แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการทุจริต
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

กระบวนการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตสานึก และแรงจูงในทีด่ ขี องบุคลากรกระทรวงแรงงานด้านการป้องกันการทุจริต
1 โครงการเชิดชูเกียรติบคุ ลากร
(ข้าราชการต้นแบบคุณธรรม)
ผู้ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และมีคุณธรรม

เพือ่ เป็นการยกย่องเชิดชู
และเป็นขวัญกาลังใจ
ต่อบุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
ที่มีคุณธรรม ปฏิบตั ิงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ด้านการป้องกันการทุจริต
ให้แก่บคุ ลากร

1. เพือ่ บรรจุเนื้อหาสาระ
ด้านการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก
2. เพือ่ ปลูกจิตสานึกและ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บคุ ลากร
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

1. กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรผู้มีความประพฤติดี
2. คัดเลือกบุคลากรตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
3. ประกาศและมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติ และจัดทาหนังสือชมเชย
บุคลากรผู้มีความประพฤติชอบ
และมีความซื่อสัตย์และเป็นที่
ประจักษ์ต่อสังคม และแจ้งเวียนให้
บุคลากรในสังกัดทราบและยึดถือ
เป็นแบบอย่าง
4. นาข้อมูลมาประกอบการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
และการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
1. ฝึกอบรมข้าราชการใหม่
2. ฝึกอบรมนักบริหารแรงงาน
ระดับสูง (นบรส.)
3. ฝึกอบรมนักบริหารแรงงาน
ระดับกลาง (นบก.)
4. อื่น ๆ

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

2

คน

1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานทะเบียนและเงินสมทบ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพงาน
วินิจฉัยประโยชน์ทดแทน

135
300

คน
คน

135
50 100

3. การสัมมนาผู้บริหารสานักงานประกันสังคม

4
150
105
150
180

ครั้ง
คน
คน
คน
คน

1
50 100
28 42

400

คน

50 50 50

100
50

คน
คน

50

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกฎหมาย
5. The Leadership Dynamic Program
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการงานการเงินและบัญชีกองทุน
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
8. การเพิม่ สมรรถนะพนักงานประกันสังคมและสร้างความผูกพัน
ในองค์กร
9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น
10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง

กบค.

กฝ.
50 50 50
1

1

1
35
150
180
50 50 50 50 50
50
25 25

1

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการทุจริต
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม
11. การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบตั ิการ
12. การพัฒนาทักษะเพือ่ ความเชี่ยวชาญในสายงานเพือ่ สร้าง
ความเป็นมืออาชีพ
13. Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้านบริการ เพือ่ สร้างความเป็นมืออาชีพ
14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานทะเบียน
และเงินสมทบ
15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ ทักษะและศักยภาพ
การตรวจสอบภายใน
16. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้หลักสูตรระเบียบ
งานสารบรรณและการทาลายหนังสือราชการ
17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย
สาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการสอบข้อเท็จจริง
และการหาพยานหลักฐานจากการตรวจสอบสถานประกอบการ
19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการการประเมินความเสี่ยง
ด้านการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
โดยประยุกต์ ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง
21. โครงการอบรมความรู้การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สาหรับ นิติกร และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
22. โครงการให้ความรู้ ด้านการปฏิบตั ิงานยึด อายัด และขายทอด
ตลาดทรัพย์สิน
23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62
50
50

คน
คน

50

100

คน

100

280

คน

70 140 70

26

คน

180

คน

120

คน

160

คน

160

คน

80 80

40

คน

40

100

คน

100

คน

50

คน

50

26
180
120
160

100
100
50

2

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการทุจริต
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการปรับฐานความคิด
สร้างจิตสานึก ค่านิยมของ
บุคลากรให้ปฏิเสธ และต่อต้าน
การทุจริต โดยนาหลักทาง
ศาสนาและหลักคาสอนของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับ
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และการ
ดารงชีวติ

วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างทัศนคติและ
จิตสานึกด้านการทุตริต
ประพฤติมิชอบให้กับ
บุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน

กระบวนการ
1. จัดกิจกรรม/อบรม ให้ความรู้
แก่บคุ ลากร เช่น
- การจัดกิจกรรมตามหลักศาสนา
เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
รัชกาลที่ 9
- สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามศาสตร์
พระราชา หลักธรรมาภิบาลและ
ประมวลจริยธรรม
- ส่งเสริมการเรียนรู้การดารงชีวติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- อื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานทะเบียนและเงินสมทบ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพงานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน

135
300

คน
คน

135
50 100

3. การสัมมนาผู้บริหารสานักงานประกันสังคม

4
150
105
150
180

ครั้ง
คน
คน
คน
คน

1
50 100
28 42

400

คน

50 50 50

100
50
50
50

คน
คน
คน
คน

50

100

คน

100

280
26

คน
คน

70 140 70

180

คน

120

คน

160

คน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกฎหมาย
5. The Leadership Dynamic Program
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการงานการเงินและบัญชีกองทุน
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
8. การเพิม่ สมรรถนะพนักงานประกันสังคมและสร้างความผูกพัน
ในองค์กร
9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น
10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง
11. การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบตั ิการ
12. การพัฒนาทักษะเพือ่ ความเชี่ยวชาญในสายงานเพือ่ สร้าง
ความเป็นมืออาชีพ
13. Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้านบริการเพือ่ สร้างความเป็นมืออาชีพ
14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ
15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ ทักษะและศักยภาพ
การตรวจสอบภายใน
16. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ หลักสูตรระเบียบ
งานสารบรรณและการทาลายหนังสือราชการ
17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย
สาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการสอบข้อเท็จจริง
และการหาพยานหลักฐานจากการตรวจสอบสถานประกอบการ

50 50 50
1

1

1
35
150
180
50 50 50 50 50
50
กฝ.

25 25
50
50

26
180
120
160

3

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการทุจริต
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม
19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการการประเมินความเสี่ยง
ด้านการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การตรวจสอบบัญชี
ค่าจ้าง โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง
21. โครงการอบรมความรู้การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สาหรับนิติกร และเจ้าหน้าที่
ด้านกฎหมาย
22. โครงการให้ความรู้ ด้านการปฏิบตั ิงานยึดอายัด และขายทอด
ตลาดทรัพย์สิน
23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส
ของบุคลากรสานักงานประกันสังคม
24. โครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับลูกจ้างส่วนราชการ
25. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เผยแพร่ข้อมูลบทความ และหรือหนังสือความรู้เรื่องศาสตร์
พระราชา เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพือ่ ป้องกันและเสริมสร้างรวมถึงพัฒนา
ให้เจ้าหน้าที่มีวนิ ัย

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62
160

คน

80 80

40

คน

40

100

คน

100

คน

50

คน

4

รุ่น

10

ครั้ง

100

100
50
1

3

2

2

1

1

1

สกท

3

4

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการทุจริต
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การทางาน เพือ่ ป้องกัน
การกระทาผิดระเบียบ/
การทุจริต

วัตถุประสงค์
เพือ่ อบรมบุคลากรให้มี
ความรู้เรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเงินการ
คลัง วินัย และด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

กระบวนการ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องกฎระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง วินัย
และด้านการต่อต้านการทุจริต
แก่บคุ ลากร

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานทะเบียนและเงินสมทบ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพงาน
วินิจฉัยประโยชน์ทดแทน

135
300

คน
คน

135
50 100

3. การสัมมนาผู้บริหารสานักงานประกันสังคม

4
150
105
150
180

ครั้ง
คน
คน
คน
คน

1
50 100
28 42

400

คน

50 50 50

100
50
50
50

คน
คน
คน
คน

50

100

คน

100

280
26

คน
คน

70 140 70

180

คน

120

คน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกฎหมาย
5. The Leadership Dynamic Program
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการงานการเงินและบัญชีกองทุน
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
8. การเพิม่ สมรรถนะพนักงานประกันสังคมและสร้างความผูกพัน
ในองค์กร
9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น
10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง
11. การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบตั ิการ
12. การพัฒนาทักษะเพือ่ ความเชี่ยวชาญในสายงานเพือ่
สร้างความเป็นมืออาชีพ
13. Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้านบริการเพือ่ สร้างความเป็นมืออาชีพ
14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ
15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ ทักษะและศักยภาพ
การตรวจสอบภายใน
16. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้หลักสูตรระเบียบ
งานสารบรรณและการทาลายหนังสือราชการ
17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย
สาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม

50 50 50
1

1

1
35
150
180
50 50 50 50 50
50
กฝ.

