ลําดับ
งาน
ที่
๑. งานปองกัน
และแกไข
ปญหาการคา
มนุษย

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ แนวทางการเฝาระวังและการปองกันหรือแกไขปญหาการทุจริต และผลประโยชนทับซอนภายในหนวยงาน
ของสํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
วิเคราะหสภาพปจจัย
มาตรการ/แนวทาง/การเฝาระวัง/
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ปญหา
การปองกัน
๑) นางกัญญาศิริ นัยอรรถ นักวิชาการ
มีการจัดสงเจาหนาที่
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สงผลใหการรวมตรวจบูรณาการตางๆ มีมาตรการใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
แรงงานชํานาญการ เดินทางไปสัมมนา
ผูปฏิบัติงานเขารับการ
หมั่นศึกษาระเบียบ แนวปฏิบตั ิโดย
เจาหนาที่ฯอาจตกเปนเครื่องมือให
ปองกันและแกไข
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยน
ละเอียด และขอคําแนะนําจากผูรดู าน อบรมสัมมนาเพิม่ พูน
ผูกระทําผิด หลบหลีกจากกฎหมาย
ปญหาการคามนุษย
เรียนรูร วมกันบูรณาการจัดทําแผน (แผนการ
ตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันการ ความรูความเขาใจและ
จากความสัมพันธสวนตน
ดานแรงงาน ขาด
พัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.
แนวทางการปฏิบตั งิ าน
เกิดผลประโยชนทับซอน
ความรู ความเขาใจ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ และแผนปฏิบตั กิ ารปองกัน
จํานวน ๔ ครั้ง รวม
กฎหมายตางๆ ที่
และปราบปรามการคามนุษย ประจําป
เกี่ยวของ
๑๑ วัน
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) ระหวางวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัด
นครราชสีมา
๒) นางกัญญาศิริ นัยอรรถ เขารวมการ
สัมมนาโครงการเสริมสรางจิตสํานึกสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 27-28 ธ.ค.60 ณ
โรงแรมพาลาสโซ กทม.
๓) นางกัญญาศิริ นัยอรรถ เขารวม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการทําประมงผิด
กฎหมาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดสุราษฏรธานี
๔) นางสาวทรงศิริ คงสินธุ เขารวม
อบรมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
สรางสรรคสื่อที่ดีเพื่อรณรงคเผยแพรความรู
และการปองกันการคามนุษย ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุน ที่ ๓ ระหวาง
วันที่ ๙ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กทม.

ลําดับ
งาน
ที่
๒. งาน
อาสาสมัคร
แรงงาน

วิเคราะหสภาพปจจัย
ปญหา
การประสานการ
ใหบริการดานแรงงาน
โดยอาสาสมัคร
แรงงานยังไม
สามารถบูรณาการ
จัดการใหคาตอบแทน
และผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร
แรงงานมีความ
เหมาะสมและ
สอดคลองกัน บางคน
ทํานอย บางคนทํา
มาก

มาตรการ/แนวทาง/การเฝาระวัง/
การปองกัน
ความเสีย่ งกรณีการตั้งคําถามเกี่ยวกับ มาตรการสรางความรูความเขาใจ
มาตรฐานและบรรทัดฐานของผลงาน เกี่ยวกับงานบริการดานแรงงานใหกับ
ในการจายคาตอบแทนอาสาสมัคร
อาสาสมัครแรงงานใหมีความ
แรงงานแตละคน กับความสัมพันธ
ครอบคลุมมายิ่งขึ้น ชี้ใหอาสาสมัคร
สวนตน
เห็นถึงคุณคาในการปฎิบัติงานจิต
อาสาเพื่อพื้นที่/ชุมชนของตนเอง
ประกอบกับใหมีการติดตามให
คําแนะนํา และประสานการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานทุก
คนแบบกลุมอยางใกลชิด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดําเนินการจัดประชุม
อาสาสมัครแรงงานเปน
ประจํา สม่ําเสมอ เพื่อเปน
ชองทางใหหัวหนา
หนวยงานไดพบปะ
อาสาสมัครแรงงาน ใหมี
การช้แี จงแนวทางการ
ปฏิบตั งิ าน ภารกิจและ
นโยบายของกระทรวง ให
ความรูเรื่องผลประโยชน
ทับซอน และเปดโอกาสให
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานไดเขามา
มีสวนรวมใหความรูค วาม
เขาใจแกอาสาสมัคร
แรงงานอยางเหมาะสม
จัดประชุม
จํานวน ๑๐ ครั้ง
ผูเขารวมการประชุม
๕๐ คน

มีการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน
ประจําเดือนทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของเดือน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม
สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประกอบดวย
๑. เดือนตุลาคม 2560
๒. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (โครงการ
เสริมสรางศักยภาพ ณ จังหวัดเพชรบุรี)
๔.เดือนมกราคม ๒๕๖๑
๕. เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑
๖. เดือนเมษายน ๒๕๖๑
๗. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๘. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
๙. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๑๐. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ลําดับ
งาน
ที่
๓. งานพัสดุ

วิเคราะหสภาพปจจัย
ปญหา
ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของ
หนวยงาน ขาดความ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานดานการ
พัสดุ (ฉบับใหม) ตาม
พ.ร.บ.๒๕๖๐

มาตรการ/แนวทาง/การเฝาระวัง/
การปองกัน
๑.เกิดความสับสนในการปฏิบัตงิ าน
๑. มีการสงเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิหนาที่
เกี่ยวกับขั้นตอนที่มีความซับซอนจาก
พัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของตามขั้นตอนของ ขาราชการ เจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานใน
กฎหมาย ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
หนวยงานเขารับการอบรมเพิ่มเติม
ความลาชา ยกตัวอยาง ในการปฏิบัติงาน
๒. เจาหนาที่พสั ดุและหัวหนา
ซื้อจางเล็กนอย แตผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
และผูเกี่ยวของตองพิจารณาความเกี่ยวพัน เจาหนาที่พัสดุศึกษาระเบียบตางๆ
เพิ่มเติมอยูเสมอ
กับขอระเบียบหลายฉบับ เปนตน
๓. มีการทํางานแบบคูขนานและการ
๒. ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูมสี วน
เกี่ยวของไมมีความรูความเชี่ยวชาญ
สอนงานกับหนวยตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการอานตีความหรือเขาใจ
และสํานักงานคลังจังหวัด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

เจตนารมณของระเบียบกฎหมายไดอยาง
ชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน
ในการปฏิบัติงาน
๓. การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (eGP) มาปรับใชในการบริหารงานจัดซื้อจัด
จาง เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และ
ทันสมัย แตระบบยังไมเอนกประสงค และ
รองรับการลดขั้นตอนทํางานที่ซับซอนได
อยางแทจริง กลับเปนการเพิ่มขั้นตอน
ทําใหเกิดความลาชามากยิ่งขึ้น
๔. การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบใหมที่เนน
การสรางการมีสวนรวม โดยเพิ่มการ
แตงตั้งผูม ีสวนเกี่ยวของ มากขึ้น ทําให
หนวยงานขนาดเล็ก ที่มีบุคลากรนอยเกิด
ปญหาในการแตงตั้งคณะกรรมการใน
ตําแหนงตางๆ

ผลการดําเนินการ
๑.จัดสงเจาหนาที่พสั ดุ
และเจาหนาที่การเงินฯ
เขารับการอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรูความ
เขาใจ
จํานวน ๓ ครั้ง
รวม ๕ วัน
๒. เจาหนาที่พสั ดุ และ
การเงินมีการทํางานแบบ
คูขนาน

หมายเหตุ
๑.จัดสงเจาหนาทีเ่ ขาอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการเงินการคลังและ
ระบบควบคุมภายในของหนวยงาน เพื่อ
เสริมสรางและพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางการควบคุมภายใน
และการรับเงิน-จายเงินผานระบบ ePayment สําหรับบุคลากรของกระทรวง
แรงงานใหปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบที่
เกี่ยวของ ในระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๒
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอง Ballroom ๑ – ๒
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด หวยขวาง
กรุงเทพมหานคร
๒. จัดสงเจาหนาที่การเงินเขารับการอบรม
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขาย
เพื่อตอตานการทุจริต ฟงการบรรยายเรื่องผล
ประโยชนทับซอน และการฮั้ว ในวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อสิตา อีโค รีสอรท
จังหวัดสมุทรสงคราม
๓. จัดสงเจาหนาที่เขารวมโครงการฝกอบรม
วิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ชวงสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 6 กัน
ยายน 2561

ลําดับ
งาน
ที่
๔. งานบริหาร
ทั่วไป

๕.

