
 

 
 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
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 และการมี
จติสาธารณะ

1 คร้ัง/ 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

18,000 -  สป.

2 กจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกดิการมส่ีวนรวม
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานอยา่งมคุีณธรรม
จริยธรรม

1 คร้ัง บุคลากรมคีวามตระหนัก 
จติส านึก ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
มวีธิคิีดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกบัส่วนรวม

- -  สป.

3 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของกรมการจดัหางาน

เพื่อให้บุคลากรได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาเป็นแนวทางพัฒนาจติใจให้มจีติต้ังมั่น มคุีณธรรม
จริยธรรม เสริมสร้างคุณภาพชวีติที่ดี 
เพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน

1 คร้ัง/ 100 คน บุคลากรมคุีณธรรม จริยธรรม
มากขึ้น และสามารถน าไป
ปรับใชใ้นการท างานและ
การด าเนินชวีติได้

-   กกจ.

4 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกนัการทุจริตของ
กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน

เพื่อให้บุคลากรในสังกดัมคีวามรู้ความเขา้ใจด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกนัการทุจริตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในปฏิบัติงาน

2 คร้ัง ผู้เขา้ร่วมโครงการผ่าน
การทดสอบความรู้หลัง
การอบรมมคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

22,900 -   กพร.

5 โครงการเสริมสร้างวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาส าหรับขา้ราชการ
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพื่อเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จติส านึกและ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของขา้ราชการ 
รวมทั้งมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและขบัเคล่ือน เพื่อ
ยกระดับหน่วยงานภายในเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ องค์กรที่มคุีณธรรมและ
ความโปร่งใสต่อสาธารณชน

1 คร้ัง/ 100 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการผ่านการ
ทดสอบความรู้หลังการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ไมน่้อยกวา่ร้อยละ
 80

25,000 -  กสร.

แผนปฏิบัตกิารดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ กระทรวงแรงงาน
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 8



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

6 กจิกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต
และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
ในการจดัโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ 
ให้แกบุ่คลากรกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

เพื่อเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ และจติส านึกที่ดี
พร้อมทั้งแสดงถงึเจตจ านงความมุ่งมั่นและให้ค ามั่น
ต่อสาธารณชนของผู้บริหารและบุคลากร
ในการบริหารราชการและปฏิบัติงานด้วยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบทุกรูปแบบ

10 โครงการ ผู้บริหารและบุคลากรตระหนัก
และมีจิตส านึกในการบริหารงาน
และปฏบิัติงาน และกรมฯ มี
ภาพลักษณ์ทีดี่

- -    กสร.

7 กจิกรรมประกาศนโยบายต่อต้านการรับ
สินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อ
ป้องกนัการทุจริตในหน่วยงานของกรมฯ

เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ผู้บริหารและ
บุคลากรมค่ีานิยมในการบริหารราชการและการ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส ไมม่กีาร
รับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

1 คร้ัง ผู้บริหารและบุคลากรไมม่ี
พฤติกรรมการเรียกรับสินบน
และผลประโยชน์ทับซ้อนจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- -  กสร.

8 กจิกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค าพิพากษากรณีการกระท าผิดวนิัย

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมคีวามรู้ความขา้ใจ
ในการปฏิบัติงาน มคีวามตระหนักและ
ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งเป็นการป้อมปรามมใิห้เกดิการปฏิบัติราชการ

12 คร้ัง บุคลากรมอีงค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ตระหนักและ
ระมดัระวงัในการปฏิบัติหน้าที่

- -     สปส.

9 โครงการ อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบั
การด าเนินการทางวนิัยให้บุคลากร
ส านักงานประกนัสังคม

เพื่อส่งเสริมและปลุกจติส านึกให้บุคลากรมวีนิัย
และยดึมั่นในคุณธรรม จริยธรรม การให้ความรู้
เร่ืองวนิัย จรรยา จริยธรรม รวมถงึเร่ืองผลประโยชน์
ทับซ้อน

1 คร้ัง/ 120 คน บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
ตลอดจนยกระดับขดี
ความสามารถเกี่ยวกบั
การด าเนินการสอบสวนทางวนิัย
ให้มสีมรรถนะสูง

575,500 -  สปส.

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และวฒันธรรมองค์กรในการท างาน 
สู่ความส าเร็จที่ยั่งยนื ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2566

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมคุีณธรรม จริยธรรม
 และมวีฒันธรรมร่วมกนัขบัเคล่ือน
สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่ยั่งยนื

1 คร้ัง/ 60 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

2,400 -  สสปท.

