แบบ ศปท. 1/1

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
แนวทางที่กระทรวงแรงงานใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
1. สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

แนวทางการดาเนินการปี 2559
1. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. สร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต

2
1
3

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สาหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
1.1 กิจกรรม : สอดแทรกหัวข้อ/เนื้อหาการสร้างจิตสานึก คุณธรรม ความโปร่งใส การต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบไว้ในโครงการฯ
คน
64
1) เป้าหมาย จนท.ศูนย์บริการร่วมฯ
- เชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการแทรกหัวข้อ/เนื้อหาการ
ครั้ง
1
สร้างจิตสานึก คุณธรรม ความโปร่งใส การต่อต้านทุจริต
ประพฤติมิชอบไว้ในโครงการฯ
โครงการ/กิจกรรม

- เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 95 ของจานวนผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านทุจริต ( 61 คน)

หน่วยนับ

คน

ไตรมาสที่ 4
แนวทาง หน่วยงาน
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ขับเคลื่อน
1
สป.
(สตป.)

61

2) งบประมาณ
3) อื่น ๆ
2. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 กิจกรรม : ปฏิบัติธรรม เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งการเงินและบัญชี คน
130
นักจัดการงานทั่วไปหรือผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
- เชิงคุณภาพ : 494,500
บาท
2) งบประมาณ 494,500 บาท
3) อื่น ๆ
2.2 กิจกรรม : สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
คน
270
- เชิงคุณภาพ : 623,000
บาท
2) งบประมาณ 623,000 บาท
3) อื่น ๆ

1

กสร.

-2ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60
2.3 กิจกรรม : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ คุณธรรม จริยธรรมวินัย และโทษทางวินัย
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
คน
1,00
- เชิงคุณภาพ : 2) งบประมาณ 3) อื่น ๆ
3. โครงการ ………………………………………………………….
3.1 กิจกรรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ที่สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติงาน เพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
1) เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ : 80 คน
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงานสานักงาน
ประกันสังคม
3) อื่น ๆ
2. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.4 กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การดารงชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
คน
200
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

- เชิงคุณภาพ : บาท
563,200
2) งบประมาณ 563,200 บาท
3) อื่น ๆ
2.5 กิจกรรม : จัดประกวดสานักงานดีเด่นเกี่ยวกับ Zero Corruption และการให้บริการประชาชน
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ทุกหน่วยงาน
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ 3) อื่น ๆ
2.6 กิจกรรม : เสริมสร้างการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกาหนดให้เป็นตัวชี้วดั ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ผู้บริหารกรม (อธิบดี รองอธิบดี ผู้ตรวจ
ราชการกรม ผ.อ สานัก/กอง กลุ่ม ผอ.สรข. สค.)
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ 3) อื่น ๆ

ไตรมาสที่ 4
แนวทาง หน่วยงาน
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ขับเคลื่อน

1

สปส.

2

กสร.

-3โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59

3. โครงการ ………………………………………………………….
3.2 กิจกรรม โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 จัดทาบทความและหรือเกี่ยวกับความรู้เรื่องวินัยเผยแพร่
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : 10 ครั้ง
2 ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัย เรื่องความรับผิดทาง
ละเมิดและความรับผิดทางอาญาของเจ้าหน้าที่ในโครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคม
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : 6 ครั้ง
3 ดาเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรม
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : 12 ครั้ง
4 มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีมีคุณธรรม จริยธรรม
และความชื่อสัตย์
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1 ครั้ง
5 เสริมสร้างให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยการเผยแพร่เรื่องดังกล่าว
รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธกี ารตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) การซื้อหรือการ
จ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1 ครั้ง
6 ดาเนินการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐกับสานักงาน ป.ป.ท.
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1 ครั้ง
7 สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานเพือ่
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : 6 รุ่น
8 เผยแพร่ข้อมูลบทความ และหรือหนังสือ ความรู้เรื่องวินัย
คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ป้องกันและเสริมสร้างรวมถึงพัฒนา ให้
เจ้าหน้าที่
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : 10 ครั้ง
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงานสานักงาน
ประกันสังคม
3) อื่น ๆ

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
แนวทาง หน่วยงาน
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ขับเคลื่อน
2
สปส.