การดําเนินการ
ประชาสัมพันธ
คานิยม “ไม
ยอมรับการ
ทุจริตหรือ
ผลประโยชน
ทับซอน

วิเคราะหสภาพปจจัย
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ปญหา
ผูปฏิบัติงานการเงิน
ไมมีการคานอํานาจตามหลักการ
บัญชี ปฏิบัติหนาที่
บริหารงาน ทั้งยังเปนงานดานการเงิน
หัวหนาฝายบริหาร
บัญชี และพัสดุ
ทั่วไป ซึ่งเปนทั้งผู
ควบคุมและ
ผูปฏิบัติงานในคน
เดียวกัน

มาตรการ/แนวทาง/การเฝาระวัง/
การปองกัน
๑. ใหนักวิชาการแรงงานหมุนเวียน
งานดานวิชาการใหเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี
๒. หัวหนาในฐานะแรงงานจังหวัดจะ
กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝาย
บริหารทั่วไปอยางใกลชิด
๓. กําหนดใหมีการพิจารณาอัตราสวน
การมอบหมายงานใหนักวิชาการ
แรงงานใหม

ผลการดําเนินการ
๑.เจาหนาที่การเงินชวย
ปฏิบัติงานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
๒.นักวิชาการแรงงาน
ชํานาญการ ปฏิบตั ิงาน
ผูชวยแรงงานจังหวัดมี
หนาที่กรองงานหนังสือเขา
และออก การเบิกจายเงิน
ในทุกกรณีของฝายบริหาร
ทั่วไปรวมดวย
๓. มีการทํางานแบบ
คูขนานการปฏิบตั ิงานตาม
แผนงานโครงการ การ
จัดซื้อจัดจาง และการ
เบิกจาย
มีการประชาสัมพันธ
คานิยม“แยกประโยชน
สวนตน ออกจาก
ประโยชนสวนรวม” ใน
หนวยงาน เว็บไซดและ
กลุมไลนของ หนวยงาน

หมายเหตุ

ที่
1.

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2561 (ลาน
บาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ

รวม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ
บุคลากรของ
หนวยงาน มีความ
เขาใจในนโยบาย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงาน
บุคลากรไมมี
พฤติกรรมเกี่ยวของ
กับการทุจริตเกิด
ความสํานึก ละอาย
ตอความชั่วเกรงกลัว
ตอบาป

1 . 1 ส ง เ ส ริ ม ใ ห
บุ ค ลากรในสั ง กั ด เข า
ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง
ศาสนา

ครั้ง

10

-เชิงปริมาณ
จํานวนครั้งที่ขาราชการ
และลูกจางในหนวยงาน
เขารวมกิจกรรม

1.2 การประชุม
เสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรภายใน
สํานักงาน

ครั้ง

๒

-จํานวนครั้งในการ
ประชุมเจาหนาที่
สํานักงาน

แผนการดําเนินงานและใชจาย
งบประมาณ (ลานบาท)
ผล
ไตร
ไตร
ไตร ไตรมาส
มาส 1 มาส 2 มาส 3
4
3
3
3
3
๑.ผูวาพาเขาวัด
๒๐ ครั้ง
๒.สวดมนต ๕
ครั้ง

๑

๑

๕ ครั้ง

/กลยุทธ...

กลยุทธ การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ปงบประมาณ 2561 (ลาน
เปาหมายดําเนินงาน
บาท)
แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัด
ที่
กิจกรรม
หนวย
ปริมาณ
บูรณา
งบ
รวม
นับ
งาน
การ
ปกติ
ครั้ง
๓
- เชิงปริมาณ
1. การสอดแทรกกิจกรรม
จํานวนครั้งในการสอดแทรก
ความรูดานการเฝาระวัง
กิจกรรมความรูด านการเฝา
ปองกันและปราบปรามการ
ระวังปองกันและปราบปราม
ทุจริตใหแกอาสาสมัคร
การทุจริตใหแกอาสาสมัคร
แรงงานผูเปนเครือขายเฝา
แรงงาน
ระวังและปองกันปราบปราม
- เชิงคุณภาพ
การทุจริต
อาสาสมัครแรงงานมีความรู
ความเขาใจในการเฝาระวัง
และปองกันการทุจริตดาน
แรงงาน
๒. จัดกิจกรรมประกาศ
ครั้ง
๑
- เชิงปริมาณ
เจตนารมณ ตอตานการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวง
ทุจริตของหัวหนาหนวยงาน
แรงงานรวมกิจกรรมประกาศ
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เจตนารมณ ตอตานการทุจริต
ของหัวหนาหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานทุกป

ผลลัพธ
อาสาสมัคร
แรงงานสามารถ
เปนเครือขายเฝา
ระวังและปองกัน
การทุจริตดาน
แรงงานได

ขาราชการและ
เจาหนาที่ของ
หนวยงานใน
สังกัดรับรูเจตนา
และความตั้งใจ
ของผูบริหาร
หนวยงานในการ
ตอตานการ
ทุจริต

แผนการดําเนินงานและใชจาย
งบประมาณ (ลานบาท)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
๑
๑
๑

๑

ผล
๓ ครั้ง

๑

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ การวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ปงบประมาณ 2561 (ลาน
เปาหมายดําเนินงาน
บาท)
แผนงาน/โครงการ/
ที่
กิจกรรม
หนวย
ปริมาณ
บูรณา
งบ
รวม
นับ
งาน
การ
ปกติ
การประชาสัมพันธขอมูล
รอยละ
๗0
1. ขาวสารตางๆ ผานเว็บไซด
หนวยงาน

2.

