรางวลัเชิดชู

ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เกียรติ และจัดท าหนังสือชมเชย

บคุลากรผู้มีความประพฤติชอบ

และมีความซ่ือสัตย์และเปน็ที่

ประจักษต่์อสังคม และแจ้งเวยีนให้

บคุลากรในสังกัดทราบและยึดถือ

เปน็แบบอย่าง

4. น าข้อมูลมาประกอบการพจิารณา

การประเมินผลการปฏบิติัราชการ

และการแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง

2 โครงการพฒันาสมรรถนะและ 1. เพือ่บรรจุเนื้อหาสาระ 1. ฝึกอบรมข้าราชการใหม่ 1. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งานทะเบยีนและเงินสมทบ 135 คน 135 กฝ.

องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ด้านการปอ้งกันการทุจริต 2. ฝึกอบรมนักบริหารแรงงาน 2. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพงาน 300 คน 50 100 50 50 50

ด้านการปอ้งกันการทุจริต เชิงรุก ระดับสูง (นบรส.) วนิิจฉัยประโยชน์ทดแทน

ใหแ้ก่บคุลากร 2. เพือ่ปลูกจิตส านึกและ 3. ฝึกอบรมนักบริหารแรงงาน 3. การสัมมนาผู้บริหารส านักงานประกันสังคม 4 คร้ัง 1 1 1 1

เสริมสร้างคุณธรรม ระดับกลาง (นบก.) 4. โครงการพฒันาศักยภาพนักกฎหมาย 150 คน 50 100

จริยธรรมใหแ้ก่บคุลากร 4. อื่น ๆ 5. The Leadership Dynamic Program 105 คน 28 42 35

ในสังกัดกระทรวงแรงงาน 6. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการงานการเงินและบญัชีกองทุน 150 คน 150

7. โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรด้านเทคโนโลยี 180 คน 180

สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ

8. การเพิม่สมรรถนะพนักงานประกันสังคมและสร้างความผูกพนั 400 คน 50 50 50 50 50 50 50 50

ในองค์กร

9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น 100 คน 50 50

10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง 50 คน 25 25

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

 แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสงัคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 : สรา้งวฒันธรรมองค์กรดา้นการทจุรติ

ล าดบั

แผนปฏบิตักิารปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 4ไตรมาส 1

เปา้หมาย หน่วยนับ
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11. การพฒันาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏบิติัการ 50 คน 50

12. การพฒันาทักษะเพือ่ความเชี่ยวชาญในสายงานเพือ่สร้าง 50 คน 50

ความเปน็มืออาชีพ

13. Service Mind : การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังาน 100 คน 100

ด้านบริการ เพือ่สร้างความเปน็มืออาชีพ

14. โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านงานทะเบยีน 280 คน 70 140 70

และเงินสมทบ

15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ทักษะและศักยภาพ 26 คน 26

การตรวจสอบภายใน

16. โครงการพฒันาเครือข่ายการจัดการความรู้หลักสูตรระเบยีบ 180 คน 180

งานสารบรรณและการท าลายหนังสือราชการ

17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวนิัย 120 คน 120

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม

18. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเทคนิคการสอบข้อเท็จจริง 160 คน 160

และการหาพยานหลักฐานจากการตรวจสอบสถานประกอบการ

19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการประเมินความเส่ียง 160 คน 80 80
ด้านการตรวจสอบบญัชีค่าจ้าง

20. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การตรวจสอบบญัชีค่าจ้าง 40 คน 40

โดยประยุกต์ ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง

21. โครงการอบรมความรู้การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิด 100 คน 100

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ส าหรับ นิติกร และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

22. โครงการใหค้วามรู้ ด้านการปฏบิติังานยึด อายัด และขายทอด 100 คน 100

ตลาดทรัพย์สิน

23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส 50 คน 50
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3 โครงการปรับฐานความคิด เพือ่สร้างทัศนคติและ 1. จัดกิจกรรม/อบรม ใหค้วามรู้ 1. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งานทะเบยีนและเงินสมทบ 135 คน 135

สร้างจิตส านึก ค่านิยมของ จิตส านึกด้านการทุตริต แก่บคุลากร เช่น 2. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่เพิม่ 300 คน 50 100 50 50 50

บคุลากรใหป้ฏเิสธ และต่อต้าน ประพฤติมิชอบใหก้ับ - การจัดกิจกรรมตามหลักศาสนา ประสิทธภิาพงานวนิิจฉัยประโยชน์ทดแทน

การทุจริต โดยน าหลักทาง บคุลากรในสังกัด เพือ่ถวายเปน็พระราชกุศลแด่ 3. การสัมมนาผู้บริหารส านักงานประกันสังคม 4 คร้ัง 1 1 1 1

ศาสนาและหลักค าสอนของ กระทรวงแรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 4. โครงการพฒันาศักยภาพนักกฎหมาย 150 คน 50 100

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร รัชกาลที่ 9 5. The Leadership Dynamic Program 105 คน 28 42 35

มหาภมูิพลอดุลยเดช มาปรับ - สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 6. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการงานการเงินและบญัชีกองทุน 150 คน 150

ใช้ในการปฏบิติังาน และการ จริยธรรม ค่านิยม ตามศาสตร์ 7. โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 180 คน 180

ด ารงชีวติ พระราชา หลักธรรมาภบิาลและ และความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ

ประมวลจริยธรรม 8. การเพิม่สมรรถนะพนักงานประกันสังคมและสร้างความผูกพนั 400 คน 50 50 50 50 50 50 50 50

- ส่งเสริมการเรียนรู้การด ารงชีวติ ในองค์กร

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น 100 คน 50 50

- อื่น ๆ 10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง 50 คน 25 25

11. การพฒันาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏบิติัการ 50 คน 50

