
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5

ธันวำคม ๒๕๖๔

แผนปฏบิตักิำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิิชอบส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

ศูนย์ปฏิบัตกิำรตอ่ตำ้นกำรทุจริต  กระทรวงแรงงำน



กลยทุธท์ี่ 1 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ทัศนคต ิจติส ำนึก และแรงจงูใจที่ดขีองบุคลำกรกระทรวงแรงงำนดำ้นกำรป้องกันกำรทุจริต

-

-

ตวัชี้วดั/ค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 60 ของบุคลากร
มคีวามรู้ความเขา้ใจ
เร่ือง กฎหมาย การเงิน 
การคลัง และวนิัยขา้ราชการ

กิจกรรมปรับฐำนควำมคิด 
สร้ำงจติส ำนึกค่ำนิยมของ
บุคลำกรให้ปฏิเสธและตอ่ตำ้น
กำรทุจริต และเสริมสร้ำง
ประสทิธภิำพกำรท ำงำน
เพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิด
ระเบียบ/กำรทุจริต

1) เพื่อให้บุคลากรให้มคีวามรู้
เร่ือง กฎ ระเบียบ ขอ้กฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเงิน การคลัง 
วนิัย และด้านการต่อต้าน
การทุจริต
2) เพื่อสร้างทัศนคติและ
จติส านึกด้านการป้องกนัทุจริต
ประพฤติมชิอบให้กบับุคลากร
ในสังกดักระทรวงแรงงาน

บุคลากรในสังกดั
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

2 จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับ
ความรู้
ด้านการป้องกนัการทุจริต  
จ านวน 20 คน

ให้ความรู้การป้องกนัการทุจริต ผ่านการอบรมหรือในรูปแบบเอกสาร
ผ่านเวบ็ไซต์ หรือส่ือโซเชยีล ฯลฯ หรือตามความเหมาะสม

พ.ค. - ม.ิย. 65 ศปท.

แผนปฏิบัตกิำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบส ำนักงำนปลดักระทรวงแรงงำน พ.ศ. ๒๕๖5
ยทุธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงวฒันธรรมองค์กรตำ้นกำรทุจริต

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย กระบวนกำร
หน่วยงำน
เจำ้ภำพ

หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

1. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มคีวามประพฤติดี
2. คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
3. ประกาศและมอบรางวลัเชดิชเูกยีรติและจดัท าหนังสือชมเชยบุคคล
ผู้มคีวามประพฤติชอบและมคีวามชื่อสัตยแ์ละเป็นที่ประจกัษ์ต่อสังคม 
และแจง้เวยีนให้บุคคลในสังกดัทราบและยดึถอืเป็นแบบอยา่ง

กบค.

งบประมำณ
(บำท)

กิจกรรมบุคคลตน้แบบ
ดำ้นกำรป้องกันกำรทุจริต

1 เพื่อเป็นการยกยอ่งเชดิชแูละ
เป็นขวญัก าลังใจต่อบุคลากร
ในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานที่มี
คุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต

บุคลากรในสังกดั
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

จ านวนบุคคลของหน่วยงาน
สังกดัส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานที่ได้รับการยกยอ่ง
เชดิชเูกยีรติ 
จ านวน 2 คน

ม.ค. - เม.ย. 65

หนา้ที ่2 จาก 10



กลยทุธท์ี่ 2 กำรก ำหนดแนวคิด  แนวทำง มำตรกำรในกำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรแห่งธรรมมำภิบำลและร่วมตำ้นกำรทุจริต

-

-

ตวัชี้วดั/ค่ำเป้ำหมำย

ม.ค. - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ศปท.

ศปท./
ศทส.

