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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560- 2564)
สานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป้าหมาย “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์

แนวทางตาม
กลยุทธ์

1.ส่งเสริมให้มีระบบ 1.1 พัฒนา
และกระบวนการ
จิตสานึก
กล่อมเกลาทาง
สาธารณะ
สังคมเพื่อต้านทุจริต

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

1.1ส่งเสริมให้บุ คลากรใน - เชิงปริมาณ
สังกัดเข้าร่วมกิจกรรมทาง จานวนครั้งที่ข้าราชการและ
ศาสนา
ลูกจ้างในหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรม
1.2 การประชุมเสริมสร้าง -จานวนครั้งในการประชุม
วินัย คุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่สานักงาน
ของบุคลากรภายใน
สานักงาน

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
หน่วยงาน
ผลลัพธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
10
10
10
10
10 บุคลากรของ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครัง้
ครั้ง หน่วยงาน มีความ
เข้าใจในนโยบาย
การป้องกันและ
1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2ครั้ง 2 ครั้ง ปราบปรามการ
ทุจริตของ
หน่วยงาน
บุคลากรไม่มี
พฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตเกิดความ
สานึก ละอายต่อ
ความชั่วเกรงกลัว
ต่อบาป
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กลยุทธ์
แนวทางตาม
3.เสริมพลังการมี
3.1สร้
กลยุางชุทธ์มชน
ส่วนร่วมของชุมชน เฝ้าระวัง
(Community)
ต่อต้านทุจริต
และบูรณาการ
ทุ กภ าค ส่ วน เพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต

3.3 บูรณาการ
ทุ ก ภ าค ส่ วน
เพื่ อ ต่ อ ต้ า น
การทุจริต

แผนงาน/โครงการ/
สอดแทรกกิ
จกรรมความรู้
กิจกรรม
ด้ านการเฝ้ าระวั งป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต
ให้แก่อาสาสมัครแรงงานผู้
เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้ อ งกั น ปราบปรามการ
ทุจริต

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
- เชิงปริมาณ
2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครัง้ 4 ครั้ง
จ านวนครั้ ง ใน การสอดแทรก
กิจกรรมความรู้ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้แก่อาสาสมัครแรงงาน

จัดกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ ต่อต้านการ
ทุจริตของหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน

-เชิงปริมาณ
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานร่วมกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตของ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานทุกปี

ผลลัพธ์
อาสาสมัคร
แรงงานสามารถ
เป็นเครือข่ายเฝ้า
ระวังและป้องกัน
การทุจริตด้าน
แรงงานได้

-เชิงคุณภาพ
อาสาสมัครแรงงานมีความรู้ความ
เข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกัน
การทุจริตด้านแรงงาน

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในสังกัด
รับรู้เจตนาและ
ความตั้งใจของ
ผู้บริหารหน่วยงาน
ในการต่อต้านการ
ทุจริต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

1.วางมาตรการเสริม 1.1การเผยแพร่
ในการสกัดกั้นการ ข้อมูลข่าวสารที่
ทุจริตเชิงนโยบาย
เกี่ยวข้องกับนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล

1.4 กาหนด
มาตรการวิเคราะห์
ความเสีย่ งและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประชาชนได้
60
70
80
90
100 รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ร้อยละของการ
ข่าวสารต่ างๆ ผ่ านเว็บ ไซต์ เผยแพร่
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ/และ
นโยบายของ
หน่วยงานมีผ่านเว็บ
ไซด์
การแ ต่ งตั้ งผู้ ต รวจ ส อ บ ความเสี่ ย งในการ ร้อยละ
ภายในของสานักงาน และมี ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ 100
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ การแก้ไขสาเร็จ
สานักงานทุกปี

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ ไม่มีความ
100 เสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน
ของ
หน่วยงาน
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5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย
1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
กลยุทธ์
2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
2.1สร้างกลไก
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต

ลดการจ่ายเงินสด เจ้าหน้าที่ การเบิกจ่ายเงินทุก
การเงิ น จ่ า ยเงิ น ผ่ า นบั ญ ชี รายการเข้าบัญชี
ธนาคารเท่านั้น
ธนาคารผูม้ ีสทิ ธิ
โดยตรง

3.2พั
2. ฒนาเทคโนโลยี สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
สารสนเทศและการ ทางราชการอิ เล็ค ทรอนิ ก ส์
สื่อสารที่เปิดโอกาส ให้มขี ้อมูลเป็นปัจจุบัน
ให้ประชาชน
สามารถศึกษา
เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนด
เรื่องที่ประชาชนให้
ความสนใจ)

ร้อยละของความ
สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามหัวข้อดัชนีของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
อิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ผู้มีสิทธิและ
70
80
90
100
100 ผูข้ ายได้รับ
เงินผ่าน
บัญชี
โดยตรง
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประชาชน
60
70
80
90
100 สามารถ
ตรวจดู
ข้อมูล
ข่าวสารของ
สานักงาน
แรงงาน
จังหวัด ได้
โดยสะดวก
และ
ครบถ้วน
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กลยุทธ์
5.พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
5.1พัฒนาและ
ยกระดับการพัฒนา
บุคลากรด้านงาน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

บุ คลากรเข้ าอบรม-สั ม มนา
ความรู้ค วามเข้าใจด้านงาน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

- เชิงปริมาณ
จานวนครั้งที่
บุคลากรของ
หน่วยงานได้เข้ารับ
การอบรมสัมมนา

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564
2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

ผลลัพธ์
บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในงาน
ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
และนาไป
เผยแพร่ได้
อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เป้าหมาย
1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง
กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

1.เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต

1.1การปรับปรุง
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้
มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564
กิจกรรม
การเพิ่ ม ช่ อ งทางใน -เชิงปริมาณ
ประชาชน
การรับ เรื่อ งร้องเรีย น ปริมาณช่องทางในการรับ
2
3
3
3
3
สามารถ
ของหน่วยงาน
เรื่องร้องเรียน
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง เข้าถึงช่อง
ทางการ
ร้องเรียนได้
- เชิงคุณภาพ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อย่าง
ปริมาณเรื่องร้องเรียนผ่าน 100
100
100
100
100 หลากหลาย
ช่ อ งทางต่ า งๆ ได้ รั บ การ
มากยิ่งขึ้น
แก้ไขอย่างรวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

