






แผนปฏบิตักิารดา้นการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

ศูนย์ปฏิบัตกิารตอ่ตา้นการทุจริต
กระทรวงแรงงาน



ผลลัพธ์เชงิปรมิาณ 
(คร้ัง/คน/....)

ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ 
(ร้อยละ/ระดับความส าเร็จ)

งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

งบประมาณ
อ่ืนๆ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-ม.ีค. ๖6)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-ม.ิย. ๖6)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ให้แกอ่าสาสมคัรแรงงานและเครือขา่ย
ภาคประชาชนกรุงเทพมหานคร

1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงแกเ่ครือขา่ยอาสาสมคัรแรงงาน
และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อปลูกฝังค่านิยม จติส านึกที่ดีงาม 
และการมจีติสาธารณะ

1 คร้ัง/ 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

23,320 0  ศปท./ สตป.

2 กจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกดิการมส่ีวนรวม
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานอยา่งมคุีณธรรม
จริยธรรม

1 คร้ัง บุคลากรมคีวามตระหนัก 
จติส านึก ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
มวีธิคิีดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกบัส่วนรวม

0 0  ศปท.

3 กจิกรรมส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แบ่งปันน้ าใจ

1. เพื่อสร้างความตระหนักเร่ืองการเสียสละ
เพื่อส่วนรวมให้กบับุคลากร
2. เพื่อให้บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เห็นความส าคัญในการบ่งปันน้ าใจให้แก ่กลุ่มคน
เปราะบาง ได้แก่ เด็กพกิาร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์
หญิงมีครรภ ์รวมทัง้สุนัข แมว ลิง โดยร่วมท าความดี
ในการร่วมท าบุญ บริจาคส่ิงของ
3. เสริมสร้างใหบุ้คลากรเป็นผู้ทีม่ีคุณธรรม 
จริยธรรม ยดึถอืประโยชน์ส่วนรวม และมจีติสาธารณะ

1 คร้ัง/ 180 คน บุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
มคุีณธรรม จริยธรรม 
ยดึถอืประโยชน์ส่วนรวม 
และมจีติสาธารณะ

0 0  กบค. (บส.)

แผนปฏิบัตกิารดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรู้ค่านิยม ทัศนคต ิในการป้องกันการทุจริต และสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม

แผนย่อยที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ใหม้ีค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภบิาล

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่ด าเนินการ
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หนา้ที ่1 จาก 10



ผลลัพธ์เชงิปรมิาณ 
(คร้ัง/คน/....)

ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ 
(ร้อยละ/ระดับความส าเร็จ)

งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

งบประมาณ
อ่ืนๆ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-ม.ีค. ๖6)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-ม.ิย. ๖6)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่ด าเนินการ
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทรมหา วชริาลงกรณ มหิศรภูมพิล
ราชวรางกรู กติิสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามิ
นทราธเิบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชริเกล้าเจา้อยู่หัวโดยอาสาสมคัร
แรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกดิ

1. เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหศิรภมูิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพติร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั 
 2. เพือ่เปิดโอกาสใหอ้าสาสมัครแรงงานได้ร่วมกับ
ภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ทัง้ภาครัฐ/เอกชน/
ประชาชนทัว่ไป ได้บ าเพญ็ประโยชน์เพือ่สาธารณะ 
เพือ่ปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกทีดี่งาม และการมี
จิตสาธารณะ อันจะเป็นการแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภกัดี 
 3. เพือ่ยกระดับความสัมพนัธ์อันดีระหว่างอาสาสมัคร
แรงงานร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ส่งผลใหม้ี
คุณธรรม จริยธรรมในพืน้ที่/ชุมชน

77 คร้ัง ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

390,000 0     สตป. (สภ.)