1 มำตรกำรเสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำลป้องกันและ
ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด
ทุจริตและประพฤตมิิชอบ

วางมาตรการ/กระบวนงาน/
งานในภารกจิเพื่อเป็นแนวทาง
ให้บุคลากรในสังกดักระทรวง
แรงงานปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและป้องกนัการ
ทุจริต

2 โครงกำรเผยแพร่สื่อ
ประชำสมัพันธห์รือจดัท ำ
คู่มือกำรป้องกันกำรทุจริต
ในกำรปฏิบัตริำชกำร

เพื่อเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์
หรือจดัท าคู่มอืการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกนัการทุจริตให้แก่
บุคลากรในสังกดักระทรวง
แรงงาน

บุคลากรในสังกดั
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

เผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธห์รือจดัท าคู่มอืในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกนั
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของบุคลากร และแจง้เวยีนให้บุคคลากร
ในสังกดักระทรวงแรงงานทราบและถอืปฏิบัติโดยเคร่งครัด

หน่วยงานในสังกดักระทรวง
แรงงานมกีารเผยแพร่ส่ือ
ประชาสัมพันธห์รือจดัท าคู่มอื
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกนั
การทุจริตอยา่งน้อยปีละ 
จ านวน 1 คร้ัง

หน่วยงาน/บุคลากร
ในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

ท าการประเมนิความเส่ียงการทุจริต หน่วยงานละ 1 กระบวนงาน ตาม
หัวขอ้ที่ส านักงาน ป.ป.ท.ก าหนดใน 3 ด้าน  ดังนี้
   ด้านที่ 1 ประเมนิความเส่ียงการทุจริตที่เกี่ยวขอ้งกบัการพิจารณา
อนุมติั อนุญาต (เฉพาะหน่วยที่มภีารกจิให้บริการประชาชน 
อนุมติั อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
   ด้านที่ 2 ประเมนิความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่
   ด้านที่ 3 ประเมนิความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชจ้า่ย
งบประมาณและการบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ

มาตรการ/กระบวนงาน/
งานในภารกจิของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ในการเสริมสร้างการป้องกนั
การทุจริต 
จ านวน 1 มาตรการฯ

แผนปฏิบัตกิำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบส ำนักงำนปลดักระทรวงแรงงำน พ.ศ. ๒๕๖5
ยทุธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงวฒันธรรมองค์กรตำ้นกำรทุจริต

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย กระบวนกำร
หน่วยงำน
เจำ้ภำพ

หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
(บำท)

หนา้ที ่3 จาก 10



กลยทุธท์ี่ ๑ พัฒนำนวตักรรมและเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือป้องกันกำรทุจริต

-

-

-

๑. เพิ่ม/ปรับปรุงพัฒนาระบบ
๒. ให้ความรู้เจา้หน้าที่ในหน่วยงาน
๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้ภาคประชาชน
๔. ติดตามและประเมนิผลการใชร้ะบบ

ศทส.

การเผยแพร่ความรู้/แนวทาง/
มาตรการในการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณการเงินการบัญชี
และพัสดุการผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1 คร้ัง

๑. ให้ความรู้เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งด้านงบประมาณในหน่วยงาน
2. น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธผ่์านระบบอเิล็กทรอนิกส์ให้เจา้หน้าที่
ผู้เกี่ยวขอ้ง

กค.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 651. รวบรวมขอ้มลู
2. เผยแพร่ขอ้มลู

ศปท./
ทุกหน่วยงาน

เพื่อลดปัญหาการทุจริตของ
เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้ง

เจา้หน้าที่ในสังกดั
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

บทความ/คู่มอื/มาตรการ/
แนวปฏิบัติของทุกหน่วยงาน
ที่เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ
จ านวน  1 บทความ/คู่มอืฯ

กิจกรรมพัฒนำสมรรถนะ
กำรบริหำรกำรเบิกจำ่ยเงิน
งบประมำณกำรเงิน กำร
บัญชีและพัสดผุ่ำนระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

2 กิจกรรมเผยแพร่บทควำม/
คู่มือ/มำตรกำร/แนวปฏิบัติ
ผ่ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือ
เสริมสร้ำงกำรรับรู้กำร
ป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบให้กับ
บุคลำกรในสงักัด

ให้เจา้หน้าที่ในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานมคีวามรู้
และมจีติส านึกยบัยั้งการกระท า
ความผิดและสามารถปฏิบัติได้
อยา่งถกูต้อง

