แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ สานักงานประกันสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
ค่าเป้าหมาย
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

ตัวชี้วัด

งบ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ประมาณ

จำนวนข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจำของ
หน่วยงำนในสังกัดที่
ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ

คน

2

-

กบค.

จำนวนบุคลำกรของ
หน่วยงำนในสังกัดที่
ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ

คน

15

97,500

กบค.

๑. จำนวนบุคลำกรใน
สังกัดที่ได้รับควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต

คน

100

๒. ร้อยละของ
บุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรป้องกันกำรทุจริต

ร้อยละ

60

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตสานึก และแรงจูงใจทีด่ ขี องบุคลากรกระทรวงแรงงานด้านการป้องกันการทุจริต
๑ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

๒ การคัดเลือกเจ้าหน้าทีท่ ที่ างานดี
มีคุณธรรมจริยธรรม

1. กำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกบุคคลผู้มีควำมประพฤติดี
2. คัดเลือกบุคคลตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เพื่อเป็นกำรยกย่องเชิดชูและเป็น
3. ประกำศและมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติ
ขวัญกำลังใจต่อบุคลำกรในสังกัดที่
และจัดทำหนังสือชมเชยบุคคลผู้มีควำม
มีคุณธรรมปฏิบัติงำนดี มีคุณธรรม
ประพฤติชอบและมีควำมชื่อสัตย์และเป็น
จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต
ที่ประจักษ์ต่อสังคม และแจ้งเวียนให้
บุคลำกรในสังกัดทรำบและยึดถือเป็น
แบบอย่ำง

3 การเผยแพร่ความรูด้ า้ นการป้องกัน เพื่อให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับ กำรต่อต้ำน ให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตใน
การทุจริตและประพฤติมิชอบผ่าน กำรทุจริต สร้ำงทัศนคติและ
รูปแบบเอกสำรผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อ
ช่องทาง SSO KM
จิตสำนึกด้ำนกำรป้องกันกำร
โซเชียลหรือตำมควำมเหมำะสม
ทุจริตและประพฤติ มิชอบให้แก่
บุคลำกรในสังกัด

กฝ.

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ สานักงานประกันสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
ค่าเป้าหมาย
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

ตัวชี้วัด

งบ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๒ การกาหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต
วำงมำตรกำร/กระบวนงำน/งำน
ในภำรกิจเพื่อเป็นแนวทำงให้
บุคลำกรในสังกัดกระทรวง
แรงงำนปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริต

ทำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
1 กระบวนงำนตำมกรอบกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตใน 3 ด้ำน ดังนี้
ด้ำนที่ 1 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะ
หน่วยที่มีภำรกิจให้บริกำรประชำชน
อนุมัติ อนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำร
อำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558)
ด้ำนที่ 2 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำม
โปร่งใสของกำรใช้อำนำจและตำแหน่ง
หน้ำที่
ด้ำนที่ 3 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำม
โปร่งใสของกำรใช้จำ่ ยงบประมำณและ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ

จำนวนมำตรกำร/
กระบวนงำน/งำนใน
ภำรกิจของหน่วยงำน
ในกำรเสริมสร้ำงกำร
ป้องกันกำรทุจริต

กระบวนงำน

๑

-

กบง.

2 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หรือ เพื่อเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์
จัดทาคู่มือการป้องกันการทุจริตใน หรือจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
การปฏิบตั ริ าชการ
ป้องกันกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรใน
สังกัด

เผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์หรือจัดทำคู่มือ
ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริตใน
กำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร และแจ้ง
เวียนให้บุคลำกรในสังกัดทรำบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จำนวนครัง้ ในกำร
เผยแพร่สื่อ
ประชำสัมพันธ์หรือ
จัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต

ครัง้

๑

-

กบค.

1 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตระดับองค์กร
กระบวนงานการชาระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของนายจ้าง
(มาตรา ๓๓) และผูป้ ระกันตน
(มาตรา ๓๙)

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ สานักงานประกันสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมเพือ่ ป้องปรามการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน
ค่าเป้าหมาย
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

ตัวชี้วัด

งบ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ป้องกันการทุจริต
๑ การพัฒนาระบบ/การเพิม่ ช่อง
ทางการให้บริการประชาชนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-System)

๑. เพื่อให้ประชำชนผู้รับบริกำร
ได้รับควำมสะดวกรวดเร็ว
๒. ลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่
ในกำรปฏิบัติงำน
๓. เพื่อสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจใน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน

๑. เพิ่ม/ปรับปรุงพัฒนำระบบ
๒. ให้ควำมรูเ้ จ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
๓. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ภำค
ประชำชน
๔. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้
ระบบ

จำนวนระบบ/ช่องทำงกำร
ให้บริกำรของทุกหน่วยงำน
ในสังกัดที่ได้รับกำรสร้ำง/
ปรับปรุง/พัฒนำ

ระบบ/
ช่องทำง

1

-

สบท. / กบง.