12. การพฒันาทักษะเพือ่ความเชี่ยวชาญในสายงานเพือ่สร้าง 50 คน 50

ความเปน็มืออาชีพ

13. Service Mind : การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังาน 100 คน 100

ด้านบริการเพือ่สร้างความเปน็มืออาชีพ

14. โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านงานทะเบยีนและเงินสมทบ 280 คน 70 140 70

15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ทักษะและศักยภาพ 26 คน 26

การตรวจสอบภายใน

16. โครงการพฒันาเครือข่ายการจัดการความรู้ หลักสูตรระเบยีบ 180 คน 180

งานสารบรรณและการท าลายหนังสือราชการ

17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวนิัย 120 คน 120

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม

18. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเทคนิคการสอบข้อเท็จจริง 160 คน 160

และการหาพยานหลักฐานจากการตรวจสอบสถานประกอบการ

กฝ.
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19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการประเมินความเส่ียง 160 คน 80 80

ด้านการตรวจสอบบญัชีค่าจ้าง

20. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การตรวจสอบบญัชี 40 คน 40

ค่าจ้าง โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง

21. โครงการอบรมความรู้การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิด 100 คน 100

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ส าหรับนิติกร และเจ้าหน้าที่

ด้านกฎหมาย

22. โครงการใหค้วามรู้ ด้านการปฏบิติังานยึดอายัด และขายทอด 100 คน 100

ตลาดทรัพย์สิน

23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส 50 คน 50

ของบคุลากรส านักงานประกันสังคม

24. โครงการใหค้วามรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับลูกจ้างส่วนราชการ 4 รุ่น 1 1 1 1 สกท

25. โครงการเสริมสร้างธรรมาภบิาล ปอ้งกันและลดความเส่ียง

ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เผยแพร่ข้อมูลบทความ และหรือหนังสือความรู้เร่ืองศาสตร์ 10 คร้ัง 3 2 2 3

พระราชา เร่ืองวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และการปอ้งกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน เพือ่ปอ้งกันและเสริมสร้างรวมถึงพฒันา

ใหเ้จ้าหน้าที่มีวนิัย
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 แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสงัคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ล าดบั

แผนปฏบิตักิารปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
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ไตรมาส 4ไตรมาส 1

เปา้หมาย หน่วยนับ

4 โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพ เพือ่อบรมบคุลากรใหม้ี ด าเนินการจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 1. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งานทะเบยีนและเงินสมทบ 135 คน 135

การท างาน เพือ่ปอ้งกัน ความรู้เร่ืองกฎหมายที่ เร่ืองกฎระเบยีบข้อกฎหมายที่ 2. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพงาน 300 คน 50 100 50 50 50

การกระท าผิดระเบยีบ/ เกี่ยวข้องกับการเงินการ เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง วนิัย วนิิจฉัยประโยชน์ทดแทน

การทุจริต คลัง วนิัย และด้านการ และด้านการต่อต้านการทุจริต 3. การสัมมนาผู้บริหารส านักงานประกันสังคม 4 คร้ัง 1 1 1 1

ต่อต้านการทุจริต แก่บคุลากร 4. โครงการพฒันาศักยภาพนักกฎหมาย 150 คน 50 100

5. The Leadership Dynamic Program 105 คน 28 42 35

6. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการงานการเงินและบญัชีกองทุน 150 คน 150

7. โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรด้านเทคโนโลยี 180 คน 180

สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ

8. การเพิม่สมรรถนะพนักงานประกันสังคมและสร้างความผูกพนั 400 คน 50 50 50 50 50 50 50 50

ในองค์กร

9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น 100 คน 50 50

10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง 50 คน 25 25

11. การพฒันาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏบิติัการ 50 คน 50

12. การพฒันาทักษะเพือ่ความเชี่ยวชาญในสายงานเพือ่ 50 คน 50

สร้างความเปน็มืออาชีพ

13. Service Mind : การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังาน 100 คน 100

ด้านบริการเพือ่สร้างความเปน็มืออาชีพ

14. โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านงานทะเบยีนและเงินสมทบ 280 คน 70 140 70

15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ทักษะและศักยภาพ 26 คน 26

การตรวจสอบภายใน

16. โครงการพฒันาเครือข่ายการจัดการความรู้หลักสูตรระเบยีบ 180 คน 180

งานสารบรรณและการท าลายหนังสือราชการ

17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวนิัย 120 คน 120

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม

กฝ.
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 แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสงัคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนปฏบิตักิารปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 4ไตรมาส 1

เปา้หมาย หน่วยนับ

18. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเทคนิคการสอบข้อเท็จจริง 160 คน 160

และการหาพยานหลักฐานจากการตรวจสอบสถานประกอบการ

19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการประเมินความเส่ียง 160 คน 80 80

ด้านการตรวจสอบบญัชีค่าจ้าง

20. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การตรวจสอบ 40 คน 40

บญัชีค่าจ้าง โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง

21. โครงการอบรมความรู้การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิด 100 คน 100

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ส าหรับนิติกร และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

22. โครงการใหค้วามรู้ ด้านการปฏบิติังานยึดอายัด และขายทอด 100 คน 100

ตลาดทรัพย์สิน

23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส 50 คน 50

ของบคุลากรส านักงานประกันสังคม
กลยุทธ์ที ่2 : การก าหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสรา้งวัฒนธรรมองค์กรแหง่ธรรมาภบิาลและรว่มตา้นการทจุรติ