-4ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59
2. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.7 กิจกรรม : จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์ภายในกรมสวัสดิการและ
แห่ง
คุ้มครองแรงงาน
- เชิงคุณภาพ : 2) งบประมาณ 3) อื่น ๆ
2.8 กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด นายจ้าง
แห่ง
ลูกจ้าง
- เชิงคุณภาพ : 2) งบประมาณ 3) อื่น ๆ
2.9 กิจกรรม : จัดทาพันธสัญญาหรือแสดงเจตนาร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐและภาคประชาสังคม
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ 3) อื่น ๆ
2.10 กิจกรรม : กากับให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ 3) อื่น ๆ
3. โครงการ ………………………………………………………….
3.3 กิจกรรม การสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัยในโครงการฝึกอบรม จนท.
1) เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ : 91 คน
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงานสานักงาน
ประกันสังคม
3) อื่น ๆ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
แนวทาง หน่วยงาน
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ขับเคลื่อน
3
กสร.

1

1

3

สปส.

แบบ ศปท. 1/1

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แนวทางที่กระทรวงแรงงานใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
1. สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

2
1
3

แนวทางการดาเนินการปี 2559
1. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. สร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. 59 พ.ย. 59
ธ.ค.-59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
1. โครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
1.1 กิจกรรม : การจัดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างการรับรู้
และเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โครงการ/กิจกรรม

- เชิงคุณภาพ : 2) งบประมาณ : แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต :
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน กิจกรรมหลักที่ ๓ : อานวยการ
บริการจัดการ และพัฒนาด้านแรงงาน จานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยนับ

บาท

3) อืน่ ๆ
2. โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติชอบ
2.1 กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : บุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานได้รับการอบรมเสริมสร้าง
200
คน
จิตสานึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และ
ธรรมาภิบาล จานวน ๒๐๐ คน

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน
1
สป.
(ศปท.)

100,000

1

สป.
(ศปท.)

-2โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค. 59

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มี.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนตัวได้
2) งบประมาณ : แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน
๖๐๐,๐๐๐ บาท

บาท

600,000

3) อืน่ ๆ
2.2 กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพืน้ ที่
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : เครือข่ายแรงงานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการ
คน
ทุจริตระดับพืน้ ที่ จานวนร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (เป้าหมายจานวน ๘๐0คน)

1

สป.
(ศปท.)

1

สป.
(ศปท.)

800

- เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของ
อาสาสมัครหรือเครือข่ายของส่วนราชการที่ผ่านการ
อบรมสามารถพัฒนา ขยายผล และต่อยอดเครือข่าย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ ๗๐
2) งบประมาณ : แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

บาท

3) อืน่ ๆ
3. โครงการ การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ พัฒนาคน ให้มธี รรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติชอบ
3.1 กิจกรรม : การนาหลักคาสอน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกระทรวงแรงงานได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จดั ขึน้
ครั้ง
เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา จานวน ๔ ครั้ง
- เชิงคุณภาพ : 2) งบประมาณ
3) อืน่ ๆ

2,000,000

4

-3โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค. 59

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

4. โครงการ ...................................................................
4.1 กิจกรรม : การประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลุกจิตสานึก คุณธรรม ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ :
1. จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ช่องทาง
5
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลุกจิตสานึกคุณธรรม
ต่อต้านการทุกจริตประพฤติมิชอบ
2. จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ช่องทาง
5
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์
ด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ
3) อืน่ ๆ
5. โครงการ อบรมหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ ประจาปี พ .ศ.2560
5.1 กิจกรรม : สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิบตั ิงานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการอบรมอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
1) เป้าหมาย
ครั้ง
1
- เชิงปริมาณ :
- เชิงคุณภาพ : หัวหน้าสานักงานแรงงานใน
ต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บาท
2) งบประมาณ
3) อืน่ ๆ
6. โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบ
6.1 กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
1) เป้าหมาย
คน
200
- เชิงปริมาณ :
- เชิงคุณภาพ :
บาท
600,000
2) งบประมาณ
3) อืน่ ๆ

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน
1
สป.
(กผป.)

1

สป. (สปร.)

1

กพร.