11 กจิกรรมการรับชมการประกาศ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและ
ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ใน
วนัต่อต้านคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย)
 ประจ าปี

เพื่อให้บุคลากรกระทรวงแรงงานร่วมกนัแสดงพลังใน
การต่อต้านการทุจริต และแสดงถงึเจตนารมณ์ของ
กระทรวงแรงงานที่มคีวามมุ่งมั่นในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

6 คร้ัง กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรธรร
มาภิบาลที่ไมท่ า ไมท่น ไมเ่ฉย 
ต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ

- -  ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั กรง.

หนา้ที ่2 จาก 8



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 โครงการอบรม/ปฐมนิเทศส าหรับ
ขา้ราชการ/พนักงานบรรจใุหม่

1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการเป็นขา้ราชการที่ดี
2. เพื่อปรับกระบวนการคิด ปรับเปล่ียนค่านิยม 
แยกแยะระหวา่งประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์
ส่วนรวม โดยยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นหลัก

6 คร้ัง ร้อยละของบุคลากรของ
กระทรวงแรงงานที่เขา้ร่วม
โครงการมคีวามรู้ความเขา้ใจ
ในระเบียบ ขอ้บังคับในการ
ปฏิบัติราชการ และมคุีณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

- -     สป./ กกจ./
กพร./ กสร./ 

สปส.

2 โครงการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตของกรมการจดัหางาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อเสริมสร้างจติส านึกและค่านิยมให้แกบุ่คลากรใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมทีัศนคติ
และวสัิยทัศน์ที่ร่วมกนัแกไ้ข และรับผิดชอบต่อปัญหา
การทุจริต และประพฤติมชิอบ

1 คร้ัง/100 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

-   กกจ.

3 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
เร่ือง การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม 
ส าหรับนักบริหาร ตามประมวลจริยธรรม
ขา้ราชการพลเรือน

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
นักบริหาร ตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน

1 คร้ัง ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

233,300 -  กพร.

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนา
นักบริหารแรงงานเพื่อการเปล่ียนแปลง
ระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 32 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเพิ่มต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นให้มคีวามรู้ความเขา้ใจมทีักษะ
ด้านการบริหารจดัการภาครัฐ รวมทั้งสมรรถนะ
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

1 คร้ัง/ 40 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการผ่านการ
ทดสอบความรู้หลังการอบรม 
มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

319,000 -  กสร.

5 โครงการเสริมสร้างวถิคุีณธรรม จริยธรรม
 น้อมน าชวีติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบัแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มจีติส านึกที่ดี มคุีณธรรม และ
รักษาจริยธรรมได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสมและเคร่งครัด
 สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
มาปรับใชใ้นการด าเนินชวีติและการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม

1 คร้ัง/ 100 คน บุคลากรประพฤติปฏิบัติตน
อยา่งมคุีณธรรม และรักษา
จริยธรรมได้อยา่งถกูต้อง 
เคร่งครัด และเหมาะสม และ
ด าเนินชวีติเหมาะสมกบัฐานะ
ของตนและด ารงตนเป็น
เจา้หน้าที่ของรัฐ
ที่ดีและเหมาะสมกบัต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ

4,000 -  กสร.

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การน าหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตไปสอดแทรกในการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดบั

หนา้ที ่3 จาก 8



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

6 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของ
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจกฎหมาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจบุันและทันสถานการณ์

4 คร้ัง/ 170 คน บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งปฏิบัติงาน
ได้อยา่งถกูต้องสอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจบุัน มวีนิัย
ในการปฏิบัติราชการและ
ปฏิบัติงาน ด้วยความสุจริต
และโปร่งใส

817,400 -    กสร.

7 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง
สู่การบริการที่เป็นเลิศ

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพแกผู้่ปฏิบัติงานด้านกองทุน
สงเคราะหลู์กจ้างใหแ้ก่พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้มีความรู้
ความเขา้ใจ สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งถกูต้องและ
รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกจา้ง
ที่ขอรับบริการ รวมถงึสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องเป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ

1 คร้ัง/ 200 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการผ่านการ
ทดสอบความรู้หลังการอบรม มี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

10,900 -  กสร.

8 โครงการการเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ผ่านชอ่งทาง SSO KM

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ความเขา้ใจกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบ

3 คร้ัง บุคลากรมอีงค์ความรู้เพื่อน าไป
ปรับใชใ้นการปฏิบัติงานได้อยา่ง
ถกูต้อง

- -    สปส.

9 โครงการอบรมต้านทุจริตในสถานการณ์
การเปล่ียนฉบัพลันทางเทคโนโลยดิีจทิัล 
(Digital Disruption) ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2566

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แกบุ่คลากรเท่าทัน
สถานการณ์การเปล่ียนฉบัพลันทางเทคโนโลยดิีจทิัล 
(Digital Disruption)

1 คร้ัง/ 60 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

2,400 -  สสปท.