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรขา้ราชการ
บรรจใุหม่

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักวิธีปฏบิัติราชการ วิสัยทัศน์ 
พนัธกิจ โครงสร้างองค์กร นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน
2. เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะทีจ่ าเป็น
ในการปฏบิัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการทีดี่ 
ตลอดจนจรรยาข้าราชการทีส่ าคัญ ส าหรับ
การปฏบิัติงานราชการ
3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์
แรงงานเบือ้งต้น และนวัตกรรมภาครัฐเพือ่เป็นความรู้
พืน้ฐานส าหรับการต่อยอดความรู้ในการน าไปปรับใช้
ในการปฏบิัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. ได้พฒันาเครือข่ายในการท างาน การท างานเป็นทีม 
แลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกันและกัน และสร้าง
สายสัมพนัธ์ทีดี่ระหว่างข้าราชการของกระทรวงแรงงาน
5. มีความรู้ ความเข้าใจ และใหค้วามส าคัญ
ในการพฒันาตนเอง เพือ่การท างานทีม่ีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงแรงงาน
และความต้องการของประชาชนได้

2 รุ่น/คร้ัง ร้อยละของบุคลากรของ
กระทรวงแรงงานที่เขา้ร่วม
โครงการมคีวามรู้ความเขา้ใจ
ในระเบียบ ขอ้บังคับในการ
ปฏิบัติราชการ และมคุีณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

180,000 0   กบค. (พบ.)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การน าหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตไปสอดแทรกในการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดบั

หนา้ที ่2 จาก 10



ผลลัพธ์เชงิปรมิาณ 
(คร้ัง/คน/....)

ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ 
(ร้อยละ/ระดับความส าเร็จ)

งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

งบประมาณ
อ่ืนๆ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-ม.ีค. ๖6)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-ม.ิย. ๖6)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่ด าเนินการ
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงแรงงาน (นบส. รง.)

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แกผู้่ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการหรือเทียบเท่าในการเขา้สู่ต าแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งระดับบริหารได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ เขา้ใจ
วธิคิีดและการท างานแบบ Agile Leader 
ทีจ่ะต้องเข้าใจทิศทางการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
ในการขบัเคล่ือนงานภาครัฐ สร้างทีมประสาน
การท างานเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงที่มคุีณค่า
ให้ระบบราชการ ประชาชนและส่วนรวม มคุีณธรรม
จริยธรรม สร้างบรรยากาศแห่งความไวว้างใจภายใน
องค์กรและระหว่างองค์กร ท างานในระดับทีเ่ชือ่มโยง
บูรณาการในวงกวา้งมากยิ่งขึ้น และให้ความส าคัญ
กบัการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ปรับตัวให้มี
ความยดืหยุ่นในวธิคิีดและการท างานของทั้งตนเอง
และผู้อื่น

1 รุ่น/ 35 คน ร้อยละของบุคลากรของ
กระทรวงแรงงานที่เขา้ร่วม
โครงการมคีวามรู้ความเขา้ใจ
ในระเบียบ ขอ้บังคับในการ
ปฏิบัติราชการ และมคุีณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

3,500,000  กบค. (พบ.)

1 กจิกรรมเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์
เพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบ

เพื่อประชาสัมพันธ ์องค์ความรู้/แนวทาง/มาตรการ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากร

10 คร้ัง บุคลากรมอีงค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกนั
การทุจริตและประพฤติมชิอบ

0 0     ศปท.

2 กจิกรรมสร้างการรับรู้ของผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสียภายในองค์กร ในการใชท้รัพยสิ์น
ราชการ

เผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ ์แนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กร

1  คร้ัง บุคลากรในองค์กรมคีวามรู้
ความเขา้ใจในแนวทาง
การขออนุญาตใชร้ถยนต์ราชการ
ของหน่วยงาน

0 0  สตป. (ฝบร.)