-4ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. 59 พ.ย. 59
ธ.ค.-59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
6.2 กิจกรรม : การกาหนดตัวชี้วัดระดับผู้อานวยการในด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
1) เป้าหมาย
รอบ
1
1
- เชิงปริมาณ : รอบการประเมิน
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ - บาท
3) อืน่ ๆ
6.3 กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบที่เกีย่ วข้องกับการป้องกันการทุจริตและตัวอย่างการกระทาผิด
1) เป้าหมาย
รอบ
1
1
- เชิงปริมาณ : รอบการประเมิน
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ - บาท
3) อืน่ ๆ
6.4 กิจกรรม : ให้ผู้บริหารเน้นย้าในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการกล่าวเปิดการอบรม สัมมนาในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
1) เป้าหมาย
หลักสูตร
5
- เชิงปริมาณ : 10 หลักสูตร
5
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ - บาท
3) อืน่ ๆ
7. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามคู่มอื สาหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558
7.1 กิจกรรม : การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือสาหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558
1) เป้าหมาย
คน
320
- เชิงปริมาณ :
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ - บาท
7.2 กิจกรรม : การรายงานผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาราชการ พ .ศ. 2558
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : การรายงานผลการดาเนินงาน
ตามพรบ.อานวยความสะดวก
โครงการ/กิจกรรม

- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ - บาท
3) อืน่ ๆ

หน่วยนับ

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

1

กพร.

-5ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. 59 พ.ย. 59
ธ.ค.-59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
7.3 กิจกรรม : การจัดประชุมคณะทางานพิจารณาทบทวนคู่มือสาหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. ๒๕๕๘
1) เป้าหมาย
ครั้ง
1
1
- เชิงปริมาณ : 3 ครั้ง
- เชิงคุณภาพ : เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการตามคู่มือสาหรับประชาชน
2) งบประมาณ - บาท
3) อืน่ ๆ
8. โครงการ เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย
8.1 กิจกรรม : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : กลไกความร่วมมือภายใต้
ฉบับ
1
บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
- เชิงคุณภาพ : 2) งบประมาณ 3) อืน่ ๆ
8.2 กิจกรรม : ถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดี
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน ๕๐๐ คน
500
คน
ได้เข้าร่วมถวายสัตย์และกล่าวคาปฏิญาณการเป็น
ข้าราชการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

- เชิงคุณภาพ : 2) งบประมาณ 3) อืน่ ๆ
8.3 กิจกรรม : เข้าร่วม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัด /นอกสังกัด และภาคประชาสังคม
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม
กับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนราชการและภาคประชา
ครั้ง
อย่างน้อย 2 ครั้ง
สังคม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
2) งบประมาณ 3) อืน่ ๆ

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

1

2

สป.
(ศปท.)

-6ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 59 พ.ย. 59
ธ.ค.-59
ม.ค. 60
8.4 กิจกรรม : จัดกิจกรรมราลึกหลักคาสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพือ่ ราลึกในหลักคาสอนของพระบาทสมเด็จ
ครั้ง
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างน้อยจานวน
๑ ครั้ง
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

อย่างน้อย 1 ครั้ง

- เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านกิจกรรมได้รับทราบ
หลักแนวทางตามหลักคาสอน/พระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการทางาน
ตามหลักดังกล่าว
2) งบประมาณ 3) อืน่ ๆ
9. โครงการ จัดทาช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และขยายเครือข่าย “กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทจุ ริต ”
9.1 กิจกรรม : จัดทาช่องทางการสื่อสารแบบ ๒ ทาง (Two-Way Communication)
1) เป้าหมาย :
ช่องทาง
- เชิงปริมาณ : ช่องทางการสื่อสาร
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ : เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจ้าง
เหมาบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บาท
ประชาสัมพันธ์ฯ งบประมาณปี ๒๕๖๐ วงเงิน
๑,๘๓๑,๐๐๐ บาท
3) อืน่ ๆ
10. โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านวินัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของกระทรวงแรงงาน
10.1 กิจกรรม : เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านวินัย
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : จานวนข้าราชการและ
คน
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ
- เชิงคุณภาพ :
บาท
2) งบประมาณ

2

สป.
(ศทส.
,ศปท.)

2

สป.
(กบค.)