25 25
50
50

26
180
120
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการทุจริต
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการสอบข้อเท็จจริง
และการหาพยานหลักฐานจากการตรวจสอบสถานประกอบการ
19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการการประเมินความเสี่ยง
ด้านการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การตรวจสอบ
บัญชีค่าจ้าง โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง
21. โครงการอบรมความรู้การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สาหรับนิติกร และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
22. โครงการให้ความรู้ ด้านการปฏิบตั ิงานยึดอายัด และขายทอด
ตลาดทรัพย์สิน
23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส
ของบุคลากรสานักงานประกันสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 : การกาหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต
1 มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล วางมาตรการเพือ่ เป็น
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการ แนวทางให้บคุ ลากรใน
เกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ สังกัดกระทรวงแรงงาน
ปฏิบตั ิงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและป้องกัน
การทุจริต

1. กาหนดมาตรการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ
- กาหนดให้มีการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด
- กาหนดให้มีการตรวจสอบ
เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่าง
ข้าราชการ และนักธุรกิจที่อาจมี

1. งานตรวจสอบภายใน
1.1 ประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบประจาปี
ของหน่วยรับตรวจทั่วประเทศ
1.2 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม และพระราชบัญญัติเงินทดแทนของหน่วยตรวจ
(ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่งและแนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62
160

คน

160

160

คน

80 80

40

คน

40

100

คน

100

คน

50

คน

49

หน่วย

กฝ.

100
100
50

4

4

4

4

4

5

3

4

4

5

4

4

กตน.
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการทุจริต
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ
การทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณ
สูง
- กาชับให้มีการดาเนินการตาม
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
2. สร้างความโปร่งใสในกระบวนการ
พิจารณาร่างกฎหมาย
- การตรวจสอบความชอบด้วย
เนื้อหาของกฎหมาย
- การพิจารณาและวิเคราะห์เนื้อหา
ของกฎหมายว่าไม่เอื้อประโยชน์
ต่อคนกลุ่มใด
- ตรวจสอบหลักการที่เอื้อประโยชน์
ต่อตนเองและพวกพ้อง
- รายงานผลการวิเคราะห์ต่อสาธารณะ
3. กาหนดนโยบายให้ผู้บริหาร
ประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
1.3 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การคลังและการพัสดุ
ของงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้ถูกต้องเพือ่ ให้
งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ
1.4 รายงานผลการตรวจสอบ ประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบต่อ
เลขาธิการ และคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
1.5 ติดตามหน่วยรับ ให้มีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
และรายงานผลการติดตามการตรวจสอบต่อเลขาธิการ เพือ่ มิให้
เกิดความเสี่ยง
1.6 ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่หน่วยรับตรวจ กรณีมีปญ
ั หา
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
1.7 กาชับให้มีการดาเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบและแนะนาให้หน่วยรับตรวจปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี คู่มือ และ
แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี 2561
- จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน
3. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เผยแพร่ข้อมูลบทความ และหรือหนังสือความรู้เรื่องศาสตร์
พระราชา เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพือ่ ป้องกันและเสริมสร้างรวมถึงพัฒนา
ให้เจ้าหน้าที่มีวนิ ัย
4. ยกร่างกฎหมาย
- หน่วยงานภายในสานักงานประกันสังคม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

1

แผน

10

ครั้ง

10

ฉบับ

กนผ.