มีการแตงตั้งผูควบคุมภาย
ในของสํานักงาน และ มี
การวิเคราะหความเสี่ยง
ของสํานักงานทุกป

รอยละ

100

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

รอยละของการเผยแพร
ประชาสัมพันธ กิจกรรม/
แผนงาน/โครงการ และ
นโยบายของหนวยงานมีผาน
เว็บไซต

ประชาชนได
รับรูขอมูล
ขาวสารอยาง
ทั่วถึง

ความเสีย่ งในการปฏิบตั ิงานที่
ไดรับการแกไขสําเร็จ

ความเสีย่ งใน
การปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ลดลง

แผนการดําเนินงานและใชจาย
งบประมาณ (ลานบาท)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐

รอยละ
๑๐๐

หนวย
งาน
รับผิด
ชอบ
ประมาณงาน
๑๕๗ งาน
ประชาสัมพันธ
๑๑๐ งาน
คิดเปน
รอยละ
๗๐

/ยุทธศาสตรที่ ๔...

-๙-

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ สรางกลไกการปองกันเพือ่ ยับยั้งการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.

ลดการจายเงินสด เจาหนาที่
การเงินจายเงินผานบัญชี
ธนาคารเทานั้น

2.

สร า งศู น ยข อ มูล ข าวสารของ
ทางราชการอิเล็คทรอนิกสให
มีขอมูลเปนปจจุบัน

เปาหมายดําเนินงาน
หนวย
นับ
รอยละ

ปริมาณ
งาน
๘๐

รอยละ

๗๐

ปงบประมาณ 2561 (ลานบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

รวม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

การเบิกจายเงินทุก ผูมีสิทธิและผูขาย
รายการเขาบัญชี
ไดรับเงินผานบัญชี
ธนาคารผูม ีสิทธิ
โดยตรง
โดยตรง

รอยละของความ
สมบูรณครบถวน
ตามหัวขอดัชนีของ
ศูนยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ
อิเล็กทรอนิกส

ประชาชนสามารถ
ตรวจดูขอมูล
ขาวสารของ
สํานักงานแรงงาน
จังหวัดได
โดยสะดวกและ
ครบถวน

แผนการดําเนินงานและใชจาย
งบประมาณ (ลานบาท)
ผล
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
รอยละ เริ่มดําเนินการ
๘๐ จายผาน KTB
Corporate
online ตั้งแต
เดือน
กุมภาพันธ
2561
รอยละ อยูในระหวาง
๗๐
ดําเนินการ
บันทึกขอมูล

กลยุทธ การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
แผนการดําเนินงานและใชจาย
เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2561 (ลานบาท)
งบประมาณ (ลานบาท)
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ
ผล
หนวย
ปริมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
บูรณาการ งบปกติ
รวม
นับ
งาน
1
2
3
4
ครั้ง
๒
- เชิงปริมาณ
1 บุคลากรเขาอบรม-สัมมนา
บุคลากรมีความรู
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง ๒ ครั้ง
จํานวนครั้งที่
ความรูความเขาใจดานงาน
ความเขาใจในงาน
บุคลากรของ
ปองกันและปราบปรามการ
ดานการปองกันและ
หนวยงานไดเขารับ ปราบปรามการ
ทุจริต
การอบรมสัมมนา ทุจริตและนําไป
เผยแพรไดอยาง
ถูกตอง
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ การปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
ที่
๑

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
การเพิ่ ม ช อ งทางในการรั บ
เรื่องรองเรียนของหนวยงาน

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ
ชองทาง

ปริมาณ
งาน
๓

ปงบประมาณ 2561 (ลานบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

รวม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

-เชิงปริมาณ
ปริมาณชองทางในการ
รับเรื่องรองเรียน

ประชาชน
สามารถเขาถึง
ชองทางการ
รองเรียนไดอยาง
หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น

- เชิงคุณภาพ
ปริมาณเรื่องรองเรียน
ผานชองทางตางๆ
ไดรับการแกไขอยาง
รวดเร็ว

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ
(ลานบาท)
ไตร
ไตร
ไตร
ไตรมาส 4
มาส 1 มาส 2 มาส 3
๓ชองทาง

ผล
๕
ชองทาง

รอยละ
๑๐๐