1

40
500,000

-7ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. 59 พ.ย. 59
ธ.ค.-59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
11. โครงการ ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน (ภาคความรู้ ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-TESTING SYSTEM)
11.1 กิจกรรม : ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-TESTING SYSTEM)
1) เป้าหมาย
สาขา
- เชิงปริมาณ : 10 สาขาอาชีพ
- เชิงคุณภาพ :
บาท
2) งบประมาณ 960,000 บาท
3) อืน่ ๆ
12. โครงการ ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานในสังกัด
12.1 กิจกรรม : จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) เป้าหมาย
ครั้ง
1
- เชิงปริมาณ : จานวน 1 ครั้ง
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ
3) อืน่ ๆ
12.2 กิจกรรม : ประชุมเพือ่ กาหนดแนวทางการประสานงานด้านการป้องกันการทุจริต
1) เป้าหมาย
ครั้ง
1
- เชิงปริมาณ : จานวน 1 ครั้ง
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ
3) อืน่ ๆ
13. โครงการระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงินและพัสดุ
13.1 กิจกรรม : จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค)
1) เป้าหมาย
200
- เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าอบรม
- เชิงคุณภาพ : การปฏิบตั ิงานถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายของทางราชการ
โครงการ/กิจกรรม

2) งบประมาณ 500,000 บาท
3) อืน่ ๆ

หน่วยนับ

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน
2
กพร.

2

กพร.

2

กพร.

-8ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. 59 พ.ย. 59
ธ.ค.-59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
14. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยของกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2560
14.1 กิจกรรม : การจัดทารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2560
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : การรายงานผลการจัดทา
รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12
เดือน
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ - บาท
15. โครงการ ดาเนินงานในการยืน่ พิจารณารับรองหลักสูตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)
15.1 กิจกรรม : การยื่นพิจารณารับรองหลักสูตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : สถานประกอบการ (จานวนแห่ง)
แห่ง
2,000
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ - บาท
3) อืน่ ๆ
2. โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติชอบ
2.3 กิจกรรม : เสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (โครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน )
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : บุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานได้รับการเสริมสร้างความรู้
100
ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
คน
และมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ จานวน ๑๐๐ คน
- เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐใน
ส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ITA) ปี
๒๕๖๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0
2) งบประมาณ : แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท
3) อืน่ ๆ

บาท

300,000

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน
2
กพร.

2

กพร.

3

สป.
(ศปท.)

-9โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค. 59

16. โครงการ การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
16.1 กิจกรรม : การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : - เชิงคุณภาพ : ยื่นคาขอและพิจารณาอนุญาต
การไปทางานต่างประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2) งบประมาณ
17. โครงการ ………………………………………………………….
17.1. การบริหารจัดการด้านการงบประมาณการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
- สร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ ในการ
จัดหางบประมาณการจัดสรรงบประมาณ การใช้จา่ ย
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
- การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- การจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- ติดตามการเบิกจ่ายและบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดทารายงานการใช้จา่ ยงบการเงิน
- การอบรมให้ความรู้ ด้านการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จในการ
บริหารงบประมาณ
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน
3
กกจ.

3

สปส.

- 10 โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค. 59
17.2 มีกฎหมายคู่มือการปฏิบตั ิงาน/แจ้งเวียนแนวทางปฏิบตั ิทุกหน่วยงาน
การดาเนินงาน ตาม พ.ร.บ. การอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.
2558 ติดตามการปฏิบตั ิงานตามคู่มือประชาชน
ของสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ /
จังหวัดและสาขาตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

1) เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ : จานวนหน่วยงานที่ปฏิบตั ิได้
ตามแนวทาง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.3 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานประกันสังคมตาม พรบ .ข้อมูลข่าวสารของราชการ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เตรียมไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 7(1) – (5) และ
มาตรา 9(1) – (8) แห่ง พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการครบถ้วนเป็นปัจจุบนั และเผยแพร่เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี พร้อมทั้งจัดทาดรรชนีขอ้ มูลข่าวสาร
เผยแพร่ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของสานักงาน
ประกันสังคม
1) เป้าหมาย :
- เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการปรับ
ข้อมูลข่าวสารในศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของสานักงาน
ประกันสังคมทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นปัจจุบนั
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- 11 โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค. 59