3

2

2

3

กบค

กม
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการทุจริต
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2 โครงการประชาสัมพันธ์และ
เพือ่ เผยแพร่มาตรฐาน
จัดทาคู่มือการป้องกันการทุจริต และแนวทางในการ
ในการปฏิบตั ิราชการ
ป้องกันการทุจริตให้แก่
บุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

5. การตรวจร่างกฎหมาย
- กองกฎหมาย วิเคราะห์และตรวจเนือ้ หา รูปแบบ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่ขัดกับกฎหมาย
6. พิจารณาร่างกฎหมาย ดังนี้
- เสนอต่อที่ประชุมคณะทางานพิจารณาร่างกฎหมายของ
สานักงานประกันสังคม เพือ่ พิจารณาเนื้อหาวิเคราะห์การร่างกฎหมาย
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และให้
การใช้กฎหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์
7. พิจารณาร่างกฎหมาย ดังนี้
- เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กฎหมายของกระทรวงแรงงาน เพือ่ พิจารณาเนื้อหา รูปแบบและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รบั จากการออกกฎหมาย
จัดทาคู่มือในการปฏิบตั ิงานเพือ่
1. เผยแพร่หนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
1
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบตั ิราชการ การทุจริตในการปฏิบตั ิราชการให้แก่บคุ ลากรในสานักงาน
ของบุคลากร และแจ้งเวียนให้บคุ ลากร ประกันสังคมทราบและถือปฏิบตั ิ เช่น กรมบัญชีกลาง
ในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. เป็นต้น
และถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด
2. จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยงสานักงานประกันสังคม
1
ประจาปี 2561
3. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ
- จัดทาบทความและหรือหนังสือ เกี่ยวกับความรู้เรื่องวินัยเผยแพร่
4
(คู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน)
4. เผยแพร่คู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบตั ิราชการ
ประชาสัมพันธ์
- จัดบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการ
ให้แก่บุคลากร
ทุจริตในการปฏิบตั ิราชการเพือ่ เผยแพร่ในสานักงานประกันสังคม
ในองค์กร

กม

ครั้ง
กตน.

ฉบับ

ครั้ง
ครั้ง

กนผ.

3

1

กบค

ศสน

8

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

หน่วยงาน
หมายเหตุ
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต
1 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ 1. เพื่อให้ประชาชนผูร้ ับ
ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการได้รับความสะดวก
(E - System)
รวดเร็ว
2. ลดการใช้ดุลพินจิ ของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
3. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน

1. เพิ่ม/ปรับปรุงพัฒนาระบบ
2. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ภาคประชาชน
4. ติดตามและประเมินผล
การใช้ระบบ

1. กิจกรรมจัดประชุมเพื่อขับเคลือ่ นให้มี
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. โครงการ e - Self Service
สาหรับนายจ้างและผูป้ ระกันตน
เพื่อให้นายจ้างและผูป้ ระกันตนมีระบบสามารถ
จัดทารายการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทาง
มาที่สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
เพิ่ม/ปรับปรุงพัฒนาระบบ
3. เพิ่มช่องทางการรับ - จ่ายเงินสมทบ
ผ่านธนาคารและหน่วยบริการ
3.1 รับชาระเงินสมทบผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา 40 ผ่าน Mobile Application
3.2 รับชาระเงินกองทุนประกันสังคม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
3.3 รับชาระเงินกองทุนเงินทดแทน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
4. พัฒนารูปแบบการรับ - จ่ายเงิน
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการเงินเพื่อก้าวสูส่ ังคมดิจิตอล
4.1 พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt) กรณีรับชาระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการ
4.2 พัฒนาระบบการจ่ายเงินผ่านบริการ
Prompt Pay

4

ครั้ง

5

ขัน้ ตอน

1

1

1

1

กพบ.
สบท

ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ

จัดทำแผนกำรดำเนินงำนโดยละเอียด
จัดทำขอบเขตและควำมต้องกำร

พัฒนำกำรให้บริกำรงำนประกันสังคม ในรูปแบบ e-Self Service
ทดสอบระบบ e-Self Service

1

แห่ง

2

แห่ง

1

แห่ง
กบง.

1

แห่ง

1

แห่ง

9

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

หน่วยงาน
หมายเหตุ
รับผิดชอบ

5. โครงการบริหารจัดการและบริการสื่อสารงานประกันสังคม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.1 Update รูปแบบและข้อมูล
Website SSO Community
5.2 ออกแบบและผลิต Info graphic,
Web Banner SSO Comic
และบทความ