1 มาตรการเสริมสร้างธรรมาภบิาล วางมาตรการเพือ่เปน็ 1. ก าหนดมาตรการวเิคราะห์ 1. งานตรวจสอบภายใน 49 หน่วย 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4

ปอ้งกันและลดความเส่ียงในการ แนวทางใหบ้คุลากรใน ความเส่ียงในการใช้จ่ายงบประมาณ    1.1 ประเมินความเส่ียงและวางแผนการตรวจสอบประจ าปี

เกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ สังกัดกระทรวงแรงงาน - ก าหนดใหม้ีการตรวจสอบการ ของหน่วยรับตรวจทั่วประเทศ

ปฏบิติังานตามหลัก ใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด    1.2 ตรวจสอบและสอบทานการปฏบิติังานตามพระราชบญัญัติ

ธรรมาภบิาลและปอ้งกัน - ก าหนดใหม้ีการตรวจสอบ ประกันสังคม และพระราชบญัญัติเงินทดแทนของหน่วยตรวจ 

การทุจริต เฝ้าระวงักรณีการร่วมมือกันระหวา่ง (ทั้งส่วนกลางและส่วนภมูิภาค) เพือ่ใหก้ารปฏบิติังานถูกต้องครบถ้วน

ข้าราชการ และนักธรุกิจที่อาจมี ตามระเบยีบ กฎหมาย ค าส่ังและแนวปฏบิติัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฝ.

กตน.
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โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 4ไตรมาส 1

เปา้หมาย หน่วยนับ

การทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณ    1.3 ตรวจสอบด้านการเงิน การบญัชี การคลังและการพสัดุ

สูง ของงบประมาณและเงินนอกงบประมาณใหถู้กต้องเพือ่ให้

- ก าชับใหม้ีการด าเนินการตาม งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ

ขั้นตอนของการจัดซ้ือจัดจ้าง    1.4 รายงานผลการตรวจสอบ ประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบต่อ

2. สร้างความโปร่งใสในกระบวนการ เลขาธกิาร และคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม

พจิารณาร่างกฎหมาย    1.5 ติดตามหน่วยรับ ใหม้ีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏบิติังาน 

- การตรวจสอบความชอบด้วย และรายงานผลการติดตามการตรวจสอบต่อเลขาธกิาร เพือ่มิให้

เนื้อหาของกฎหมาย เกิดความเส่ียง

- การพจิารณาและวเิคราะหเ์นื้อหา    1.6 ใหค้ าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่หน่วยรับตรวจ กรณีมีปญัหา

ของกฎหมายวา่ไม่เอื้อประโยชน์ เกี่ยวกับกฎ ระเบยีบต่าง ๆ เพือ่ใหก้ารปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง

ต่อคนกลุ่มใด ถูกต้องตามกฎหมาย

- ตรวจสอบหลักการที่เอื้อประโยชน์    1.7 ก าชับใหม้ีการด าเนินการตามขั้นตอนของการจัดซ้ือจัดจ้าง

ต่อตนเองและพวกพอ้ง การตรวจสอบและแนะน าใหห้น่วยรับตรวจปฏบิติั ตามกฎระเบยีบ

- รายงานผลการวเิคราะหต่์อสาธารณะ  ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ตรวจสอบการปฏบิติัตาม กฎหมาย 

3. ก าหนดนโยบายใหผู้้บริหาร ระเบยีบ ข้อบงัคับ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรี  คู่มือ และ

ประพฤติปฏบิติัตนใหเ้ปน็ตัวอย่าง แนวปฏบิติัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ดีในการด าเนินการปอ้งกันและ 2. จัดท าแผนบริหารความเส่ียงประจ าป ี2561 1 แผน

ปราบปรามการทุจริต    - จัดท าแผนบริหารความเส่ียงระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน

3. โครงการเสริมสร้างธรรมาภบิาล ปอ้งกันและลดความเส่ียง

ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เผยแพร่ข้อมูลบทความ และหรือหนังสือความรู้เร่ืองศาสตร์ 10 คร้ัง 3 2 2 3

พระราชา เร่ืองวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และการปอ้งกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน เพือ่ปอ้งกันและเสริมสร้างรวมถึงพฒันา

ใหเ้จ้าหน้าที่มีวนิัย
4. ยกร่างกฎหมาย 10 ฉบบั

   - หน่วยงานภายในส านักงานประกันสังคม

กบค

กนผ.

กม
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 แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสงัคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 : สรา้งวฒันธรรมองค์กรดา้นการทจุรติ
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แผนปฏบิตักิารปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 4ไตรมาส 1

เปา้หมาย หน่วยนับ

5. การตรวจร่างกฎหมาย

   - กองกฎหมาย วิเคราะหแ์ละตรวจเนือ้หา รูปแบบ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ และไม่ขัดกับกฎหมาย

6. พจิารณาร่างกฎหมาย ดังนี้

   - เสนอต่อที่ประชุมคณะท างานพจิารณาร่างกฎหมายของ

ส านักงานประกันสังคม เพือ่พจิารณาเนื้อหาวเิคราะหก์ารร่างกฎหมาย

เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และให้

การใช้กฎหมาย เปน็ไปตามวตัถุประสงค์

7. พจิารณาร่างกฎหมาย ดังนี้

   - เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของ

กฎหมายของกระทรวงแรงงาน เพือ่พจิารณาเนื้อหา รูปแบบและ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการออกกฎหมาย

2 โครงการประชาสัมพนัธแ์ละ เพือ่เผยแพร่มาตรฐาน จัดท าคู่มือในการปฏบิติังานเพือ่ 1. เผยแพร่หนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกัน 1 คร้ัง

