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ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต สถานท่ีตั้ง กรุงเทพมหานคร     
ชื่อผู้ประสานงาน นายวนัสนันท์  ปินค า โทร  0 2232 1003 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รวม 17  โครงการ 
จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 1,668,424.52 บาท 
จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจ านวน รวม 1,668,424.52 บาท 

 จากงบอ่ืนๆ รวมทุกโครงการ จ านวน – บาท 
 

โครงการ 

 ผลส าเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาสท่ี 
1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 
2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 
3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 
4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตส านึก และแรงจูงใจที่ดีของบุคลากรกระทรวงแรงงานด้านการป้องกันการทุจริต 
1. กิจกรรมบุคคลต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต 

บุคคลของ
หน่วยงาน
สังกัดกระทรวง
แรงงานที่ได้รับ
การยกย่องเชิด
ชูเกียรติ 
จ านวน 10 คน 

10 คน บุคลากรได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเกิดขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- ทุกกรม     คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ
หน่วยงานในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2563  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

2 
 

โครงการ 

 ผลส าเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาสท่ี 
1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 
2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 
3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 
4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

2. กิจกรรมปรับฐาน
ความคิด สร้างจิตส านึก
ค่านิยมของบุคลากรให้
ปฏิเสธและต่อต้านการ
ทุจริต และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน
เพื่อป้องกันการกระท าผิด
ระเบียบ/การทุจริต 

จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับความรู้
ด้านการ
ป้องกันการ
ทุจริตอย่าง
น้อย 100 คน 

128 คน 1) บุคลากรมี
ความรู้เรื่องวินัย
และการต่อต้าน
การทุจริต 
2) บุคลากรมี
ทัศนคติและ
จิตส านึกด้านการ
ป้องกันทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

159,650.- 
บาท 

ทุกกรม และ 
สสปท. 

    1. หน่วยงานในสังกัดฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วม
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเงินการคลัง 
วินัย และด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หน่วยงานในสังกัดได้เผยแพร่ความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบผ่านช่องทาง SSO KM ในรูปแบบ 
Clip VDO ตัวอย่างหัวข้อ เช่น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบท าลายชาติ 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม และปัญหาการทุจริตไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัว เป็นต้น 
3.บางหน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
เน่ืองจากติดสถานการณ์โควิด 19 

บุคลากรร้อยละ 
60 มีความรู้          
ความเข้าใจ 
เรื่องกฎหมาย 
การเงิน การคลัง 
และวินัย
ข้าราชการ 

ร้อยละ 100 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ 
เป้าหมาย 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 2 การก าหนดแนวคดิ  แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต 
3. มาตรการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลป้องกันและ 
ลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานมี
มาตรการ/
กระบวนงาน/
งานในภารกิจ
อย่างน้อย 1 
กระบวนงาน 
รวม 6 
กระบวนงาน 

มาตรการใน
การเสริมสร้าง
การป้องกันการ
ทุจริตจ านวน 6
มาตรการ/
กระบวนงาน 

มีการวางมาตรการ
เพื่อเป็นแนวทางให้
บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมภิบาล
และป้องกันการ
ทุจริต 

- ทุกกรม
และสสปท. 

    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังน้ี 
1. สป. : 1) กระบวนงานการส่งใช้เงินยืม
ราชการ 

2) กระบวนงานการยืมเงินราชการ
เพื่อเดินทางไปราชการ 
2. กกจ. :การปฏิบัติราชการเก่ียวกับการใช้

รถราชการส่วนกลาง 
3. กพร. : การขอมีหนังสือรับรองความรู้
ความสามารถ 
4. กสร. : การตรวจแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ 
5. สปส : การช าระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของนายจ้าง (มาตรา 33) และ
ผู้ประกันตน (มาตรา 39) 
6. สสปท. : กระบวนงานจัดซ้ือจัดจ้างงาน
โครงการและที่ปรึกษา 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ 
เป้าหมาย 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

4. โครงการเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์หรือจัดท า
คู่มือการป้องกันการทุจริต
ในการปฏิบัติราชการ 

หน่วยงานมีการ
เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์
หรือจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการ
ทุจริตอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
แรงงานมีการ
เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์
หรือจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 6 ครั้ง 

1. บุคลากรมีความ
เข้าใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการ
ปฏิบัติตนที่ดี 
2. บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
มาตรการในการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 
3. หน่วยงานมี
วัฒนธรรมในการ
ด าเนินงานที่มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

- ทุกกรมและ 
สสปท. 