- จานวนผู้ใช้

คน

บริการ SSO

ศสน

Community

แบบไม่ซ้า
จานวน
107,203 คน

2 กิจกรรมเผยแพร่บทความ/คูม่ ือ
ให้บคุ ลากรในสังกัด
1. รวบรวมข้อมูล
ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง กระทรวงแรงงานมีจิตสานึก 2. เผยแพร่ข้อมูล
วินยั ในการป้องกันการทุจริตให้กบั ยับยัง้ การกระทาความผิด
บุคลากรในสังกัด

6. ระบบเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
สาหรับการรักษาโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญพิเศษ
เฉพาะทางและการทาหมันให้แก่สถานพยาบาล
ที่ให้บริการ
7. ระบบเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
สาหรับการรักษาผูป้ ว่ ยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ
1. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน
และลดความเสีย่ งในการเกิดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- เผยแพร่ข้อมูลบทความ และหรือหนังสือ
ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา เรื่องวินยั
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน เพื่อป้องกันและ
เสริมสร้างรวมถึงพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีวินยั
- จัดทาบทความและหรือหนังสือ เกีย่ วกับ
ความรู้เรื่องวินยั เผยแพร่ (คูม่ ือป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทบั ซ้อน)

400,000 รายการ

สปย.
1,833,000 รายการ

10

ครั้ง

3

2

2

3
กบค.

4

ครั้ง

3

1

10

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

3 โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
เพื่อลดปัญหาการทุจริตของ 1. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
บริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานที่
ด้านงบประมาณในหน่วยงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เกีย่ วข้อง
2. นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบตั ิ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่ผเู้ กีย่ วข้อง
4 กิจกรรมรายงานผลการจัดหาพัสดุ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส 1. รวบรวมข้อมูล
และจัดไว้ให้ประชาชนสามารถ
ในการบริหารงานของ
2. รายงานผลและเผยแพร่
เข้าตรวจดู
หน่วยงานภาครัฐ
รายงานผล
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูข้ องบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
และองค์ความรู้ในบทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ปอ้ งกันการทุจริต

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่
ป้องกันการทุจริตของ
กระทรวงแรงงาน

2 โครงการการต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการทางวินยั
การเสริมสร้างพัฒนาผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บงั คับบัญญชาให้มีวินยั

เพื่อส่งเสริมบุคลากรใน
หน่วยงานให้รับรู้เรื่อง
การป้องกันการทุจริต
การป้องกันผลประโยชน์

จัดหรือเข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ปอ้ งกัน
การทุจริตของกระทรวงแรงงาน
(อาจเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เช่น ป.ป.ช.,ป.ป.ท.)
จัดโครงการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่
ของสานักงานประกันสังคม

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
บริหารงานการเงินการบัญชีการคลัง (บัญชี)

1

รุ่น

สรุปรายงานผลเสนอเลขาธิการและเผยแพร่ในเว็บไซต์
สานักงานประกันสังคมประจาทุกเดือน

11

ครั้ง

เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ทะเบียนและเงินสมทบ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานวินจิ ฉัยประโยชน์ทดแทน

1

1

1

หน่วยงาน
หมายเหตุ
รับผิดชอบ

กค.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

กค.

กบค

ครั้ง

135

คน

135

300

คน

50 100

กฝ.
50 50 50

11

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

จรรยา จริยธรรม เพื่อป้องกันมิให้ ทับซ้อน มีมาตรการในการ
กระทาผิด วินยั จรรยา และป้องกัน ต่อต้านการทุจริต และสร้าง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
บุคลากรให้สามารถเป็น
ผูส้ ืบสวนตรวจสอบ
การดาเนินการทางวินยั

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

3. การสัมมนาผู้บริหารสานักงานประกันสังคม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกฎหมาย
5. The Leadership Dynamic Program
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการงานการเงิน
และบัญชีกองทุน
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
8. การเพิ่มสมรรถนะพนักงานประกันสังคม
และสร้างความผูกพันในองค์กร
9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น
10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง
11. การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับ
ปฏิบตั ิการ
12. การพัฒนาทักษะเพื่อความเชีย่ วชาญ
ในสายงานเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ
13. Service Mind : การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านบริการเพื่อสร้าง
ความเป็นมืออาชีพ
14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ
15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะ
และศักยภาพการตรวจสอบภายใน
16. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้
หลักสูตรระเบียบงานสารบรรณและการทาลาย
หนังสือราชการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62
4
150
105
150