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

17.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ใช้ในการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ เพือ่ เป็น
เครื่องมือช่วยตรวจสอบและสอบทานการจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์ (การจ่ายค่าบริการทางการ
แพทย์ผ่านระบบNational Clearing House (NCH)
1. ค่าภาระเสี่ยง
2. ค่าโรคที่มีค่าใช้จา่ ยสูง DRG:(AdjRW>2)
1) เป้าหมาย :
- เชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพือ่ ใช้ในการจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์ ได้อย่างถูกต้อง
2) งบประมาณ
3) อืน่ ๆ
17.5 พิจารณาหลักเกณฑ์ศักยภาพการรับผู้ประกันตนของสถานพยาบาลเอกชนในโครงการประกันสังคมและการตัดศักยภาพฯ สถานพยาบาลที่ไม่มีปญ
ั หาเรื่องร้องเรียน
1) เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ : ร้อยละ 70 ขอสถานพยาบาล
เอกชนในโครงการประกันสังคม ที่ไม่มีปญ
ั หาเรื่อง
ร้องเรียน
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.6 การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
แต่งตั้งอนุกรรมการกลางการตรวจสอบเวชระเบียน
1. ตรวจสอบข้อมูลใช้บริการทางการแพทย์ (เวช
ระเบียน)โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล
2. การตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่องโดยการ
ตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของ
สถานพยาบาลประกันสังคม ทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน ประจาปี 2560
(1) กรณีโรคที่มีค่าใช้จา่ ยสูง
(2) กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- 12 โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค. 59

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

1) เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ : (1) กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง
สถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนได้รับการตรวจสอบบริการ ทางการแพทย์
และพบข้อผิดพลาดในการรายงานข้อมูลการใช้
บริการทางการแพทย์จริงเป็นจานวน ไม่เกินร้อยละ
15 ของจานวนที่ได้รับการตรวจสอบ
(2) กรณีโรคที่มีค่าใช้จา่ ยสูง
สถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้รับการตรวจสอบบริการทางการแพทย์ (Coding
Audit) และพบข้อผิดพลาดในการรายงานข้อมูลการ
ใช้บริการทางการ แพทย์จริง เป็นจานวนร้อยละ 15
ของจานวนที่ได้รับการตรวจสอบความสาเร็จในการ
ตอบข้อหารือการการแพทย์ และการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.7 การให้คาปรึกษาทางการแพทย์และการพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน
1) เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ : ความสาเร็จในการตอบข้อ
หารือการการแพทย์ และการจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.8 การใช้งานระบบสารสนเทศ สานักงานประกันสังคม บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mainframe
1 ทบทวนการออกระเบียบ คาสั่งในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วกับการขอใช้
Username/Password ระดับสูง โดยให้ถอื ปฏิบตั ิ
เป็นแนวเดียวกัน

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- 13 โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเก็บรักษา Username/
Password ของตนเอง ให้เป็นความลับ กากับและ
ควบคุมการใช้งานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ กาชับให้ออก
จากระบบทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานและกาหนดเงื่อนไขใน
การตั้ง Password ที่ยากต่อการคาดเดา
3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานต้องศึกษาเรียนรู้การใช้
งานระบบสารสนเทศสานักงานประกันสังคมเพือ่
สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง และภายในหน่วยงานต้องมี
การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับเจ้าหน้าที่
1) เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ : แจ้งทบทวนแนวปฏิบตั ิในการ
ขอใช้บริการ Username/ Password ของเจ้าหน้าที่
ไม่ต่ากว่า ๔ ครั้งต่อปี
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.9 กระบวนการ และขัน้ ตอนในการตัดสินใจด้านบริหารการลงทุน
1 ดาเนินการลงทุนตามแผนการลงทุนประจาปี
และแผนการลงทุนประจาสัปดาห์
2 ตรวจทานและยืนยันข้อมูลการทาธุรกรรมการ
ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์กบั หน่วยงานดูแลและ
เก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ทุกสิ้นวัน
3 กากับและตรวจสอบการลงทุนตามระเบียบฯ
ประกาศฯ และแผนการลงทุน และจัดทารายงาน
ดังนี้
3.1 รายงานกากับและตรวจสอบกองทุน
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน (รายวัน/สัปดาห์/
รายเดือน)
3.2 รายงานกากับและตรวจสอบบริษทั จัดการ
กองทุนย่อย กรณีบริษทั จัดการกองทุนย่อยนา
เงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ (รายวัน/สัปดาห์/
รายไตรมาส)

ต.ค. 59

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- 14 โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค. 59