1 กจิกรรมคัดเลือกขา้ราชการพลเรือนดีเด่น
ประจ าปี 2565

เพื่อส่งเสริม ยกยอ่ง ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า 
สังกดัส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ประพฤติ
ปฏบิัติงาน เป็นแบบอย่างใหข้้าราชการอืน่ได้ประพฤติ
ปฏิบัติงานปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยต้อง
เป็นผู้มคีวามประพฤติปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณขา้ราชการ 
เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม

2 คน บุคลากรได้รับการยกยอ่งเชดิชู
เกยีรติและเกดิขวญัก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็น
แบบอยา่งให้แกบุ่คคลอื่น

0 0  กบค. (บส.)

แนวทางการพัฒนาที่ 3 เผยแพร่สือ่ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้/แนวทาง/มาตรการในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการฯ 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 จดักิจกรรม/ประกาศ ยกยอ่งและเชิดชูเกียรตบิุคลากรที่มีการครองตน  ครองคน ครองงาน โดดเดน่เป็นที่ประจกัษ์  มีคุณธรรม จริยธรรม 

หนา้ที ่3 จาก 10



ผลลัพธ์เชงิปรมิาณ 
(คร้ัง/คน/....)

ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ 
(ร้อยละ/ระดับความส าเร็จ)

งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

งบประมาณ
อ่ืนๆ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-ม.ีค. ๖6)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-ม.ิย. ๖6)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่ด าเนินการ
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 กจิกรรมส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเพื่อการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชงิสร้างสรรค์
ด้านการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ให้แกบุ่คลากร

10 คน บุคลากรมอีงค์ความรู้
ด้านการป้องกนัการทุจริต
และประพฤติมชิอบเพิ่มขึ้น 
และสามารถน าไปปรับใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน
ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม

0 0     ศปท.

แนวทางการพัฒนาที่ 5 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน

หนา้ที ่4 จาก 10



ผลลัพธ์เชงิปรมิาณ 
(คร้ัง/คน/....)

ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ 
(ร้อยละ/ระดับความส าเร็จ)

งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

งบประมาณ
อ่ืนๆ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-ม.ีค. ๖6)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-ม.ิย. ๖6)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่ด าเนินการ
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 กจิกรรมประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)

1. เพื่อยกระดับความโปร่งใสและคุณธรรม
ในการด าเนินงาน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นองค์กร
ที่มกีารด าเนินกจิการอยา่งมธีรรมาภิบาลต่อสังคม 
และผู้รับบริการ

1 คร้ัง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มผีลคะแนนการประเมนิ ITA 
ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 91

0 0     ศปท./ 
ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั สป.

2 โครงการพัฒนาการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัขา้ราชการ
และเจา้หน้าที่ในสังกดักระทรวงแรงงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมนิ ITA 
และสามารถน าขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิฯ 
มาปรับปรุงเพื่อยกระดับการประเมนิ
ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการภาครัฐ
ของกระทรวงแรงงานอยา่งต่อเนื่อง และสร้าง
การตระหนักรู้ในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร

50 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

40,800 0  ศปท.

3 กจิกรรมต้ัง Line Group "ติดตามเงินยมื 
สป.รง.ส่วนกลาง" พร้อมแจง้เตือนก าหนด
คืนเงินยมืราชการ

เพื่อเป็นการแจง้เตือนผู้ยมืเงินราชการ วา่ใกล้ครบ
ก าหนดแล้ว จะได้ส่งคืนเงินยมืภายในก าหนดเวลา
ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด และเป็นไป
ตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมขีอ้สังเกต
เร่ืองเงินยมืเกนิก าหนด

1 คร้ัง/สัปดาห์ ลูกหนี้เงินยมืสามารถใชคื้นเงิน
ยมืได้ทันภายในก าหนดเวลา
ตามที่ระเบียบก าหนด

0 0 P P P กค.

1 กจิกรรมประเมนิความเส่ียงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมมีาตรการ ระบบ หรือแนวทาง
ในบริหารจดัการความเส่ียงของการด าเนินงาน
ที่อาจกอ่ให้เกดิการทุจริต ซ่ึงเป็นมาตรการป้องกนั
การทุจริตเชงิรุกที่มปีระสิทธภิาพ

1 มาตรการ/
กระบวนงาน/งาน

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มมีาตรการ ระบบ หรือแนวทาง
ในบริหารจดัการความเส่ียงของ
การด าเนินงานที่อาจกอ่ให้เกดิ
การทุจริต

0 0    ศปท./ ศทส.

