แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
สานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คานา
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น ทุกปี เพื่ อให้ ร ะบบราชการและการปฏิ บัติง านของบุค ลากรของภาครัฐ มีค วามโปร่งใสและมี
การด าเนิ น การถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ จึ งต้ อ งมี ก ารจั ด ระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป
โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิต สานึก ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ
จริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปราศจากการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบรวมทั้ ง ปั ญ หาความเสื่ อ มศรั ท ธา
ในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึ งได้มีการกาหนดโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ซึ่งถือเป็นที่มาของการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ตามที่
คณะกรรมการ ปปช.เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วยนั้น
สานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจาปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นแผน
ปฏิบั ติการที่มุ่งส่ งเสริมสร้ างจิตสานึกและค่านิ ยมให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้ มีการปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

สานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตุลาคม 2560

สารบัญ
หน้า
บทนา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1
3

บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น ทุกปี เพื่ อให้ ร ะบบราชการและการปฏิ บัติง านของบุค ลากรของภาครัฐ มีค วามโปร่งใสและมี
การด าเนิ น การถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ จึ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด ระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป
โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึก ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ
จริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปราศจากการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบรวมทั้ ง ปั ญ หาความเสื่ อ มศรั ท ธา
ในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการกาหนดโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ซึ่งถือเป็นที่มาของการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ตามที่
คณะกรรมการ ปปช.เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วยนั้น
สานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจาปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นแผน
ปฏิบั ติการที่มุ่งส่ งเสริมสร้ างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้ มีการปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามรอยเบื้องพระยุ คลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้ว ยหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้ง ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไป
ด้วยความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก
๓. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. ผลที่คาดหวัง
1. หน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น

-24. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เช้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. วิสัยทัศน์
“ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึก ยึดหลักธรรมาภิบาล ดารงวัฒนธรรมไทย”
7. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
8. การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจาปี 2561 (ITA)
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
9. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
สานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ลาดับ
ที่

1

2

กลยุทธ์ / มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้มรี ะบบและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการไปสู่
การปฏิบัติ
กิจกรรม ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน
ตัวชี้วัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้
ความเข้าใจและถือปฏิบัตติ ามมาตรฐานประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
โครงการสงเสริมการประพฤติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการกลุม่ เสี่ยง
กิจกรรม
การเข้ารับการอบรม
ตัวชี้วัด หัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการกลุม่ เสีย่ ง
เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 คน

ผูร้ ับ
ผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

หน่วย
นับ

13

คน

1

คน

ฝ่ายอานวยการ

ฝ่าย
อานวยการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ลาดับ
ที่

1

กลยุทธ์ / มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 : วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
การประกาศเจตจานงในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
กิจกรรม การจัดทาแบบประกาศเจตจานง

ผูร้ ับ
ผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

หน่วย
นับ

1

ฉบับ

เป้าหมาย

หน่วย
นับ

5

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

หมายเหตุ

ฝ่ายอานวยการ

ตัวชี้วัด ประกาศเจตจานงของหัวหน้าส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ลาดับ
ที่

1

กลยุทธ์ / มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
การทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี 2561
กิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน ประจาปี 2561
ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดที่จังหวัดกาหนด

ผูร้ ับ
ผิดชอบหลัก
ฝ่ายอานวยการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

หมายเหตุ