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

3.3 รายงานสัดส่วนกองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน (ตามแผนประจาปี )
4 รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรม การ
ประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเป็น
รายไตรมาส
5 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน
1) เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ : การลงทุนประจาวันเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกีย่ วข้องและมีความถูกต้อง 100%
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.10 กากับดูแลด้านจรรยาบรรณของบุคลากรด้านการลงทุน เพือ่ มิให้ใช้ขอ้ มูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว (conflict of interest)
1 ควบคุมกากับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามหนังสือ
จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบตั ิงานด้านการลงทุน
2 รายงานผลการกากับตามระเบียบสานักงาน
ประกันสังคมว่าด้วยจรรยาบรรณ และหลักปฏิบตั ิใน
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของ
เจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน พ.ศ. 2558 เป็นราย
สัปดาห์และรายงานเลขาธิการ ทุก 6 เดือน
1) เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามหนังสือ
จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบตั ิงานด้านการลงทุน
100 %
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- 15 ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 59 พ.ย. 59
ธ.ค.-59
17.11 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับ -จ่ายเงินทุกระบบ ผ่านธนาคารและหน่วยบริการที่เป็นตัวแทน
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับ -จ่ายเงินทุก
ระบบ หรือให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและ
สถานพยาบาลไปใช้บริการรับ -จ่ายเงินกองทุนผ่าน
ระบบธนาคารและหน่วยบริการที่เป็นตัวแทนของ
สานักงานประกันสังคม โดยนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงาน
และการตรวจสอบ เพือ่ ป้องกันและลดความเสี่ยงอัน
อาจเกิดจากการทุจริตในการรับ -จ่ายเงินสด ณ
สานักงาน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
การที่จะพัฒนาระบบการชาระเงินของประเทศไทย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างครบวงจร
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

1) เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ : จานวนหน่วยบริการ
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.12 การพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
1 การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สาหรับการ
รักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางผ่าน
ระบบ e – Claim
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการ
จัดการจัดทารายงานค่าบริการทางการแพทย์ เพือ่
เสนอเลขาธิการอนุมัติการสั่งจ่าย
2 การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สาหรับการ
รักษาผู้ปว่ ยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีบาบัด
ทดแทนไตผ่านระบบ e – Claim
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการ
จัดทารายงานการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณี
บาบัดทดแทนไตแล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการ

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- 16 โครงการ/กิจกรรม
3 การตรวจสอบและควบคุมการจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์สาหรับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษเฉพาะทาง
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จเรียกเงินคืน
จากสถานพยาบาลที่มีการจ่ายค่าบริการทางการ
แพทย์ไม่ถกู ต้อง
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.13 การลดขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบข้อมูลประกอบการจ่ายประโยชน์
ทดแทน
กรณีบานาญชราภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศ
1 ตรวจสอบการเกิดสิทธิและอนุมัติผลการ
วินิจฉัยกรณีบานาญชราภาพให้แก่ผู้รับบานาญด้วย
ระบบสารสนเทศเท่านั้น
2 จ่ายเงินบานาญชราภาพให้แก่ผู้รับบานาญผ่าน
บัญชีธนาคารของผู้รับบานาญเท่านั้น
3 ตรวจสอบเลขประจาตัวประชาชนของผู้รับ
บานาญกับเลขที่บญ
ั ชีธนาคารต้องมีเลขประจาตัว
ประชาชนตรงกัน จึงจะโอนเงินบานาญชราภาพให้
4 ตรวจสอบการกลับเข้าทางานและการมีชีวิตอยู่
ของผู้รับบานาญก่อนการประมวลผลจ่ายเงินบานาญ
รายเดือน
1) เป้าหมาย :
- เชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการดาเนินการ
ขออนุมัติจา่ ยเงินบานาญชราภาพประจาเดือนเพือ่
เสนอเลขาธิการอนุมัติสั่งจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่
กาหนด
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ

หน่วยนับ

ต.ค. 59

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- 17 ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 59 พ.ย. 59
ธ.ค.-59
17.14 การเพิม่ ประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามเร่งรัดหนี้ และอายัดทรัพย์สิน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ของสานักงานประกันสังคมในการติดตามหนี้ที่ค้าง
ชาระ สอดแทรกเรื่องอายัดทรัพย์สิน “อบรม
ผู้ปฏิบตั ิงานด้านกฎหมาย”
โครงการ/กิจกรรม