1 กจิกรรมเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์
เพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบ

เพื่อประชาสัมพันธ ์องค์ความรู้/แนวทาง/มาตรการใน
การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกนัการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏบิัติราชการของบุคลากร

50 คร้ัง บุคลากรมอีงค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกนัการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบ

- -     ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั กรง.

1 กจิกรรมคัดเลือกขา้ราชการพลเรือน/
บุคลากรดีเด่นที่มคุีณธรรม จริยธรรม

เพื่อเป็นการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ และสร้างขวญัก าลังใจ
ให้แกบุ่คลากรที่มกีารครองตน ครองคน ครองงาน 
โดดเด่นเป็นที่ประจกัษ์ มคุีณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต

20 คน บุคลากรได้รับการยกยอ่งเชดิชู
เกยีรติและเกดิขวญัก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ และเป็น
แบบอยา่งให้แกบุ่คคลอื่น

- -     ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั กรง.

แนวทางการพัฒนาที่ 3 เผยแพร่สือ่ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้/แนวทาง/มาตรการในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการฯ


แนวทางการพัฒนาที่ 4 จดักิจกรรม/ประกาศ
ยกยอ่งและเชิดชูเกียรตบิุคลากรที่มีการครองตน 
ครองคน ครองงาน โดดเดน่เป็นที่ประจกัษ์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม
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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
ด้านการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบให้แก่
บุคลากร

60 คน บุคลากรมอีงค์ความรู้ด้านการ
ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น และสามารถน าไป
ปรับใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม

- -     ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั กรง.

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

1. เพื่อยกระดับความโปร่งใสและคุณธรรมในการ
ด าเนินงาน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นองค์กรที่มกีาร
ด าเนินกจิการอยา่งมธีรรมาภิบาลต่อสังคม และ
ผู้รับบริการ

6 หน่วยงาน กระทรวงแรงงานมผีลคะแนน
การประเมนิ ITA ไมต่่ ากวา่
ร้อยละ 91

- -     ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั กรง.

2 โครงการพัฒนาการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัขา้ราชการและ
เจา้หน้าที่ในสังกดักระทรวงแรงงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมนิ ITA และ
สามารถน าขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิฯ มา
ปรับปรุงเพื่อยกระดับการประเมนิด้านธรรมาภิบาล
และการบริหารจดัการภาครัฐของกระทรวงแรงงาน
อยา่งต่อเนื่อง และสร้างการตระหนักรู้ในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในองค์กร

50 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

40,800 -  สป.

3 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อ
ยกระดับการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบับุคลากร
สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์ 
เคร่ืองมอื และแนวทางการประเมนิ ITA ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับคะแนนการประเมนิ ITA 
ของกรมให้สูงขึ้น

1 คร้ัง/ 120 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการผ่านการ
ทดสอบความรู้หลังการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ไมน่้อยกวา่ร้อยละ
 80

25,000 -  กสร.

แนวทางการพัฒนาที่ 5 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน

แผนย่อยที่ 2 สร้างกลไกการปอ้งกันการทจุริต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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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 กจิกรรมประเมนิความเส่ียงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมมีาตรการ ระบบ หรือแนวทาง
ในบริหารจดัการความเส่ียงของการด าเนินงานที่อาจ
กอ่ให้เกดิการทุจริต ซ่ึงเป็นมาตรการป้องกนัการทุจริต
เชงิรุกที่มปีระสิทธภิาพ

6 มาตรการ/
กระบวนงาน/งาน
(หน่วยงานละ 1 

มาตรการ/
กระบวนงาน/งาน)

กระทรวงแรงงานมมีาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในบริหาร
จดัการความเส่ียงของการ
ด าเนินงานที่อาจกอ่ให้เกดิการ
ทุจริต

- -    ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั กรง.

2 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการการ
ประเมนิความเส่ียงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบของกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

เพื่อวเิคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของ
กรมฯ ก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกนั
ควบคุมลดความเส่ียงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกดิ
การทุจริตและประพฤติมชิอบหรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของกรมฯ

1 คร้ัง/ 30 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการผ่านการ
ทดสอบความรู้หลังการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ไมน่้อยกวา่ร้อยละ
 80

64,000 -  กสร.

1 กจิกรรมพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E - 
System)

1. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวก
รวดเร็ว
2. ลดการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หน้าที่ในการปกบิัติงาน

6 นวตักรรม
(หน่วยงานละ 1 

นวตักรรม)

กระทรวงแรงงานมนีวตักรรม 
ผ่านชอ่งทางออนไลน์ เพื่อลดการ
ใชดุ้ลยพินิจ และอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการแก่
ประชาชนในการติดต่อและ
ขอรับบริการจากภาครัฐ

    ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั กรง.