    1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หรือจัดท าคู่มือ 
ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตใน
การปฏิบัติราชการของบุคลากร และแจ้ง
เวียนให้บุคคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
2. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต และ
แจ้งเวียนตัวอย่างค าพิพากษากรณีกระท า
ผิดวินัย เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีความ
ตระหนักและใช้ความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นการป้องปรามมิให้
เกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ 
เป้าหมาย 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์            
(E - System) 

หน่วยงานได้รับ
การสร้าง/
ปรับปรุง/
พัฒนาระบบ/
ช่องทางการ
ให้บริการอย่าง
น้อย 6 ระบบ/
ช่องทาง 

3 ระบบ  ๑. ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
 ๒. ลดการใช้
ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

- ทุกกรม
และสสปท. 

    หน่วยงานในสังกัดได้มีการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - System) ดังน้ี  
 
1. สป. พัฒนาเว็บไซต์ กระทรวงแรงงาน 
www.mol.go.th เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
และสะดวกในการใช้งาน 
 
2.กกจ. มีการพัฒนาระบบ จ านวน 2 
ระบบ คือ 1)โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
การให้บริการจัดหางาน (Job Demand 
Open Platform) และ  2) โครงการ
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 3 ซ่ึงขณะน้ีอยู่
ระหว่างด าเนินการ 
 
3.สปส. พัฒนา Web site ส านักงาน
ประกันสังคม www.sso.go.th ท าให้
จ านวนสมาชิกในระบบเพิ่มขึ้น 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ 
เป้าหมาย 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

          1) พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-service 
ส าหรับนายจ้าง ท าให้สถานประกอบการ
เข้ามาลงทะเบียนใช้งานเพิ่มมากขึ้น 

- จ านวนสถานประกอบการที่
ลงทะเบียนใช้งาน E-service 312,207 
แห่ง 

- จ านวนรายงานธุรกรรม 518,596 
รายการ 
2). พัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) กองทุนเงิน
ทดแทน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 
ตุลาคม 2562 
3). พัฒนาระบบการให้บริการโดยเพิ่มช่อง
ทางการจ่ายเงินผ่านบริการ Prompt Pay 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ การจ่ายเงินสิทธิ
ประโยชน์กรณีบ านาญชราภาพผ่านบริการ 
Promt Pay ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 
มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
2. สสปท. มีการพัฒนาระบบ T-OSH 
Guide แอพลิเคชั่น 
3. กพร. กสร. และ สปส. อยู่ระหว่างการ
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ 
เป้าหมาย 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

2. กิจกรรมเผยแพร่
บทความ/คู่มือ/มาตรการ/
แนวปฏิบัติผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง
การรับรู้การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้กับบุคลากรในสังกัด 

หน่วยงานมี
การเผยแพร่
บทความ/คู่มือ/
มาตรการ/แนว
ปฏิบัติผ่าน
ระบบสารสนเทศ 
อย่างน้อย  
1 ครั้ง 

จ านวน
บทความ/คู่มือ/
มาตรการ/แนว
ปฏิบัติของทุก
หน่วยงานที่
เผยแพร่ผ่าน
ระบบ
สารสนเทศ 6 
บทความ/คู่มือ/
มาตรการ/ แนว
ปฏิบัติ 

บุคลากรมีความรู้
และมีจิตส านึก
ยับยั้งการกระท า
ความผิดและ
สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

- ทุกกรม
และสสปท. 

    ด าเนินการเผยแพร่คู่มาตรการ/นโยบาย
เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตในรูปแบบสื่อ
ต่างๆ เช่น  Info graphic สื่อออนไลน์ 
ฯลฯ 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ 
เป้าหมาย 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

3. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณการเงิน การ
บัญชีและพัสดุผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การเผยแพร่
ความรู้/
แนวทาง/
มาตรการใน
การเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ
การเงินการ
บัญชีและพัสดุ
การผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างน้อย 6
ครั้ง 

9 ครั้ง เพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้อง 

- ทุกกรม
และสสปท. 

    - เผยแพร่ความรู้แนวทาง 
การเบิกจ่ายงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่บุคลากรในสังกัดทราบ ผ่านเว็บไซต์  
และระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) 
 - เผยแพร่ความรู้แนวทางการบริหารระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางเว็บไซต์และ
ระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองคค์วามรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ในบทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ป้องกันการ
ทุจริต 

จ านวนครั้งใน
การจัดหรือเข้า
ร่วมอบรม 
พัฒนา
สมรรถนะและ
องค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่
ป้องกัน   การ
ทุจริตของ
กระทรวง
แรงงาน 12 
ครั้ง 

12 ครั้ง เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตมี
องค์ความรู้และ 
สมรรถนะในการ
ส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดเห็น
ความส าคัญของ
การป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร 
เพื่อให้เป็นองค์กรที่
ปราศจากการ
ทุจริต 

- ทุกกรม
และสสปท. 