เจา้หน้าที่ในสังกดั
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

3 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตวัชี้วดั/ค่ำเป้ำหมำย

๑ กิจกรรมพัฒนำระบบ
กำรให้บริกำรประชำชน
ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์
(E - System)

๑. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
๒. ลดการใชดุ้ลพินิจของ
เจา้หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
๓. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กบั
เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เจา้หน้าที่ในสังกดั
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน/ภาค
ประชาชน

ชอ่งทางการให้บริการของทุก
หน่วยงานในสังกดักระทรวง
แรงงานที่ได้รับการสร้าง/
ปรับปรุง/พัฒนา (เพิ่มหรือ
ปรับปรุง) จ านวน 1 ชอ่งทาง/
ระบบฯ ต่อปี

งบประมำณ
(บำท)

แผนปฏิบัตกิำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบส ำนักงำนปลดักระทรวงแรงงำน พ.ศ. ๒๕๖5
ยทุธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำนวตักรรมเพ่ือป้องปรำมกำรทุจริตในกำรปฏิบัตงิำน

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย กระบวนกำร
หน่วยงำน
เจำ้ภำพ

หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

หนา้ที ่4 จาก 10



กลยทุธท์ี่ 2 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้ของบุคลำกรดำ้นกำรป้องกันกำรทุจริต

-

ตวัชี้วดั/ค่ำเป้ำหมำย

แผนปฏิบัตกิำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบส ำนักงำนปลดักระทรวงแรงงำน พ.ศ. ๒๕๖5
ยทุธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำนวตักรรมเพ่ือป้องปรำมกำรทุจริตในกำรปฏิบัตงิำน

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย กระบวนกำร

การจดัหรือเขา้ร่วมอบรม 
พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้ ของเจา้หน้าที่ป้องกนั
การทุจริตของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
จ านวน 2 คร้ัง

1 กิจกรรมพัฒนำสมรรถนะ
และองค์ควำมรู้ในบทบำท
หน้ำที่ของเจำ้หน้ำที่ป้องกัน
กำรทุจริต

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้ของเจา้หน้าที่ป้องกนั
การทุจริตของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

เจา้หน้าที่ด้าน
การป้องกนัการทุจริต
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

จดัหรือเขา้ร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ ของเจา้หน้าที่
ป้องกนัการทุจริตของกระทรวงแรงงาน (เขา้ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 
เชน่ ป.ป.ช., ป.ป.ท. ฯลฯ)

งบประมำณ
(บำท)

ศปท./
ทุกหน่วยงาน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

หน่วยงำน
เจำ้ภำพ

หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

หนา้ที ่5 จาก 10



กลยทุธ์ที่ 1 สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต

ตัวชีว้ัด/ค่ำเป้ำหมำย

มีการเข้าร่วมกจิกรรมภายในและภายนอกองค์กรในการปอ้งกนัการทจุริต ศปท.

๑. ใหค้วามรู้ในการส่งเสริมธรรมาภบิาลในการท างานและปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปปรับใช้ในการท างานในรูปแบบการอบรม สัมมนาฯ
 หรือเอกสาร ผ่านช่องทางส่ือโชเชียล ฯลฯ หรือตามความเหมาะสม
๒. ประเมินผลการด าเนนิงาน

ศปท.โครงการพัฒนาองค์กรดว้ย
หลักธรรมาภบิาลร่วมตอ่ตา้น
การทจุริต

2 บคุลากรได้รับความรู้ในการส่งเสริม
ธรรมาภบิาลและน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงไปปรับใช้ในการท างาน 
จ านวน 20 คน

ร้อยละ 70 ของบคุลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการส่งเสริมธรรมาภบิาล
ในการท างานและน าหลักของเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปใช้ในองค์กร

1 กิจกรรมส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ปอ้งกันการทจุริต

กระบวนกำร
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

พ.ค. - มิ.ย. 65เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ
ใหอ้งค์กรน าหลักธรรมาภบิาล 
คุณธรรม จริยธรรมไปใช้
ในการบริหารองค์กร

เจ้าหนา้ที่ในสังกดั
ส านกังาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมำณ
(บำท)