จัดท าคู่มือการปอ้งกันการทุจริต และแนวทางในการ ปอ้งกันการทุจริตในการปฏบิติัราชการ การทุจริตในการปฏบิติัราชการใหแ้ก่บคุลากรในส านักงาน

ในการปฏบิติัราชการ ปอ้งกันการทุจริตใหแ้ก่ ของบคุลากร และแจ้งเวยีนใหบ้คุลากร ประกันสังคมทราบและถือปฏบิติั เช่น กรมบญัชีกลาง 

บคุลากรในสังกัด ในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. เปน็ต้น

กระทรวงแรงงาน และถือปฏบิติัโดยเคร่งครัด 2. จัดท าคู่มือบริหารความเส่ียงส านักงานประกันสังคม 1 ฉบบั

ประจ าป ี2561

3. โครงการเสริมสร้างธรรมาภบิาล ปอ้งกันและลดความเส่ียง

ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ

- จัดท าบทความและหรือหนังสือ เกี่ยวกับความรู้เร่ืองวนิัยเผยแพร่ 4 คร้ัง 3 1

(คู่มือปอ้งกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน)

4. เผยแพร่คู่มือการปอ้งกันการทุจริตในการปฏบิติัราชการ ประชาสัมพนัธ์ คร้ัง ศสน

 - จัดบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับการปอ้งกันการ ให้แกบุ่คลากร

ทุจริตในการปฏบิติัราชการเพือ่เผยแพร่ในส านักงานประกันสังคม ในองค์กร

กบค

กนผ.

กตน.

กม
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

กลยทุธ์ที่ 1 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือปอ้งกันการทจุริต

1 โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการ 1. เพื่อใหป้ระชาชนผู้รับ 1. เพิ่ม/ปรับปรุงพฒันาระบบ 1. กจิกรรมจัดประชุมเพื่อขับเคล่ือนใหม้ี 4 คร้ัง 1 1 1 1 กพบ.

ประชาชนด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ บริการได้รับความสะดวก 2. ใหค้วามรู้เจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน ระบบอเิล็กทรอนกิส์

(E - System) รวดเร็ว 3. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 2. โครงการ e - Self Service 5 ขัน้ตอน สบท

2. ลดการใช้ดุลพนิจิของ ใหภ้าคประชาชน ส าหรับนายจ้างและผู้ประกนัตน

เจ้าหนา้ที่ในการปฏบิติังาน 4. ติดตามและประเมินผล เพื่อใหน้ายจ้างและผู้ประกนัตนมีระบบสามารถ

3. เพื่อสร้างความรู้ความ การใช้ระบบ จัดท ารายการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทาง

เข้าใจในขัน้ตอนการ มาที่ส านกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร

ปฏบิติังานใหก้บัเจ้าหนา้ที่ พื้นที่หรือส านกังานประกนัสังคมจังหวัดสาขา

ผู้ปฏบิติังาน เพ่ิม/ปรับปรุงพัฒนาระบบ

3. เพิ่มช่องทางการรับ - จ่ายเงินสมทบ

ผ่านธนาคารและหนว่ยบริการ 

    3.1 รับช าระเงินสมทบผู้ประกนัตน 1 แหง่

         ตามมาตรา 40 ผ่าน Mobile Application

    3.2 รับช าระเงินกองทนุประกนัสังคม 2 แหง่

          ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์ (e-Payment)

    3.3 รับช าระเงินกองทนุเงินทดแทน 1 แหง่

          ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์ (e-Payment)

4. พฒันารูปแบบการรับ - จ่ายเงิน

    ใหส้อดคล้องกบัเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

    ด้านการเงินเพื่อกา้วสู่สังคมดิจิตอล

    4.1 พฒันาระบบใบเสร็จรับเงินอเิล็กทรอนกิส์ 1 แหง่

         (e-Receipt) กรณีรับช าระเงินสมทบ

         กองทนุประกนัสังคมและกองทนุเงินทดแทน

         ผ่านเคานเ์ตอร์ธนาคารและหนว่ยบริการ

   4.2 พฒันาระบบการจ่ายเงินผ่านบริการ 1 แหง่

Prompt Pay

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4

 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ล าดบั
แผนปฏบิตักิารปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 3

กบง.

เปา้หมาย หน่วยนับ หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจำ้งตำมระเบียบพัสดุ 

จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโดยละเอยีด 

จัดท ำขอบเขตและควำมต้องกำร 

พัฒนำกำรให้บริกำรงำนประกนัสังคม ในรูปแบบ e-Self Service 

ทดสอบระบบ e-Self Service 
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4

 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ล าดบั
แผนปฏบิตักิารปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 3

เปา้หมาย หน่วยนับ หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

5. โครงการบริหารจัดการและบริการส่ือสารงานประกันสังคม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

  5.1 Update รูปแบบและข้อมูล  - จ านวนผู้ใช้ คน

      Website SSO Community บริการ SSO

  5.2 ออกแบบและผลิต Info graphic,        Community

       Web Banner  SSO Comic แบบไม่ซ้ า

       และบทความ จ านวน

107,203 คน

6. ระบบเบกิจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ 400,000 รายการ

ส าหรับการรักษาโดยแพทยผู้์เชีย่วชาญพเิศษ

เฉพาะทางและการท าหมันใหแ้กส่ถานพยาบาล

ที่ใหบ้ริการ

7. ระบบเบกิจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ 1,833,000 รายการ

ส าหรับการรักษาผู้ปว่ยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย

ใหแ้กส่ถานพยาบาลที่ใหบ้ริการ

2 กจิกรรมเผยแพร่บทความ/คู่มือ ใหบ้คุลากรในสังกดั 1. รวบรวมข้อมูล 1. โครงการเสริมสร้างธรรมาภบิาล ปอ้งกนั

ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง กระทรวงแรงงานมีจิตส านกึ 2. เผยแพร่ข้อมูล และลดความเส่ียงในการเกดิทจุริตและ

วินยัในการปอ้งกนัการทจุริตใหก้บั ยบัยัง้การกระท าความผิด ประพฤติมิชอบ

บคุลากรในสังกดั - เผยแพร่ข้อมูลบทความ และหรือหนงัสือ 10 คร้ัง 3 2 2 3

ความรู้เร่ืองศาสตร์พระราชา เร่ืองวินยั

คุณธรรม จริยธรรม และการปอ้งกนั

ผลประโยชนท์บัซ้อน เพื่อปอ้งกนัและ

เสริมสร้างรวมถึงพฒันาใหเ้จ้าหนา้ที่มีวินยั

- จัดท าบทความและหรือหนงัสือ เกีย่วกบั 4 คร้ัง 3 1

ความรู้เร่ืองวินยัเผยแพร่ (คู่มือปอ้งกนัการ

ทจุริตและผลประโยชนท์บัซ้อน)

ศสน

กบค.

สปย.
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4

 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ล าดบั
แผนปฏบิตักิารปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 3

เปา้หมาย หน่วยนับ หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการพฒันาสมรรถนะการ เพื่อลดปญัหาการทจุริตของ 1. ใหค้วามรู้เจ้าหนา้ที่ที่เกีย่วข้อง โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรด้านการ 1 รุ่น 1 กค.

บริหารการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังานที่ ด้านงบประมาณในหนว่ยงาน บริหารงานการเงินการบญัชีการคลัง (บญัชี)

ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์ เกีย่วข้อง 2. น าความรู้ที่ได้ไปปฏบิติั

3. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้

เจ้าหนา้ที่ผู้เกีย่วข้อง

4 กจิกรรมรายงานผลการจัดหาพสัดุ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส 1. รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผลเสนอเลขาธิการและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 กค.

และจัดไว้ใหป้ระชาชนสามารถ ในการบริหารงานของ 2. รายงานผลและเผยแพร่ ส านกังานประกนัสังคมประจ าทกุเดือน

เข้าตรวจดู หนว่ยงานภาครัฐ รายงานผล
กลยทุธ์ที่ 2 : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูข้องบคุลากรดา้นการปอ้งกันการทจุริต

1 โครงการพฒันาสมรรถนะการ เพื่อพฒันาสมรรถนะและ จัดหรือเข้าร่วมอบรมพฒันาสมรรถนะ เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม ด้านการปอ้งกนั คร้ัง กบค

และองค์ความรู้ในบทบาทหนา้ที่ องค์ความรู้ของเจ้าหนา้ที่ และองค์ความรู้ของเจ้าหนา้ที่ปอ้งกนั การทจุริตและส่งเสริมคุณธรรมกบัหนว่ยงาน

ของเจ้าหนา้ที่ปอ้งกนัการทจุริต ปอ้งกนัการทจุริตของ การทจุริตของกระทรวงแรงงาน ภายนอก

กระทรวงแรงงาน (อาจเข้าร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก

เช่น ป.ป.ช.,ป.ป.ท.)

2 โครงการการต่อต้านการทจุริต เพื่อส่งเสริมบคุลากรใน จัดโครงการฝึกอบรมแกเ่จ้าหนา้ที่ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน 135 คน 135 กฝ.

การด าเนนิการทางวินยั หนว่ยงานใหรั้บรู้เร่ือง ของส านกังานประกนัสังคม ทะเบยีนและเงินสมทบ

การเสริมสร้างพฒันาผู้บงัคับบญัชา การปอ้งกนัการทจุริต 2. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อเพิ่ม 300 คน 50 100 50 50 50

และผู้ใต้บงัคับบญัญชาใหม้ีวินยั การปอ้งกนัผลประโยชน์ ประสิทธิภาพงานวินจิฉัยประโยชนท์ดแทน
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4

 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ล าดบั
แผนปฏบิตักิารปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 3

เปา้หมาย หน่วยนับ หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

จรรยา จริยธรรม เพื่อปอ้งกนัมิให้ ทบัซ้อน มีมาตรการในการ 3. การสัมมนาผู้บริหารส านักงานประกันสังคม 4 คร้ัง 1 1 1 1

กระท าผิด วินยั จรรยา และปอ้งกนั ต่อต้านการทจุริต และสร้าง 4. โครงการพฒันาศักยภาพนกักฎหมาย 150 คน 50 100

ผลประโยชนท์บัซ้อน บคุลากรใหส้ามารถเปน็ 5. The Leadership Dynamic Program 105 คน 28 42 35

ผู้สืบสวนตรวจสอบ 6. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการงานการเงิน 150 คน 150

การด าเนนิการทางวินยั และบญัชีกองทนุ

7. โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรด้าน 180 คน 180

เทคโนโลยสีารสนเทศและความมัน่คง

ปลอดภยัด้านสารสนเทศ

8. การเพิ่มสมรรถนะพนกังานประกนัสังคม 400 คน 50 50 50 50 50 50 50 50

และสร้างความผูกพนัในองค์กร

9. นกับริหารประกนัสังคม ระดับต้น 100 คน 50 50

10. นกับริหารแรงงานระดับกลาง 50 คน 25 25

11. การพฒันาสมรรถนะข้าราชการระดับ 50 คน 50

ปฏบิติัการ

12. การพฒันาทกัษะเพื่อความเชีย่วชาญ 50 คน 50

ในสายงานเพื่อสร้างความเปน็มืออาชีพ

13. Service Mind : การพฒันาศักยภาพ 100 คน 100

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังานด้านบริการเพื่อสร้าง

ความเปน็มืออาชีพ

14. โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร 280 คน 70 140 70

ด้านงานทะเบยีนและเงินสมทบ

15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มทกัษะ 26 คน 26

และศักยภาพการตรวจสอบภายใน

16. โครงการพฒันาเครือข่ายการจัดการความรู้ 180 คน 180

หลักสูตรระเบยีบงานสารบรรณและการท าลาย

หนงัสือราชการ

กฝ.
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4

 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ล าดบั
แผนปฏบิตักิารปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 3