1) เป้าหมาย :
- เชิงปริมาณ : 250 คน
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.15 การจัดการเรื่องร้องเรียน
1.จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของสานักงาน
ประกันสังคมแจ้งเวียนหนังสือแนวปฏิบตั ิ กับสานัก /
กอง/เขต/พืน้ ที่ จังหวัด /สาขา โดยแจ้งขัน้ ตอนการ
ทางาน และให้การรายงานผลการดาเนินงานตาม
แบบฟอร์มภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2.แจ้งเวียนหนังสือให้ถอื ปฏิบตั ิเกีย่ วกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนให้กบั สานัก /กอง/เขตพืน้ ที่
จังหวัด/สาขา โดยแจ้งให้ทราบว่าเรื่องร้องเรียนเป็น
ตัวชี้วัดการทางาน ต้องรายงานผลภายในกาหนด
3. เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงสานักงานประกันสังคม
หลากหลายช่องทาง เช่น ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการ
ข้อมูล 1506 (สื่อสองทาง) ร้องเรียนเป็นหนังสือ
(จดหมายจากผู้ร้องโดยตรงหนังสือจากหน่วยงานอืน่ ๆ
เช่น สานักนายกฯ สคบ.) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
(เว็บไซต์สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี )

หน่วยนับ

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- 18 โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค. 59

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

4. เสนอระบบการบริหารจัดการหรือแนวทาง
ปฏิบตั ิเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน และการแสดงความ
คิดเห็นทางเว็บไซต์สานักงานประกันสังคม ตลอดจน
กาหนดวิธีการและขัน้ ตอนรวมถึงหลักเกณฑ์ ในการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว เพือ่ ให้การปฏิบตั ิในหน่วยงาน
สานักงานประกันสังคมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
5.มีการรายงานผลการดาเนินงาน/ชี้แจง
ข้อเท็จจริงมีหนังสือรายงานผู้บริหาร
- ให้ผู้ร้อง/ผู้ประกันตน ตามช่องทางที่ผู้ร้อง
เช่น หนังสือ เว็บไซต์ (ส่วนบุคคล) โทรศัพท์
- ให้หน่วยงานที่ผู้ร้องผ่าน เช่น สานัก
นายกรัฐมนตรี สานักงานตรวจสอบ เงินแผ่นดิน และ
สานักราชเลขาธิการ
- ให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
- ให้กระทรวงแรงงาน (ตัวชี้วัดกระทรวงฯ)
- ให้ กพร. (เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของกรม)
1) เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจานวนข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขภายใน 25 วันทาการนับ
แต่วันที่ได้รับเรื่อง
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.16 การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
การติดตามการดาเนินการแก้ไขตามผลการ
ตรวจสอบงานเงินงบประมาณงานเงินกองทุนเพือ่
บริหารงานสานักงานประกันสังคม งานเงินกองทุน
ประกันสังคมงานเงินกองทุนเงินทดแทน และงาน
เงินกองทุนสวัสดิการสานักงานประกันสังคมของแต่
ละหน่วยรับตรวจ ได้แก่
1 ด้านการเงิน
2 ด้านการปฏิบตั ิงานตามนโยบายกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง วิธีปฏิบตั ิที่ทางราชการและ
สานักงานกาหนด

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ได้แก่ สปส.ส่วนกลาง ศสน. สจพ. สตส. สปย.สสท/สปส.กทม.พื้นที่ 1-12
สปจ.สมุทรปราการ/สาขาบางเสาธง พระประแดง บางพลี/สปจ.นครปฐม/
สาขาสามพราน/สปจ.นนทบุรี/สาขาบางบัวทอง/สปจ.ปทุมธานี/สาขาคลองหลวง/
สปจ.สมุทรสาคร/สาขากระทุ่มแบน

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- 19 โครงการ/กิจกรรม
3 ด้านผลการดาเนินงานของโครงการ/งาน
4 ด้านการประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และสานักงาน
ประกันสังคม
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ : ดาเนินการติดตามการ
ดาเนินการแก้ไขตามผลการสอบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนหน่วยรับตรวจตามรายงานผลในการ
ตรวจสอบ
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.17 คณะกรรมตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
1 จัดประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบกองทุน
ประกันสังคม เพือ่ กาหนดมาตรการหรือแนวทางใน
การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ตามคาสั่ง
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : ได้ดาเนินการจัดการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
2 นาผลการประชุมในแต่ละครั้งไปดาเนินการ
ตามมติที่ประชุมและส่วนอืน่ ที่เกีย่ วข้อง
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : ได้ดาเนินการตามมติที่
ประชุม (ถ้ามี) ร้อยละ 100
3 รายงานผลความคืบหน้าจนสิ้นสุดรวมถึง
รวมถึงปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ดาเนินการตามข้อ 3
ให้สานักงานประกันสังคม ปลัดกระทรวงแรงงาน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพือ่ ทราบ
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : ได้รายงานผลความคืบ
หน้าที่ได้ดาเนินการตามมติที่ประชุมเสนอให้
สานักงานประกันสังคม ปลัดกระทรวงแรงงานและ
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงานเพือ่ ทราบ ร้อยละ
100