๒ การเผยแพร่บทความ/คู่มือ/
มาตรการ/แนวปฏิบตั ิ ผ่านระบบ
สารสนเทศเพือ่ เสริมสร้างการรับรู้
การป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้กบั บุคลากรในสังกัด

ให้บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้
และมีจติ สำนึกยับยั้งกำรกระทำ
ควำมผิดและสำมำรถปฏิบัติได้
อย่ำงถูกต้อง

๑. รวบรวมข้อมูล
๒. เผยแพร่ข้อมูล

จำนวนบทควำม/คู่มือ/
มำตรกำร/แนวปฏิบัติของ
ทุกหน่วยงำนที่เผยแพร่ผ่ำน
ระบบสำรสนเทศ

เรือ่ ง

1

-

ทุกสานัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม

เผยแพร่ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณกำรเงิน
กำรบัญชี และพัสดุให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนครัง้ ในกำรเผยแพร่
ควำมรู้/แนวทำง/มำตรกำร
ในกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณกำรเงิน
กำรบัญชีและพัสดุผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรือ่ ง

1

-

กค.

จำนวนครัง้ ในกำรจัดหรือเข้ำ
ร่วมอบรม พัฒนำสมรรถนะ
และองค์ควำมรูข้ อง
เจ้ำหน้ำที่ป้องกันกำรทุจริต

ครัง้

๒

-

กบค.

เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตของ
๓ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
การเงิน การบัญชีและพัสดุผา่ น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูข้ องบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรูใ้ นบทบาทหน้าทีข่ อง
เจ้าหน้าทีป่ อ้ งกันการทุจริต

เพื่อพัฒนำสมรรถนะและองค์
ควำมรูใ้ นกำรป้องกันกำรทุจริต
ของเจ้ำหน้ำที่

จัดอบรมหรือเข้ำร่วมกำรอบรม
สมรรถนะและองค์ควำมรูเ้ กี่ยวกับ
กำรป้องกันกำรทุจริต (เข้ำร่วมกับ
หน่วยงำนภำยนอก เช่น ป.ป.ช. ,
ป.ป.ท.)

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ สานักงานประกันสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมาย
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

ตัวชี้วัด

งบ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ประมาณ

คน

120

620,000

กบค.

หน่วยงำน

5

25,000

กบค.

ครัง้

1

-

กบค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไกการป้องกันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
๑ โครงการการดาเนินการทางวินัย
สาหรับเจ้าหน้าทีป่ ระกันสังคม

เพื่ออบรมให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับวินัย
และกำรดำเนินกำรทำงวินัยให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น
กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำร
ดำเนินกำรทำงวินัยและเพิ่ม
ประสิทธิภำพของบุคลำกรในกำร
ป้องกันกำรทุจริตของสำนักงำน
ประกันสังคม

จัดโครงกำรฝึกอบรมให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนินกำรทำงวินัยของ
สำนักงำนประกันสังคมทั้ง
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค

จำนวนเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนในสังกัดที่เข้ำร่วม
โครงกำรฝึกอบรม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
๒ กิจกรรมการคัดเลือกองค์กร
คุณธรรมของสานักงานประกันสังคม องค์กรนำหลักธรรมำภิบำล
คุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในกำร
บริหำรองค์กร

๑. กำหนดหลักเกณฑ์กำร
คัดเลือกองค์กร
๒. ดำเนินกำรคัดเลือกองค์กร
คุณธรรมตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนด
๓. ประกำศผลและมอบ
รำงวัลให้แก่หน่วยงำนที่ได้รับ
กำรคัดเลือก

จำนวนหน่วยงำนที่ได้รับ
กำรคัดเลือกเป็นองค์กร
คุณธรรมของสำนักงำน
ประกันสังคม

เพื่อสนับสนุนภำคเอกชนและภำค
๓ กิจกรรมการเสริมสร้างให้ภาค
ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจและ ประชำสังคมได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ในกำรป้องกันกำรทุจริตรวมทั้ง
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริต

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
จำนวนครัง้ ในกำรจัด
ควำมรูว้ ธิ ปี ฏิบัติเกี่ยวกับกำร กิจกรรมกำรเสริมสร้ำง
จัดซื้อจัดจ้ำง รวมทั้งช่องทำง ควำมรู้
กำรร้องเรียน กำรประมูล
แบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ สานักงานประกันสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมาย
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไกการป้องกันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต (ต่อ)
๑. จัดทำรุปเล่มคู่มือสำหรับ
๔ การเพิม่ ประสิทธิภาพคู่มือสาหรับ เพื่อให้กระบวนกำรปฏิบัติงำน
ประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติ เป็นไปอย่ำงมีธรรมำภิบำล และ ประชำชนฯ
การอานวยความสะดวกในการ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรอำนวย ๒. จัดทำ Infographics
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ ควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
จำนวน ๓๖ กระบวนงำน
พ.ศ. 2558
๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับ
ประชำชนฯ และ
Infographics ทำง
www.sso.go.th
๔. ติดตำมหน่วยงำนในกำร
ปฏิบัติตำมคู่มือสำหรับ
ประชำชน และรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำน
๕. กำกับดูแลหน่วยงำนทั้ง
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้
ปฏิบัติตำมคู่มือประชำชนให้
เป็นไปตำม พ.ร.บ. กำร
อำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2558
โดยเคร่งครัด
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
๑ กิจกรรมบูรณาการข้อมูลสถิตกิ าร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติกำรทุจริต รวบรวม จัดทำข้อมูลสถิติ
ทุจริตเพือ่ เผยแพร่และรณรงค์ลด แก่เจ้ำหน้ำที่และประชำชนที่มี
กำรทุจริต และเผยแพร่แก่
การให้และรับสินบน
ส่วนได้ส่วนเสียและร่วมรณรงค์ลด เจ้ำหน้ำที่และประชำชน
กำรให้และรับสินบน

ตัวชี้วัด

งบ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ประมาณ

ระดับควำมสำเร็จของ
กำรปรับปรุงคู่มือสำหรับ
ประชำชนตำม
พระรำชบัญญัติกำรอำนวย
ควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘
ครบถ้วนตำมกระบวนกำรที่
กำหนด

ระดับ
ควำม
สำเร็จ

ระดับ ๕

-

กพบ.

จำนวนครัง้ ในกำรเผยแพร่
ข้อมูลกำรทุจริตและร่วม
รณรงค์ลดกำรให้และรับ
สินบน

ครัง้

๑

-

กบค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานประกันสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรทีม่ ีความโปร่งใส
ค่าเป้าหมาย
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

ตัวชี้วดั

งบ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ประมาณ

จำนวนครั้งในกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำร

ครั้ง

๒

-

กบค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารหรือกิจกรรมการส่งเสริม
ปลูกจิตสานึก คุณธรรมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต

เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน
กำรทุจริต

1. รวบรวมข้อมูล
๒. จัดทำข้อมูล
๓. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผ่ำนระบบเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
๑ โครงการเข้าร่วมประกวด/กิจกรรม เพื่อกระตุ้นกำรมีสว่ นร่วมในกำร
เพื่อรับรางวัลด้านการป้องกันการ ต่อต้ำนกำรทุจริตและเสริมสร้ำง
ทุจริต
ภำพลักษณ์ที่ดแี ก่องค์กร

ส่งเสริมและสนับสนุน
หน่วยงำนในสังกัดเข้ำร่วม
ประกวดในโครงกำรหรือ
กิจกรรมด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งที่สง่ เข้ำร่วม
ประกวดเพื่อรับรำงวัลด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริต

ครั้ง

2

-

กบค.

๒ โครงการประเมินคุณธรรมและ
๑. ยกระดับควำมโปร่งใสและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ คุณธรรมในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
หน่วยงำน
๒. สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรเป็น
องค์กรที่มธี รรมำภิบำลต่อสังคม
และผู้รับบริกำร

๑. กำรพัฒนำระบบกำร
ทำงำนของหน่วยงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
๒. เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนเพื่อ
กำรตรวจสอบถ่วงดุล

ร้อยละผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน

ร้อยละ

87

-

กบค.

๓ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมของผู้บริหาร
บุคลากรและส่วนราชการในสังกัด
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

๑. ผู้บริหำรและบุคลำกรร่วม
ประกำศเจตนำรมณ์ตอ่ ต้ำน
กำรทุจริต
๒.เผยแพร่กจิ กรรมประกำศ
เจตนำรมณ์ของหน่วยงำนผ่ำน
เว็บไซต์

จำนวนครั้งในกำรประกำศ
เจตนำรมณ์ตอ่ ต้ำนกำร
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
ผ่ำนเว็บไซต์หน่วยงำน

ครั้ง

1

-

กพบ.

๑. เพื่อสร้ำงค่ำนิยมองค์กร โปร่งใส
ไร้ทุจริต ให้ผู้บริหำรบุคลำกร
และส่วนรำชกำรในสังกัด
๒. ผู้บริหำร บุคลำกรในสังกัด
ตระหนักรู้ภัยปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น