เปา้หมาย หน่วยนับ หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนนิการ 120 คน 120

ทางวินยัส าหรับเจ้าหนา้ที่ส านกังานประกนัสังคม

18. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเทคนคิการสอบ 160 คน 160

ข้อเทจ็จริงและการหาพยานหลักฐานจากการ

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ

19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการประเมิน 160 คน 80 80

ความเส่ียงด้านการตรวจสอบบญัชีค่าจ้าง

20. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 40 คน 40

การตรวจสอบบญัชีค่าจ้าง โดยประยกุต์

ใช้โปรแกรมExcel ขัน้สูง

21. โครงการอบรมความรู้การด าเนนิการเกีย่วกบั 100 คน 100

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ ส าหรับ

นติิกร และเจ้าหนา้ที่ด้านกฎหมาย

22. โครงการใหค้วามรู้ ด้านการปฏบิติังานยดึ 100 คน 100

อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น

23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 50 คน 50

กฝ.
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

ม.ีค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ม.ิย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

กลยุทธ์ที่ 1 : สรา้งกลไกการปอ้งกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปอ้งกันการทุจรติ

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพือ่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ 1. มีการจัดต้ังรวมกลุ่มบุคลากร 1. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งาน 135 คน 135

ของเจ้าหน้าที่เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ภายในองค์กรมีส่วนร่วม ภายในองค์กร ทะเบียนและเงินสมทบ

ระบบงานป้องกันการทุจริต ในการก าหนดบทบาทและ 2. ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่ 300 คน 50 100 50 50 50

ตรวจสอบการท างานป้องกัน บุคลากรที่จัดต้ังขึ้น ประสิทธภิาพงานวนิิจฉัยประโยชน์ทดแทน

ปราบปราม การทุจริตและ 3. การสัมมนาผู้บริหารส านักงานประกันสังคม 4 คร้ัง 1 1 1 1

ประพฤติมิชอบในองค์กร 4. โครงการพฒันาศักยภาพนักกฎหมาย 150 คน 50 100

5. The Leadership Dynamic Program 105 คน 28 42 35

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงิน 150 คน 150

และบัญชีกองทุน

7. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้าน 180 คน 180

เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศ

8. การเพิม่สมรรถนะพนักงานประกันสังคม 400 คน 50 50 50 50 50 50 50 50

และสร้างความผูกพนัในองค์กร

9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น 100 คน 50 50

10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง 50 คน 25 25

11. การพฒันาสมรรถนะข้าราชการระดับ 50 คน 50

ปฏิบัติการ

12. การพฒันาทักษะเพือ่ความเชี่ยวชาญ 50 คน 50

ในสายงานเพือ่สร้างความเป็นมืออาชีพ

13. Service Mind : การพฒันาศักยภาพ 100 คน 100

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ

เพือ่สร้างความเป็นมืออาชีพ

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

กฝ.

หมายเหตุ

  แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์ที ่3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภบิาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ
แผนปฏิบตัิการปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย หน่วยนับ
ไตรมาส 1
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

ม.ีค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ม.ิย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

  แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์ที ่3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภบิาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ
แผนปฏิบตัิการปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย หน่วยนับ
ไตรมาส 1

14. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร 280 คน 70 140 70

ด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ

15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ทกัษะ 26 คน 26

และศักยภาพการตรวจสอบภายใน

16. โครงการพัฒนาเครือขา่ยการจดัการความรู้ 180 คน 180

หลักสูตรระเบยีบงานสารบรรณและการท าลาย

หนังสือราชการ

17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการ 120 คน 120

ทางวนิัยส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงานประกันสังคม

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค 160 คน 160

การสอบข้อเท็จจริงและการหาพยานหลักฐาน

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ

19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัการประเมิน 160 คน 80 80

ความเส่ียงด้านการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 40 คน 40

การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง โดยประยุกต์

ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง

21. โครงการอบรมความรู้การด าเนินการเกี่ยวกับ 100 คน 100

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ส าหรับ

นิติกร และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

22. โครงการให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงานยึด 100 คน 100

อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

กฝ.
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

ม.ีค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ม.ิย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

  แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์ที ่3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภบิาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ
แผนปฏิบตัิการปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย หน่วยนับ
ไตรมาส 1

23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 50 คน 50

ของ สปส.

27. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน 60 คน

คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR) ของส านักงานกองทุน

เงินทดแทน

2 โครงการพฒันาองค์กรด้วยหลัก เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน 1. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม 1. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งาน 135 คน 135

ธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริต ให้องค์กรน าหลัก ธรรมาภิบาลในการท างานและ ทะเบียนและเงินสมทบ

ธรรมาภิบาล คุณธรรม การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่ 300 คน 50 100 50 50 50

จริยธรรมไปใช้ในการ พอเพยีงไปใช้ (อบรม/สัมมนา/ ประสิทธภิาพงานวนิิจฉัยประโยชน์ทดแทน

บริหารองค์กร กิจกรรมฯลฯ) 3. การสัมมนาผู้บริหารส านักงานประกันสังคม 4 คร้ัง 1 1 1 1

2. ประเมินผลการด าเนินงาน 4. โครงการพฒันาศักยภาพนักกฎหมาย 150 คน 50 100

5. The Leadership Dynamic Program 105 คน 28 42 35

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงิน 150 คน 150

และบัญชีกองทุน

7. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้าน 180 คน 180

เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศ

8. การเพิม่สมรรถนะพนักงานประกันสังคม 400 คน 50 50 50 50 50 50 50 50

และสร้างความผูกพนัในองค์กร

9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น 100 คน 50 50

10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง 50 คน 25 25

11. การพฒันาสมรรถนะข้าราชการระดับ 50 คน 50

ปฏิบัติการ

12. การพฒันาทักษะเพือ่ความเชี่ยวชาญ 50 คน 50

ในสายงานเพือ่สร้างความเป็นมืออาชีพ

กฝ.

สกท

กฝ.
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

ม.ีค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ม.ิย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

  แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์ที ่3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภบิาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ
แผนปฏิบตัิการปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย หน่วยนับ
ไตรมาส 1

13. Service Mind : การพฒันาศักยภาพ 100 คน 100

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ

เพือ่สร้างความเป็นมืออาชีพ

14. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร 280 คน 70 140 70

ด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ

15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ทกัษะ 26 คน 26

และศักยภาพการตรวจสอบภายใน

16. โครงการพัฒนาเครือขา่ยการจดัการความรู้ 180 คน 180

หลักสูตรระเบยีบงานสารบรรณและการท าลาย

หนังสือราชการ

17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการ 120 คน 120

ทางวนิัยส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงานประกันสังคม

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค 160 คน 160 กฝ.

การสอบข้อเท็จจริงและการหาพยานหลักฐาน

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ

19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 160 คน 80 80

การประเมินความเส่ียงด้านการตรวจสอบ
บัญชีค่าจ้าง

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 40 คน 40

การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง โดยประยุกต์

ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง

21. โครงการอบรมความรู้การด าเนินการเกี่ยวกับ 100 คน 100

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ส าหรับ

นิติกร และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

22. โครงการให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงานยึด 100 คน 100

อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

ม.ีค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ม.ิย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

  แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์ที ่3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภบิาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ
แผนปฏิบตัิการปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย หน่วยนับ
ไตรมาส 1

23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 50 คน 50

ของ สปส.

24. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน

และลดความเส่ียงในการเกิดทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

- สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจเร่ือง 6 คร้ัง 2 1 1 2

การปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์
3 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร ข้าราชการและ เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ 2 คร้ัง 1 1 กพบ.

แนวทางการเพิม่ประสิทธภิาพในการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามคู่มือส าหรับประชาชน ส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือส าหรับปะชาชน โดยมีธรรมาภิบาล อ านวยความสะดวกในการพจิารณา
ภายใต้พระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพจิารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558
2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือส าหรับประชาชนภายใต้
พระราชบัญญติการอ านวยความ
สะดวกในการพจิารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558
3. การจัดประชุมคณะท างาน
พจิารณาทบทวนคู่มือส าหรับ
ประชาชน ภายใต้ พระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการ
พจิารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

กลยุทธ์ที่ 2 : สรา้งระบบบรหิารจัดการภาคีเครอืข่ายและแหล่งเรยีนรูท้ี่เอ้ือต่อการต้านการทุจรติ

1 โครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐ 1. เพือ่สร้างความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส านึกและ อยู่ระหวา่งรอการพจืารณาอนุมัติ ของ สสร.

ในการป้องกันและปราบปราม และบูรณาการความร่วมมือ สร้างความตระหนักรู้ในการ คณะกรรมการประกันสังคม

การทุจริตระดับพืน้ที่ ระหวา่งภาคีเครือข่ายภาค ป้องกันการทุจริตให้เครือข่าย

ประชาชนในการต่อต้าน อาสาสมัครแรงงาน และร่วมมือ

การทุจริต เป็นอาสาสมัครแรงงานต้านทุจริต

กบค
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

ม.ีค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ม.ิย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

  แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์ที ่3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภบิาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ
แผนปฏิบตัิการปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย หน่วยนับ
ไตรมาส 1

2. เพือ่ปลูก - ปลุกจิตส านึก

สร้างค่านิยมตระหนักรู้

ในเร่ืองความซ่ือสัตย์ สุจริต

มีคุณธรรม จริยธรรม

การป้องกันการทุจริต

พืน้ที่

3. เพือ่สร้างเครือข่ายและ

สร้างความร่วมมือในภาค

ประชาชนในการเฝ้าระวงั

ติดตาม ตรวจสอบและแจ้ง

เบาะแสการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 : บรูณาการกับทุกภาคส่วนในการเสรมิสรา้ง ตรวจสอบ และสนับสุนการต่อต้านการทุจรติ

1 โครงการบูรณการข้อมูลการทุจริต เพือ่เผยแพร่ข้อมูลการทุจริต 1. รวบรวมข้อมูลการทุจริต กบค.

เพือ่เผยแพร่และรณรงค์ลดการให้ แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง ศสน.

และรับสินบน ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ แรงงาน

ร่วมกันรณรงค์ลดการให้ 2. จัดท าข้อมูลเป็นภาพรวม

และรับสินบน กระทรวงแรงงานในรูปแบบต่างๆ

3. เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และ

ภาคประชาชน

2 โครงการกิจกรรมสอดแทรกหัวข้อ เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ สอดแทรกหัวข้อเกี่ยวกับความรู้ 1. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งาน 135 คน 135 กฝ.