1 กจิกรรมสนับสนุนการเขา้ร่วมการ
ประเมนิ/ประกวดเพื่อพัฒนา
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการภาครัฐใน
การต่อต้านการทุจริต

เพื่อกระตุ้นการมส่ีวนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแกก่ระทรวงแรงงาน

6 คร้ัง กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรที่มี
ภาพลักษณ์ที่ดี มคีวามน่าเชื่อถอื
 และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร

- -     ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั กรง.

1 กจิกรรมพัฒนา/จดัท า/ปรับปรุงคู่มอืหรือ
มาตรการหรือแนวทางการด าเนินการต่อ
ขอ้ร้องเรียนที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการทุจริตและประพฤติมชิอบ

เพื่อให้หน่วยงานมกีารพัฒนา/จดัท า/ปรับปรุงคู่มอื
หรือมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการต่อขอ้
ร้องเรียนที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ของเจา้หน้าที่ในหน่วยงานให้เป็นปัจจบุัน

6 คู่มอื/มาตรการ/
แนวปฏิบัติ

บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจ
ในคู่มอืหรือมาตรการหรือ
แนวทางการด าเนินการต่อขอ้
ร้องเรียนที่เกี่ยวขอ้งกบั
การทุจริตและประพฤติมชิอบ

- -     ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั กรง.

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนา/จดัท า/ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการตอ่ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างนวตักรรม พัฒนา/ปรับปรุงระบบหรือช่องทางการให้บริการ
ในดา้นตา่ง ๆ ของภาครัฐให้กับประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนการเข้าร่วมการประเมิน/ประกวดในการพัฒนาประสทิธภิาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

หนา้ที ่6 จาก 8



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
ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม

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

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

- -     ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั กรง.

1 กจิกรรมประกาศนโยบายไมรั่บของขวญั
และของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy)

เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสุจริต
ในการปฏิบัติงานอยา่งมคุีณธรรม จริยธรรม 
ไมม่ผีลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และเพื่อป้องกนัการทุจริต

6 คร้ัง กระทรวงแรงงานไมม่กีารรับ
ของขวญัและของก านัล
จากการปฏิบัติหน้าที่

- -  ทุกหน่วยงาน
ในสังกดั กรง.

1 โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขบัเคล่ือน
ประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการ
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)

เพื่อให้ขา้ราชการของทุกหน่วยงานในสังกดักระทรวง
แรงงาน เกดิการรับรู้ถงึปัญหาและชอ่งทางที่อาจ
กอ่ให้เกดิการทุจริตและประพฤติมชิอบในการ
ปฏิบัติงาน สร้างจติส านึกในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส บูรณาการป้องกนั
การทุจริตทุกรูปแบบ สู่การปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธภิาพ และเกดิประโยชน์ต่อประชาชนอยา่ง
แท้จริง 

1 คร้ัง/ 90 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

23,400 -  สป.

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างวนิัย
 คุณธรรม จริยธรรมส าหรับบุคลากรกรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพื่อเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จติส านึกและ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของขา้ราชการ 
รวมทั้งมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและขบัเคล่ือน 
เพื่อยกระดับหน่วยงานภายในเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสต่อสาธารณชน

1 คร้ัง/ 100 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

25,000 -  กสร.

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสรมิและผลักดันให้มีการประกาศเจตนารมณ/์เจตจ านงของผู้บรหิารในการต่อต้านการทุจรติ เพ่ือสรา้งค่านิยมองค์กรโปรง่ใส ไรทุ้จรติ

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สง่เสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

แผนย่อยที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบรูณาการต่อต้านการทจุริต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของเครือข่ายในดา้นการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

หนา้ที ่7 จาก 8



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 โครงการสนับสนุนและสร้างการมส่ีวนร่วม
ของภาคีเครือขา่ยแรงงานในการต่อต้าน
การทุจริต "ดวงตาแรงงาน"

เพื่อสร้างกลไกการมส่ีวนร่วมของภาคีเครือขา่ย
แรงงานหรือประชาชนในการเป็นเครือขา่ยเฝ้าระวงั
การทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในพื้นที่

1 คร้ัง/ 60 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

448,400 -  สป.

                            หมายเหตุ การประชมุคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบประจ ากระทรวงแรงงาน คร้ังที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพันธ ์2566 มมีติเห็นชอบแผนฯ
สป. : ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กสร. : กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
กกจ. : กรมการจดัหางาน สปส. : ส านักงานประกนัสังคม
กพร. : กรมพัฒฯฝีมอืแรงงาน สสปท. : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่ายแรงงานหรือภาคประชาชนในการเฝ้าระวงั ตดิตาม ตรวจสอบ และแจง้เบาะแส 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

หนา้ที ่8 จาก 8