116,000.-

หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

เพื่อส่งเสริมใหเ้จ้าหนา้ที่
ในสังกดัส านกังาน
ปลัดกระทรวงแรงงานมีส่วนร่วม
ในการปอ้งกนัปราบปรามการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบ

เจ้าหนา้ที่ในสังกดั
ส านกังาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

เจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานในสังกดั
ส านกังานปลัดกระทรวงแรงงานที่เข้า
ร่วมกจิกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานปอ้งกนัการทจุริต 
จ านวน 10 คน

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิอบส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน พ .ศ. ๒๕๖5
ยทุธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกลไกตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เป้ำหมำย

หนา้ที ่6 จาก 10



กลยทุธ์ที่ 2 สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรภำคีเครือขำ่ยและแหล่งเรียนรูท้ี่เอ้ือต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ตัวชีว้ัด/ค่ำเป้ำหมำย
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65โครงกำรสนับสนุนและสร้ำง
กำรมสี่วนร่วมของประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
"ดวงตำแรงงำน"

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
บรูณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ในการต่อต้านการทจุริต
2. เพื่อปลูก - ปลุกจิตส านกึ 
สร้างค่านยิม ตระหนกัรู้ในเร่ือง
ความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม การปอ้งกนัการทจุริต
ในพื้นที่
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้าง
ความร่วมมือของภาคประชาชน
ในการเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบ และแจ้งเบาะแส
การทจุริต

ศปท.

กระบวนกำร
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ

หมำยเหตุ

1

งบประมำณ
(บำท)

 825,100.-ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่
 ส านกังาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน
และเครือข่ายภาค
ประชาชน

จัดกจิกรมกระตุ้นจิตส านกึและสร้างความตระหนกัรู้ในการปอ้งกนั
การทจุริตใหข้้าราชการ เจ้าหนา้ที่ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
และประชาชน และร่วมเปน็เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต้านทจุริต

1. ร้อยละ 80 ของเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงานและ
ประชาชนที่เข้าร่วมอบรม
2. ร้อยละ 60 ของเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงานที่ร่วมเปน็
เครือข่ายอาสาสมัคร
แรงงานต้านทจุริต

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิอบส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน พ .ศ. ๒๕๖5
ยทุธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกลไกตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เป้ำหมำย

หนา้ที ่7 จาก 10



กลยทุธท์ี่ 3 บูรณำกำรกับทุกภำคสว่นในกำรเสริมสร้ำง ตรวจสอบ และสนับสนุนกำรตอ่ตำ้นกำรทุจริต

-

ตวัชี้วดั/ค่ำเป้ำหมำย

แผนปฏิบัตกิำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบส ำนักงำนปลดักระทรวงแรงงำน พ.ศ. ๒๕๖5
ยทุธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกลไกตำมหลกัธรรมำภิบำลและหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย กระบวนกำร
หน่วยงำน
เจำ้ภำพ

หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

1. รวบรวมขอ้มลูสถติิการทุจริตของหน่วยงานสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
2. จดัท าขอ้มลูเป็นภาพรวมในรูปแบบต่างๆ เชน่ กราฟ ตาราง ฯลฯ
3. เผยแพร่แกเ่จา้หน้าที่และภาคประชาชน

ศปท./
กบค.

งบประมำณ
(บำท)

1 กิจกรรมบูรณำกำรข้อมูล
สถิตกิำรทุจริตเพ่ือเผยแพร่
และรณรงค์ลดกำรให้และรับ
สนิบน

เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูสถติิการ
ทุจริตแกเ่จา้หน้าที่และประชาชน
ที่มส่ีวนได้ส่วนเสีย และร่วมกนั
รณรงค์ลดการให้และรับสินบน

เจา้หน้าที่ในสังกดั
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน/
ภาคประชาชน

การเผยแพร่ขอ้มลูการทุจริต 
และร่วมรณรงค์ลดการให้และ
รับสินบนของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
จ านวน 1 คร้ัง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

หนา้ที ่8 จาก 10



กลยทุธท์ี่ 1 กำรสร้ำงนวตักรรมและช่องทำงในกำรเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรป้องกันกำรทุจริต