    หน่วยงานในสังกัดได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม ดังน้ี  
1. สัมมนาวิชาการ เรื่อง ผลการส ารวจ
สถานการณ์การทุจริตและการรับรู้การ
ทุจริตในประเทศไทย ปี 2563 วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แก
รนด์ ของส านักงาน ป.ป.ช. 
 
2. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
ของส านักงาน ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ 11 – 
12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ทีเค 
พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม. 
 
3. การเสวนาและประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 วันที่ 
24 มกราคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจรติ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต 

จ านวน
บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ป้องกันการ
ทุจริต จ านวน 
60 คน 

132 คน บุคลากรมีจิตส านึก 
ในการมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน 
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในองค์กร 

80,129.- 
บาท 

ทุกกรม
และสสปท. 

    หน่วยงานในสังกัดได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม ดังน้ี  
1. งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น เม่ือวันที่  
9 ธันวาคม 2562 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น 
ฮอลล์ 6 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 25 คน 
2. โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีการ
รบัรู้การทุจริต วันที่ 13 มีนาคม 2563  
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม. จ านวน 107 
คน 
3.อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน
ในสังกัดฯ 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

2. โครงการพัฒนาองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

จ านวนบุคลากร
ได้รับความรู้ใน
การส่งเสริมธรร
มาภิบาลและน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับ
ใช้ในการท างาน 
อย่างน้อย 100 
คน 

216 คน บุคลากรมีความรู้
เรื่องธรรมาภิบาล
และสามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้
ในการท างาน 

10,800.- 
บาท 

ทุกกรม
และสสปท. 

    1.โครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีบุคลากร
กรมการจัดหางานเข้าร่วมโครงการฯ รวม
จ านวน 116 คน  

2. อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน
ในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บุคลากรร้อยละ 
60 มีความรู้          
ความเข้าใจใน
ธรรมาภิบาล 
และสามารถน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ในการ
ท างาน 

ร้อยละ 100        บุคลากรกรมการจัดหางานที่เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับการพัฒนา ซ่ึงประเมินผล
จากการท ากิจกรรมรายบุคคล คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพคู่มือ
ส าหรับประชาชนภายใต้
พระราชบัญญัติการ 
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของราชการ 
พ.ศ. 2558 

ความส าเร็จของ
กระบวนงาน
ตามคู่มือที่ได้รับ
การพิจารณา
ทบทวน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100 

1 ครั้ง ประชาชนผู้มารับ
บริการได้รับ 
การอ านวย 
ความสะดวก 
และการบริการที่
โปร่งใส เป็นธรรม 

- กระทรวง
แรงงาน 

    หน่วยงานในสังกัดอยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน และลด
ขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการต่อต้านการทุจริต 
โครงการสนับสนุนและสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต 
"ดวงตาแรงงาน" 

อาสาสมัคร
แรงงานและ
เครือข่ายภาค
ประชาชน 
จ านวน 400 
คน 

1.อาสาสมัคร
แรงงานและ
เครือข่ายภาค
ประชาชน 
จ านวน 438 
คน 
1.ร้อยละ 80 
ของเครือข่าย
อาสาสมัคร
แรงงานและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรม 
 
2. ร้อยละ 60
ของเครือข่าย
อาสาสมัคร
แรงงานที่ร่วม
เป็นเครือข่าย
อาสาสมัคร 
แรงงานต้าน
ทุจริต 

1. สร้างความเข้มแข็ง
และบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่ายภาค
ประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต 
2. ปลูก - ปลุก
จิตส านึก สร้างค่านิยม 
ตระหนักรู้ในเร่ือง
ความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริต
ในพื้นท่ี 
3. สร้างเครือข่ายและ
สร้างความร่วมมือใน
ภาคประชาชนในการ
เฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบ และแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 

1,417,845.52.- 
บาท 

ศปท.     จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส านึกและสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้
เครือข่าย อาสาสมัครแรงงานและ
ประชาชน และร่วมเป็นเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงานต้านทุจริต 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต 
4. กิจกรรมบูรณาการข้อมูล
สถิติการทุจริตเพื่อเผยแพร่
และรณรงค์ลดการให้และรับ
สินบน 

หน่วยงานมีการ
การเผยแพร่
ข้อมูลการทุจริต 
และร่วมรณรงค์
ลดการให้และรับ
สินบนของ
หน่วยงาน  
จ านวน 6 ครั้ง 

จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่
ข้อมูลการทุจริต 
และร่วมรณรงค์
ลดการให้และ
รับสินบนของ
แต่ละหน่วยงาน
ในสังกัด 
จ านวน 6 ครั้ง 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
สถิติการทุจริตแก่
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนที่มี   
ส่วนได้ส่วนเสีย 
และร่วมกันรณรงค์
ลดการให้และรับ
สินบน 

- ทุกกรม
และสสปท. 