การให้ความรู้ด้านการทุจริตสู่การ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน ด้านการทุจริตในการอบรมที่ ทะเบียนและเงินสมทบ

ปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน และปราบปรามทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่ 300 คน 50 100 50 50 50

เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ประสิทธภิาพงานวนิิจฉัยประโยชน์ทดแทน

หน่วยงาน 3. การสัมมนาผู้บริหารส านักงานประกันสังคม 4 คร้ัง 1 1 1 1

4. โครงการพฒันาศักยภาพนักกฎหมาย 150 คน 50 100

5. The Leadership Dynamic Program 105 คน 28 42 35

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงิน 150 คน 150

และบัญชีกองทุน
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

ม.ีค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ม.ิย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

  แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์ที ่3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภบิาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ
แผนปฏิบตัิการปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย หน่วยนับ
ไตรมาส 1

7. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้าน 180 คน 180

เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศ

8. การเพิม่สมรรถนะพนักงานประกันสังคม 400 คน 50 50 50 50 50 50 50 50

และสร้างความผูกพนัในองค์กร

9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น 100 คน 50 50

10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง 50 คน 25 25

11. การพฒันาสมรรถนะข้าราชการระดับ 50 คน 50

ปฏิบัติการ

12. การพฒันาทักษะเพือ่ความเชี่ยวชาญ 50 คน 50

ในสายงานเพือ่สร้างความเป็นมืออาชีพ

13. Service Mind : การพฒันาศักยภาพ 100 คน 100

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ

เพือ่สร้างความเป็นมืออาชีพ

14. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร 280 คน 70 140 70

ด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ

15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ทกัษะ 26 คน 26 กฝ.

และศักยภาพการตรวจสอบภายใน

16. โครงการพัฒนาเครือขา่ยการจดัการความรู้ 180 คน 180

หลักสูตรระเบยีบงานสารบรรณและการท าลาย

หนังสือราชการ

17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการ 120 คน 120

ทางวนิัยส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงานประกันสังคม

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค 160 คน 160

การสอบข้อเท็จจริงและการหาพยานหลักฐาน

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

ม.ีค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ม.ิย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

  แผนปฏบิตักิารปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์ที ่3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภบิาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ
แผนปฏิบตัิการปอ้งกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย หน่วยนับ
ไตรมาส 1

19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 160 คน 80 80

การประเมินความเส่ียงด้านการตรวจสอบ
บัญชีค่าจ้าง

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 40 คน 40

การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง โดยประยุกต์

ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง

21. โครงการอบรมความรู้การด าเนินการเกี่ยวกับ 100 คน 100

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ส าหรับ

นิติกร และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

22. โครงการให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงานยึด 100 คน 100

อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 50 คน 50

ของ สปส.

24. เผยแพร่ข้อมูลและรณรงค์ลดการให้และรับ ประชา คร้ัง ศสน

สินบน สัมพนัธ์

  - จัดบอร์ดประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสาร ใหแ้ก่บุคลากร

เกี่ยวกับการรณรงค์ลดการให้และรับสินบน ภายในองค์กร

เพือ่เผยแพร่ในส านักงานประกันสังค
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ กระบวนการ
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

ม.ีค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ม.ิย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

กลยทุธท์ี่ 1 : การสร้างนวตักรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต

1 โครงการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1. รวบรวมขอ้มลู 1. การขบัเคล่ือนมาตรการต่อต้านการให้ คร้ัง

ขอ้มลูขา่วสาร "กระทรวงแรงงาน ขอ้มลูขา่วสาร ปลูกจติส านึก 2. จดัท าขอ้มลู สินบนเจา้หน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน

โปร่งใสไร้ทุจริต" ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   - เผยแพร่ขอ้มลู ขา่วสารการต่อต้านการให้

และการรณรงค์ต่อต้าน ตามชอ่งทางต่าง ๆ สินบนเจา้หน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน

การทุจริตของหน่วยงาน 2. โครงการเสริมสร้างสมถรรถนะบุคลากรด้าน จ านวน ร้อยละ

ในสังกดักระทรวงแรงงาน คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ ผู้เขา้อบรม

(ชอ่งทางต่อปี) สังคม (CSR) ร้อยละ 80
กลยทุธท์ี่ 2 : สง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างภาพลกัษณ์ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร

1 โครงการเขา้ร่วมประกวด/กจิกรรม เพื่อกระตุ้นการมส่ีวนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุน เขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม ด้านการป้องกนั คร้ัง กบค.

เพื่อรับรางวลัด้านการป้องกนั ในการต่อต้านการทุจริต หน่วยงานสังกดักระทรวง การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมกบัหน่วยงาน

การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ แรงงาน และเจา้หน้าที่ ภายนอก

กบัหน่วยงานภายนอก ที่ดีแกก่ระทรวงแรงงาน เขา้ร่วมประกวดในโครงการ

หรือกจิกรรมด้านการต่อต้าน

การทุจริตกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวขอ้ง

2 โครงการประเมนิคุณธรรมและ 1. ยกระดับความโปร่งใส 1. การพัฒนาระบบ โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 85 ร้อยละ กบค.

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน และคุณธรรมในการด าเนิน การท างานของหน่วยงาน ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) งานของหน่วยงาน ตามหลักธรรมาภิบาล

2. สร้างความเชื่อมนัในการ 2. เปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

เป็นองค์กรที่มกีารด าเนิน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กจิการอยา่งมธีรรมาภิบาล เพื่อการตรวจสอบถว่งดุล

ต่อสังคมและผู้รับบริการ

ศสน

ไตรมาส 4
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 แผนปฏบิตัิการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส

ล าดบั
แผนปฏิบัตกิารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

กบค.
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