ครั้ง
คน
คน
คน

1
50 100
28 42

1

1

180

คน

400

คน

100
50
50

คน
คน
คน

50

คน

100

คน

100

280

คน

70 140 70

26

คน

180

คน

หน่วยงาน
หมายเหตุ
รับผิดชอบ

1
35
150
180

50 50 50 50 50 50 50 50
50 50
25 25
50

กฝ.
50

26
180

12

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม
17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินการ
ทางวินยั สาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการสอบ
ข้อเท็จจริงและการหาพยานหลักฐานจากการ
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการการประเมิน
ความเสีย่ งด้านการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง โดยประยุกต์
ใช้โปรแกรมExcel ขัน้ สูง
21. โครงการอบรมความรู้การดาเนินการเกีย่ วกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สาหรับ
นิติกร และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
22. โครงการให้ความรู้ ด้านการปฏิบตั ิงานยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62
120

คน

160

คน

160

คน

80 80

40

คน

40

100

คน

100

คน

50

คน

หน่วยงาน
หมายเหตุ
รับผิดชอบ

120
160

กฝ.

100

100
50

13

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบตั ิการป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างกลไกการป้องกันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เพือ่ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ภายในองค์กรมีส่วนร่วม
ระบบงานป้องกันการทุจริต
ในการกาหนดบทบาทและ
ตรวจสอบการทางานป้องกัน
ปราบปราม การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์กร

1. มีการจัดตั้งรวมกลุ่มบุคลากร
ภายในองค์กร
2. ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม
บุคลากรที่จัดตั้งขึ้น

1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งาน
ทะเบียนและเงินสมทบ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพงานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน
3. การสัมมนาผู้บริหารสานักงานประกันสังคม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกฎหมาย
5. The Leadership Dynamic Program
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงิน
และบัญชีกองทุน
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
8. การเพิม่ สมรรถนะพนักงานประกันสังคม
และสร้างความผูกพันในองค์กร
9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น
10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง
11. การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการ
12. การพัฒนาทักษะเพือ่ ความเชี่ยวชาญ
ในสายงานเพือ่ สร้างความเป็นมืออาชีพ
13. Service Mind : การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ
เพือ่ สร้างความเป็นมืออาชีพ

135

คน

135

300

คน

50 100

4
150
105
150

ครั้ง
คน
คน
คน

1
50 100
28 42

180

คน

50 50 50
1

1

1
35
150
180
กฝ.

400

คน

100
50
50

คน
คน
คน

50

คน

100

คน

50 50 50 50 50 50 50 50
50 50
25 25
50
50
100
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบตั ิการป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ
15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ ทักษะ
และศักยภาพการตรวจสอบภายใน
16. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้
หลักสูตรระเบียบงานสารบรรณและการทาลาย
หนังสือราชการ
17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินการ
ทางวินัยสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสอบข้อเท็จจริงและการหาพยานหลักฐาน
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง โดยประยุกต์
ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง

280

คน

26

คน

180

คน

120

คน

160

คน

21. โครงการอบรมความรู้การดาเนินการเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สาหรับ
นิติกร และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
22. โครงการให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงานยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

70 140 70
26
180

120
160
กฝ.

160

คน

80 80

40

คน

40

100

คน

100

คน

100

100
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบตั ิการป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2 โครงการพัฒนาองค์กรด้วยหลัก
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริต ให้องค์กรนาหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรมไปใช้ในการ
บริหารองค์กร

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
ของ สปส.
27. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของสานักงานกองทุน
เงินทดแทน
1. ดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งาน
ธรรมาภิบาลในการทางานและ ทะเบียนและเงินสมทบ
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพิม่
พอเพียงไปใช้ (อบรม/สัมมนา/ ประสิทธิภาพงานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน
กิจกรรมฯลฯ)
3. การสัมมนาผู้บริหารสานักงานประกันสังคม
2. ประเมินผลการดาเนินงาน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกฎหมาย
5. The Leadership Dynamic Program
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงิน
และบัญชีกองทุน
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
8. การเพิม่ สมรรถนะพนักงานประกันสังคม
และสร้างความผูกพันในองค์กร
9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น
10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง
11. การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการ
12. การพัฒนาทักษะเพือ่ ความเชี่ยวชาญ
ในสายงานเพือ่ สร้างความเป็นมืออาชีพ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62
50

คน

60

คน

50

กฝ.