แผนย่อยที่ 2 สร้างกลไกการปอ้งกันการทจุริต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

หนา้ที ่5 จาก 10



ผลลัพธ์เชงิปรมิาณ 
(คร้ัง/คน/....)

ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ 
(ร้อยละ/ระดับความส าเร็จ)

งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

งบประมาณ
อ่ืนๆ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-ม.ีค. ๖6)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-ม.ิย. ๖6)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่ด าเนินการ
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 การปฏิบัติการควบคุมภายใน
กองเศรษฐกจิการแรงงาน

เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ 
ลดความผิดพลาดหรือความเสียหายที่ส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงาน เชน่ การทุจริต เป็นต้น และเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถอื/โปร่งใส

1 คร้ัง ร้อยละ 100 
ของการปฏิบัติการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลัง

0 0  กศร.

3 การติดตามการด าเนินงาน/การใชจ้า่ย
งบประมาณ

เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ 
เกดิประสิทธผิล และสามารถตรวจสอบได้

5 กลุ่มงาน ร้อยละ 100 ของการติดตาม
งาน/การใชจ้า่ยงบประมาณ
ทุกกลุ่มงาน

0 0     กศร.

4 กจิกรรมประเมนิความเส่ียงในการด าเนิน
โครงการ การศึกษา วเิคราะห์ วจิยั
ด้านเศรษฐกจิแรงงานรายสาขา

เพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะกอ่ให้เกดิการทุจริตและ
น าความเส่ียงดังกล่าวมาออกแบบมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม

1 คร้ัง - 0 0  กศร. (นศส.)

1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและ
แลกเปล่ียนขอ้มลูภาครัฐผ่านระบบ GDX 
เพื่อสนับสนุนระบบฐานขอ้มลู
ด้านก าลังคนของประเทศ 
(E-Workforce Ecosystem)

เพื่อจดัท าแพลตฟอร์มดิจทิัลในการบริหารจดัการ
และให้บริการขอ้มลูในรูปแบบ e-Services 
ซ่ึงสามารถรองรับการให้บริการขอ้มลูส าหรับเชื่อมโยง
กบัหน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงแรงงานหรือแอพพลิเคชนัต่าง ๆ 
เพื่อให้หน่วยที่ต้องการใชข้อ้มลู สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนได้อยา่งต่อเนื่อง
และมปีระสิทธภิาพ

1 นวตักรรม กระทรวงแรงงานมนีวตักรรม 
ผ่านชอ่งทางออนไลน์ 
เพื่อรองรับการให้บริการขอ้มลู 
ที่เชื่อมโยงระหวา่งหน่วยงาน
ภายในและกระทรวงแรงงาน 
และชว่ยลดชอ่งวา่งและ
ความเหล่ือมล้ าในการเขา้ถงึ
ขอ้มลูและบริการภาครัฐต่าง ๆ 
ให้กบัประชาชน

8,840,100 0     ศทส.

2 กจิกรรมจดัท าเวบ็ไซต์ "กลุ่ม ป.ย.ป." 
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-System)

1. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวก
รวดเร็ว
2. ลดการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หน้าที่ในการปกบิัติงาน

1 นวตักรรม กระทรวงแรงงานมนีวตักรรม 
ผ่านชอ่งทางออนไลน์ เพื่อลด
การใชดุ้ลยพินิจ และอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการ
แกป่ระชาชนในการติดต่อ
และขอรับบริการจากภาครัฐ

0     ป.ย.ป.

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างนวตักรรม พัฒนา/ปรับปรุงระบบหรือช่องทางการให้บริการ ในดา้นตา่ง ๆ ของภาครัฐให้กับประชาชน 

หนา้ที ่6 จาก 10



ผลลัพธ์เชงิปรมิาณ 
(คร้ัง/คน/....)

ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ 
(ร้อยละ/ระดับความส าเร็จ)

งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

งบประมาณ
อ่ืนๆ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-ม.ีค. ๖6)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-ม.ิย. ๖6)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่ด าเนินการ
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 การเผยแพร่รายงานขอ้มลูด้านเศรษฐกจิ
การแรงงานต่าง ๆ รายเดือน รายไตรมาส
รายปี ผ่านเวบ็ไซต์กระทรวงแรงงาน 
และระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการผู้ศึกษาวจิยั
ด้านแรงงาน ได้รับบริการอยา่งสะดวกรวดเร็ว
ต่อการรับทราบขอ้มลูในการเฝ้าระวงัสถานการณ์
ด้านแรงงาน ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างมาตรการรับมอื
และป้องกนั เพื่อลดการเกดิวกิฤตด้านแรงงาน

1 คร้ัง 
(4 เร่ือง)

กระทรวงแรงงานมนีวตักรรม
ผ่านชอ่งทางออนไลน์
เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการให้บริการแกป่ระชาชน
ในการติดต่อและขอรับบริการ
จากภาครัฐ

164,400 0     กศร. (นศม.)

4 กจิกรรมการสร้างแบบสอบถาม 
QR Code เพื่อขอรับความคิดเห็น
ให้ขอ้เสนอแนะแกร่ายงานสถติิ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียประเมนิผล 
และให้ขอ้แนะน า เพื่อรายงานฯ ตรงความต้องการ 
โปร่งใส และเกดิประโยชน์สูงสุด

1 คร้ัง ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
และให้ขอ้แนะน า

0 0     กศร. (นศร.)

5 กจิกรรมการเสนอกระบวนการ/ขั้นตอน
การเผยแพร่ผลงานวจิยัและบทความ
ทางวชิาการลงในเวบ็ไซต์ศูนยว์จิยัแรงงาน
แห่งชาติ

เพื่อแสดงให้ผู้ใชบ้ริการได้ทราบถงึกระบวนการ/
ขั้นตอนในการเผยแพร่ผลงานวจิยัและบทความ
ทางวชิาการลงในเวบ็ไซต์ศูนยว์จิยัแรงงานแห่งชาติ 
เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้ใชป้ระโยชน์

1 คร้ัง - 0 0  กศร. (ศวน.)

6 โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื 
17 สาขา ผ่าน QR Code

เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกบัการก าหนดอตัราค่าจา้ง
ตามมาตรฐานฝีมอื และเพื่อได้ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบั (ร่าง) อตัราค่าจา้ง
ตามมาตรฐานฝีมอื 17 สาขา

1 คร้ัง อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืที่
ก าหนดมคีวามเหมาะสมเป็น
ธรรมและเกดิจากการมส่ีวนร่วม
ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียและ
ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน

20,100 0  กศร. (สคจ.)

7 กจิกรรมสร้างแบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์ งานวจิยั เร่ือง 
แนวทางการส่งเสริมให้ลูกจา้ง
ได้รับค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื
ผ่าน Google site

เพื่อจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายเกี่ยวกบัแนวทาง
การส่งเสริมให้ลูกจา้งได้รับค่าจา้งตามระดับมาตรฐาน
ฝีมอื

1 คร้ัง ได้ขอ้เสนอเชงินโยบาย และ
แนวทางการส่งเสริมให้ลูกจา้ง
ได้รับค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื

0 0  กศร. (สคจ.)

1 กจิกรรมสนับสนุนการเขา้ร่วม
การประเมนิ/ประกวดเพื่อพัฒนา
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ในการต่อต้านการทุจริต

เพื่อกระตุ้นการมส่ีวนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแกก่ระทรวงแรงงาน

1 คร้ัง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นองค์กรที่มภีาพลักษณ์ที่ดี 
มคีวามน่าเชื่อถอื และเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร

0 0     ศปท.
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนการเข้าร่วมการประเมิน/ประกวดในการพัฒนาประสทิธภิาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

หนา้ที ่7 จาก 10



ผลลัพธ์เชงิปรมิาณ 
(คร้ัง/คน/....)

ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ 
(ร้อยละ/ระดับความส าเร็จ)

งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

งบประมาณ
อ่ืนๆ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-ม.ีค. ๖6)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-ม.ิย. ๖6)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่ด าเนินการ
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 กจิกรรมพัฒนา/จดัท า/ปรับปรุงคู่มอื
หรือมาตรการหรือแนวทาง
การด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียนที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการทุจริตและประพฤติมชิอบ

เพื่อให้หน่วยงานมกีารพัฒนา/จดัท า/ปรับปรุงคู่มอื
หรือมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการต่อขอ้
ร้องเรียนที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ของเจา้หน้าที่ในหน่วยงานให้เป็นปัจจบุัน

1 คู่มอื/มาตรการ/
แนวปฏิบัติ

บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจ
ในคู่มอืหรือมาตรการหรือ
แนวทางการด าเนินการต่อขอ้
ร้องเรียนที่เกี่ยวขอ้งกบั
การทุจริตและประพฤติมชิอบ

0 0     ศปท.

2 กจิกรรมทบทวน พัฒนา ปรับปรุงคู่มอื
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกดั
กองเศรษฐกจิการแรงงาน และส านักงาน
แรงงานจงัหวดั

เพื่อให้บุคลากรมแีนวทางการปฏิบัติงาน
ที่มคีวามถกูต้อง และสามารถใชเ้ป็นมาตรฐาน
ที่มุ่งสู่คุณภาพการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่

5 คู่มอื บุคลากรมคีวามรู้ ความเขา้ใจใน
การปฏิบัติหน้าที่อยา่งถกูต้อง 
และลดความผิดพลาดในชว่ง
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นได้

0 0    กศร.

3 การจดัท าคู่มอืการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

๑. เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรม 
และหน่วยรับตรวจทั้งในส่วนกลางและภูมภิาค 
ใชใ้นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. เพื่อเป็นเคร่ืองมอืในการตรวจติดตาม
การด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในประเด็นต่าง ๆ รวมถงึประเด็นการตรวจติดตาม
การป้องกนัการทุจริตประพฤติ มชิอบของเจา้หน้าที่
กระทรวงแรงงาน ซ่ึงจะเป็นการตรวจเพื่อป้องปราม 
และติดตามวา่ หน่วยรับตรวจได้มกีารด าเนิน
โครงการ/กจิกรรมที่มคีวามเส่ียงต่อการทุจริตฯ 
ได้อยา่งถกูต้อง เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน
ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ 
มติคณะรัฐมนตรี และค าส่ังของนายกรัฐมนตรี 
ก าหนดไวห้รือไม ่มวีธิปี้องกนัหรือจดัการความเส่ียง 
ตลอดจนปัญหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขหรือ
ขอ้เสนอแนะอยา่งไรในระดับพื้นที่

1 เล่ม 1. ร้อยละของผู้ตรวจกระทรวง
แรงงานและเจา้หน้าที่สนับสนุน
มกีารน าคู่มอืไปใชป้ระกอบการ
ตรวจราชการตามวตัถปุระสงค์ 
คิดเป็นร้อยละ 100
2. บุคลากรของหน่วยรับตรวจ
มคีวามรู้ความเขา้ใจในประเด็น
การตรวจติดตามการป้องกนั
การทุจริตประพฤติมชิอบ
ของเจา้หน้าที่กระทรวงแรงงาน 
และสามารถด าเนินโครงการ/
กจิกรรม ที่มคีวามเส่ียง
ต่อการทุจริตฯ ได้อยา่งถกูต้อง

0 0     สตป. (ตร.)

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนา/จดัท า/ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการตอ่ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

หนา้ที ่8 จาก 10



ผลลัพธ์เชงิปรมิาณ 
(คร้ัง/คน/....)

ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ 
(ร้อยละ/ระดับความส าเร็จ)

งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

งบประมาณ
อ่ืนๆ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-ม.ีค. ๖6)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-ม.ิย. ๖6)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่ด าเนินการ
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 กจิกรรมประกาศเจตนารมณ์/เจตจ านง
ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรม

1. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม 
และจติส านึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นขา้ราชการ
และความซ่ือสัตยสุ์จริตควบคู่กบัการบริหารจดัการ
ภาครัฐที่มปีระสิทธภิาพ
2. เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานในหน่วยงาน

1 คร้ัง 1. บุคลากรมค่ีานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และมจีติส านึกรัก
ศักด์ิศรี ซ่ือสัตยสุ์จริต ไมท่นต่อ
การทุจริตและประพฤติมชิอบ
2. ผู้บริหารมคีวามตระหนักรู้ 
และบริหารงานด้วยความโปร่งใส
 ซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

0 0     ศปท.

1 กจิกรรมประกาศนโยบายไมรั่บของขวญั
และของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy)

เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสุจริต
ในการปฏิบัติงานอยา่งมคุีณธรรม จริยธรรม 
ไมม่ผีลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และเพื่อป้องกนัการทุจริต

1 คร้ัง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ไมม่กีารรับของขวญัและ
ของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่

0 0     ศปท./ 
ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั สป.

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสรมิและผลักดันให้มีการประกาศเจตนารมณ/์เจตจ านงของผู้บรหิารในการต่อต้านการทุจรติ เพ่ือสรา้งค่านิยมองค์กรโปรง่ใส ไรทุ้จรติ

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สง่เสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

หนา้ที ่9 จาก 10



ผลลัพธ์เชงิปรมิาณ 
(คร้ัง/คน/....)

ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ 
(ร้อยละ/ระดับความส าเร็จ)

งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

งบประมาณ
อ่ืนๆ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-ม.ีค. ๖6)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-ม.ิย. ๖6)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่ด าเนินการ
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขบัเคล่ือน
ประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจาก
การทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)

เพื่อให้ขา้ราชการของทุกหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงแรงงาน เกดิการรับรู้ถงึปัญหาและชอ่งทาง
ที่อาจกอ่ให้เกดิการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ในการปฏิบัติงาน สร้างจติส านึกในเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
บูรณาการป้องกนัการทุจริตทุกรูปแบบ สู่การปฏิบัติ
ราชการที่มปีระสิทธภิาพ และเกดิประโยชน์
ต่อประชาชนอยา่งแท้จริง

1 คร้ัง/ 90 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

23,400 0  ศปท.

1 โครงการสนับสนุนและสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ยแรงงาน
ในการต่อต้านการทุจริต "ดวงตาแรงงาน"

เพื่อสร้างกลไกการมส่ีวนร่วมของภาคีเครือขา่ย
แรงงานหรือประชาชนในการเป็นเครือขา่ยเฝ้าระวงั
การทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในพื้นที่

1 คร้ัง/ 60 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

448,400 0  ศปท.

2 การเปิดให้มกีารแสดงความคิดเห็น
ที่มต่ีอรายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
และน าไปใชป้ระโยชน์

เพื่อน าความคิดเห็นไปปรับปรุงรายงานระบบเตือน
ภัยด้านแรงงาน โดยใชแ้บบสอบถามผ่านทางเวบ็ไซต์
หรือกล่องแสดงความคิดเห็น

1 คร้ัง ผู้รับบริการสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการให้บริการ
ผ่านชอ่งทางต่าง ๆ และ
หน่วยงานน าไปปรับปรุงแกไ้ข
อยา่งเหมาะสม

0 0  กศร. (นศม.)

แผนย่อยที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบรูณาการต่อต้านการทจุริต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของเครือข่ายในดา้นการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่ายแรงงานหรือภาคประชาชนในการเฝ้าระวงั ตดิตาม ตรวจสอบ และแจง้เบาะแส 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

หนา้ที ่10 จาก 10