หน่วยนับ

ต.ค. 59

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
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แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- 20 โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ต.ค. 59

4 รายงานผลหรือความคืบหน้าที่ได้ดาเนินการ
ตามมติที่ประชุมเสนอให้สานักงานประกันสังคม
ปลัดกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานเพือ่ ทราบ
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : ได้รายงานผล
ดาเนินการตามมติที่ประชุมเสนอให้สานักงาน
ประกันสังคม ปลัดกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรี ว่า
การกระทรวงแรงงานเพือ่ ทราบ ร้อยละ 100
5 รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามข้อ
5 ให้สานักงานประกันสังคม ปลัดกระทรวงแรงงาน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพือ่ ทราบ
- เป้าหมายเชิงปริมาณ : ได้รายงานผลหรือ
ความคืบหน้าที่ได้ดาเนินการติดตามการดาเนินการ
ตามมติที่ประชุมให้สานักงานประกันสังคม
ปลัดกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานเพือ่ ทราบร้อยละ 100
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.18 งานเงินสมทบและการตรวจสอบการติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่
1. ทบทวนแนวปฏิบตั ิการติดตามเร่งรัดหนี้เพือ่ ให้
เจ้าหน้าที่สามารถออกติดตามเร่งรัดหนี้ได้อย่าง
ถูกต้องและทันท่วงที โดยไม่มีการรับชาระเงินนอก
สถานที่
2. ออกตรวจและแนะนาการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ
พร้อมมีการติดตามและประมวลผลอย่างต่อเนื่อง
3. การตรวจประเมินผลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการของหน่วยปฏิบตั ิ (สตส.)
- สุ่มตรวจการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ : จานวนหน่วยปฏิบตั ิที่
ได้รับการตรวจประเมินฯ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. 59
ธ.ค.-59

ม.ค. 60

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60
พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน หน่วยงาน

- 21 โครงการ/กิจกรรม
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.19 เงินกองทุนเงินทดแทน
การดาเนินการปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบตั ิงาน
วินิจฉัยเงินทดแทนตามพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537
1) เป้าหมายชิงปริมาณ : ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาคู่มือแนวปฏิบตั ิงานวินิจฉัยเงินทดแทนตาม
พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ
17.20 งานการเงินและบัญชี
- ฝึกอบรมให้ความรู้ ซักซ้อมกฎ ระเบียบ และ
แนวปฏิบตั ิที่เกีย่ วข้องด้านการเงินและบัญชีแก่
เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานฯ เพือ่ ควบคุม ตรวจสอบ
ดูแล ติดตามการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี ปฏิบตั ิงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และแนว
ปฏิบตั ิที่กาหนด
- ออกตรวจแนะนาการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
และบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
สานักงานประกัน - สังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ /
จังหวัด/สาขา เพือ่ ปฏิบตั ิงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ
และแนวปฏิบตั ิที่กาหนด เพือ่ ความถูกต้อง โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
1) เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชีได้ถกู ต้อง
2) งบประมาณ : เงินกองทุนเพือ่ บริหารงาน
สานักงานประกันสังคม
3) อืน่ ๆ

หน่วยนับ
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ไตรมาสที่ 1
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ธ.ค.-59
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แบบ ศปท. 1/1

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย
แนวทางทีก่ ระทรวงแรงงานใช้ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติฯ
1. สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

2
1
3

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59
1. โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
1.1 กิจกรรม : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ร้อยละ
- เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของผลการดาเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
2) งบประมาณ
3) อืน่ ๆ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

แนวทางการดาเนินการปี 2559
1. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. สร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต
ไตรมาสที่ 2
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลือ่ น
3

หน่วยงาน
สป.
,กกจ.,กสร.,
กพร.,สปส.