สกท

135

คน

135

300

คน

50 100

4
150
105
150

ครั้ง
คน
คน
คน

1
50 100
28 42

180

คน

400

คน

100
50
50

คน
คน
คน

50

คน

50 50 50
1

1

กฝ.

1
35
150
180

50 50 50 50 50 50 50 50
50 50
25 25
50
50
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบตั ิการป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

13. Service Mind : การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ
เพือ่ สร้างความเป็นมืออาชีพ
14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ
15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ ทักษะ
และศักยภาพการตรวจสอบภายใน
16. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้
หลักสูตรระเบียบงานสารบรรณและการทาลาย
หนังสือราชการ
17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินการ
ทางวินัยสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสอบข้อเท็จจริงและการหาพยานหลักฐาน
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินความเสี่ยงด้านการตรวจสอบ
บัญชีค่าจ้าง

100

คน

100

280

คน

70 140 70

26

คน

180

คน

120

คน

160

คน

160

คน

80 80

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง โดยประยุกต์
ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง

40

คน

40

21. โครงการอบรมความรู้การดาเนินการเกี่ยวกับ

100

คน

100

คน

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สาหรับ
นิติกร และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
22. โครงการให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงานยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

26
180

120
กฝ.

160

100

100
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบตั ิการป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

3 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร ข้าราชการและ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามคู่มือสาหรับประชาชน
ปฏิบัติงานตามคู่มือสาหรับปะชาชน โดยมีธรรมาภิบาล
ภายใต้พระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558
2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือสาหรับประชาชนภายใต้
พระราชบัญญติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558
3. การจัดประชุมคณะทางาน
พิจารณาทบทวนคู่มือสาหรับ
ประชาชน ภายใต้ พระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรูท้ ี่เอื้อต่อการต้านการทุจริต
1 โครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐ 1. เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกันและปราบปราม
และบูรณาการความร่วมมือ
การทุจริตระดับพืน้ ที่
ระหว่างภาคีเครือข่ายภาค
ประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
ของ สปส.
24. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การปฏิบัติงานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ
สาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณา

จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสานึกและ อยู่ระหว่างรอการพืจารณาอนุมัติ ของ
สร้างความตระหนักรู้ในการ
คณะกรรมการประกันสังคม
ป้องกันการทุจริตให้เครือข่าย
อาสาสมัครแรงงาน และร่วมมือ
เป็นอาสาสมัครแรงงานต้านทุจริต

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62
50

คน

50

กบค
6

ครั้ง

2

ครั้ง

2

1
1

1

2
1

กพบ.

สสร.
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบตั ิการป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

2. เพือ่ ปลูก - ปลุกจิตสานึก
สร้างค่านิยมตระหนักรู้
ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันการทุจริต
พืน้ ที่
3. เพือ่ สร้างเครือข่ายและ
สร้างความร่วมมือในภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวัง
ติดตาม ตรวจสอบและแจ้ง
เบาะแสการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 : บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสุนการต่อต้านการทุจริต
1 โครงการบูรณการข้อมูลการทุจริต เพือ่ เผยแพร่ข้อมูลการทุจริต
เพือ่ เผยแพร่และรณรงค์ลดการให้ แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน
และรับสินบน
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ร่วมกันรณรงค์ลดการให้
และรับสินบน

1. รวบรวมข้อมูลการทุจริต
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน
2. จัดทาข้อมูลเป็นภาพรวม
กระทรวงแรงงานในรูปแบบต่างๆ
3. เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และ
ภาคประชาชน
2 โครงการกิจกรรมสอดแทรกหัวข้อ เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจ สอดแทรกหัวข้อเกี่ยวกับความรู้ 1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งาน
การให้ความรู้ด้านการทุจริตสู่การ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน ด้านการทุจริตในการอบรมที่
ทะเบียนและเงินสมทบ
ปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน และปราบปรามทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพิม่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
ประสิทธิภาพงานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน
หน่วยงาน
3. การสัมมนาผู้บริหารสานักงานประกันสังคม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกฎหมาย
5. The Leadership Dynamic Program
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงิน
และบัญชีกองทุน

กบค.
ศสน.