ตวัชี้วดั/ค่ำเป้ำหมำย

1

แผนปฏิบัตกิำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบส ำนักงำนปลดักระทรวงแรงงำน พ.ศ. ๒๕๖5
ยทุธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์องค์กรที่มีควำมโปร่งใส

หน่วยงำน
เจำ้ภำพ

หมำยเหตุล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย กระบวนกำร
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

1. รวบรวมขอ้มลู
2. จดัท าขอ้มลู
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธผ่์านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ศปท./
กผป./

ทุกหน่วยงาน

งบประมำณ
(บำท)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65กิจกรรมประชำสมัพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
"กระทรวงแรงงำนโปร่งใสไร้
ทุจริต" ผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขอ้มลูขา่วสารการป้องกนั
การทุจริตของกระทรวงแรงงาน

เจา้หน้าที่ในสังกดั
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขอ้มลูขา่วสารการป้องกนั
การทุจริต ของหน่วยงาน
ในสังกดักระทรวงแรงงาน 
จ านวน 2 ชอ่งทาง

-

หนา้ที ่9 จาก 10



กลยทุธท์ี่ 2 สง่เสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่สร้ำงภำพลกัษณ์ทั้งหน่วยงำนภำยนอกและภำยในองค์กร

-

ตวัชี้วดั/ค่ำเป้ำหมำย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และเจา้หน้าที่ เขา้ร่วมประกวด ในโครงการหรือกจิกรรมด้านการ
ต่อต้านการทุจริตกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ศปท./
ทุกหน่วยงาน

แผนปฏิบัตกิำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบส ำนักงำนปลดักระทรวงแรงงำน พ.ศ. ๒๕๖5
ยทุธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์องค์กรที่มีควำมโปร่งใส

ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย กระบวนกำร
หน่วยงำน
เจำ้ภำพ

หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
(บำท)

2 โครงกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA)

1. ยกระดับความโปร่งใสและ
คุณธรรม ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
2. สร้างความเชื่อมั่นในการเป็น
องค์กรที่มกีารด าเนินกจิการ
อยา่งมธีรรมาภิบาลต่อสังคม
และผู้รับบริการ

หน่วยงานในสังกดั
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

โครงกำรเข้ำร่วมประกวด/
กิจกรรมเพ่ือรับรำงวลั
ดำ้นกำรป้องกันกำรทุจริต

เพื่อกระตุ้นการมส่ีวนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แกส่ านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

หน่วยงาน/เจา้หน้าที่
ในสังกดัส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

การส่งเขา้ร่วมประกวด
เพื่อรับรางวลัด้านการป้องกนั
การทุจริต 
จ านวน 2 คร้ัง

ร้อยละ 88 ของผลการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

1

3 ประกำศเจตนำรมย์
ของผู้บริหำร บุคลำกร
และสว่นรำชกำรในสงักัด
กระทรวงแรงงำนผ่ำน
เวบ็ไซตห์น่วยงำนในสงักัด
ส ำนักงำนปลดักระทรวง
แรงงำน
ในกำรตอ่ตำ้นกำรทุจริต
และสง่เสริมคุณธรรม
ผ่ำนเวบ็ไซตข์องหน่วยงำน

๑. เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร 
โปร่งใส ไร้ทุจริต ให้ผู้บริหาร 
บุคลากร และส่วนราชการ    
ในสังกดักระทรวงแรงงาน
๒. ผู้บริหาร บุคลากรในสังกดั
กระทรวงแรงงานตระหนักรู้
ภัยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู้บริหาร บุคลากร 
ในสังกดักระทรวง
แรงงาน

1. ผู้บริหาร และบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
2. เผยแพร่กจิกรรมประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานผ่านเวบ็ไซต์

การประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมผ่านเวบ็ไซต์
กระทรวงแรงงาน 
จ านวน 1 คร้ัง

58,900.-

-

1. การพัฒนาระบบการท างานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ
ถว่งดุล

ศปท./
ทุกหน่วยงาน

ศปท./
ทุกหน่วยงาน

หนา้ที ่10 จาก 10