    1. รวบรวมข้อมูลสถิติการทุจริตของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 
2. จัดท าข้อมูลเป็นภาพรวมกระทรวง
แรงงานและหน่วยงานในสังกัด 
3. เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และภาคประชาชน 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

3. โครงการประสานความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัด 

4 ขั้นตอน มีการบูรณาการ
และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
หน่วยงานใน
สังกัด 

หน่วยงานในสังกัด 
กพร.มีการบูรณา
การและสร้างความ
เข้มแข็งและมีการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม
แนวทางที่ก าหนด   
ร้อยละ 100 

- กพร.     การบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หน่วยงานในสังกัด 
1. จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการ
ประสานงานด้านการป้องกันการทุจริต 
3. หน่วยงานในสังกัดมีการตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
4. มีการจัดกิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงานในสังกัด 
5. ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนด ร้อยละ 100 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาสท่ี 
1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 
2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 
3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 
4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
"กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้
ทุจริต" ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการ
ทุจริตของ
หน่วยงาน
จ านวน 12 ครั้ง
ต่อปี 

จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการ
ทุจริตของ
หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
แรงงาน 12 
ช่องทาง  

ปลูกจิตส านึก 
ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมและการ
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน 

- ทุกกรม
และสสปท. 

    หน่วยงานในสังกัดได้ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน
การทุจริตผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร 
2. โครงการเข้าร่วมประกวด/
กิจกรรมเพื่อรับรางวัลด้าน
การป้องกันการทุจริต 

หน่วยงานเข้า
ร่วมประกวดเพื่อ
รับรางวัลด้าน
การป้องกันการ
ทุจริต จ านวน 
12 ครั้ง 

12ครั้ง เพื่อกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่
กระทรวงแรงงาน 

- ทุกกรม
และสสปท. 

    กระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมประกวด/
กิจกรรมเพื่อรับรางวัลด้านการป้องกันการ
ทุจริต ดังน้ี 
1.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   
2.การเข้าร่วมประกวดคัดเลือกองค์กร
คุณธรรม 
ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าข้อมูล
เข้ารับการประเมิน 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

3. โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 87 

- 1. ยกระดับความ
โปร่งใสและคุณธรรม  
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
2. สร้างความเชื่อม่ัน
ในการเป็นองค์กรที่มี
การด าเนินกิจการ
อย่างมีธรรมาภิบาล
ต่อสังคมและ
ผู้รับบริการ 

- ทุกกรม
และสสปท. 

- -   อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินผล 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2563  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
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โครงการ 

 ผลส าเร ็จ 
งบประมาณ 

ท ี่ใช ้ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท ี่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนนิการป ีงบประมาณ ๒๕63 

ผลการด าเนินการ เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคุณภาพ 

ไตรมาส
ที่ 1 

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62) 

ไตรมาส
ที่ 2 

(ม.ค.63 –
มี.ค.63) 

ไตรมาส
ที่ 3 

(เม.ย.63 –
มิ.ย.63) 

ไตรมาส
ที่ 4 

(ก.ค.63 –
ก.ย.63) 

4. ประกาศเจตนารมณ์ของ
ผู้บริหาร บุคลากร และ 
ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงแรงงานผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในการ
ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

จ านวนครั้งใน
การประกาศ
เจตนารมณ์
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ส่งเสริม
คุณธรรมผ่าน
เว็บไซต์
กระทรวง
แรงงาน 6 ครั้ง 

6 ครั้ง ๑. เพื่อสร้าง
ค่านิยมองค์กร 
โปร่งใส ไร้ทุจริต 
ให้แก่บุคลากร 
ในสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
๒. ผู้บริหาร 
บุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
ตระหนักรู้ภัย
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

- ทุกกรม
และสสปท. 

    หน่วยงานในสังกัดมีการประกาศเจตนารมณ์ 
พร้อมแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต 
โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมใน
กิจกรรม มีการประกาศเจตนารมณ์ใน
หน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงออกถึง
การไม่ทนต่อการทุจริต สร้างสรรค์ การเป็น
หน่วยงานที่ดี 

 