135

คน

135

300

คน

50 100

4
150
105
150

ครั้ง
คน
คน
คน

1
50 100
28 42

กฝ.
50 50 50
1

1

1
35
150
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบตั ิการป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
8. การเพิม่ สมรรถนะพนักงานประกันสังคม
และสร้างความผูกพันในองค์กร
9. นักบริหารประกันสังคม ระดับต้น
10. นักบริหารแรงงานระดับกลาง
11. การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการ
12. การพัฒนาทักษะเพือ่ ความเชี่ยวชาญ
ในสายงานเพือ่ สร้างความเป็นมืออาชีพ
13. Service Mind : การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ
เพือ่ สร้างความเป็นมืออาชีพ
14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ
15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิม่ ทักษะ
และศักยภาพการตรวจสอบภายใน
16. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้
หลักสูตรระเบียบงานสารบรรณและการทาลาย
หนังสือราชการ
17. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินการ
ทางวินัยสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสอบข้อเท็จจริงและการหาพยานหลักฐาน
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62
180

คน

180

400

คน

100
50
50

คน
คน
คน

50

คน

100

คน

100

280

คน

70 140 70

26

คน

180

คน

120

คน

160

คน

50 50 50 50 50 50 50 50
50 50
25 25
50
50

กฝ.

26
180

120
160
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากลไกตามหลักธรรมภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบตั ิการป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินความเสี่ยงด้านการตรวจสอบ
บัญชีค่าจ้าง

160

คน

80 80

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง โดยประยุกต์
ใช้โปรแกรมExcel ขั้นสูง

40

คน

40

100
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สาหรับ
นิติกร และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
22. โครงการให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงานยึด
100
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
23. โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
50
ของ สปส.
24. เผยแพร่ข้อมูลและรณรงค์ลดการให้และรับ ประชา
สินบน
สัมพันธ์
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับการรณรงค์ลดการให้และรับสินบน ภายในองค์กร
เพือ่ เผยแพร่ในสานักงานประกันสังค
21. โครงการอบรมความรู้การดาเนินการเกี่ยวกับ

คน

100

คน
คน
ครั้ง

100
50
ศสน

21

แผนปฏิบตั ิการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันฯ กรง. (พ.ศ. 2561 - 2564)
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

กระบวนการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยงาน
เป้าหมาย หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
1 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1. รวบรวมข้อมูล
1. การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้
ข้อมูลข่าวสาร "กระทรวงแรงงาน ข้อมูลข่าวสาร ปลูกจิตสานึก 2. จัดทาข้อมูล
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน
โปร่งใสไร้ทุจริต"
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสารการต่อต้านการให้
และการรณรงค์ตอ่ ต้าน
ตามช่องทางต่าง ๆ
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน
การทุจริตของหน่วยงาน
2. โครงการเสริมสร้างสมถรรถนะบุคลากรด้าน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
(ช่องทางต่อปี)
สังคม (CSR)
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
1 โครงการเข้าร่วมประกวด/กิจกรรม เพื่อกระตุ้นการมีสว่ นร่วม
เพื่อรับรางวัลด้านการป้องกัน
ในการต่อต้านการทุจริต
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และเสริมสร้างภาพลักษณ์
กับหน่วยงานภายนอก
ที่ดแี ก่กระทรวงแรงงาน

ส่งเสริมและสนับสนุน
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประกวดในโครงการ
หรือกิจกรรมด้านการต่อต้าน
การทุจริตกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1. ยกระดับความโปร่งใส 1. การพัฒนาระบบ
และคุณธรรมในการดาเนิน การทางานของหน่วยงาน
งานของหน่วยงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. สร้างความเชื่อมันในการ 2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เป็นองค์กรที่มกี ารดาเนิน และมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
กิจการอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล
ต่อสังคมและผู้รับบริการ

เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก

2 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ครั้ง
กบค.

จานวน ร้อยละ
ผู้เข้าอบรม
ร้อยละ 80

85

ศสน

ครั้ง

กบค.

ร้อยละ

กบค.
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