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ส่วนที่ 1  
บทสรุปผู้บริหาร 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ให้ความส าคัญและด าเนินการภายใต้หลักการและแนวทางตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบ
การจ าแนกแผนเป็น 3 ระดับ ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) จัดเป็นแผนระดับที่ 3 ที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
กับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ดังนี้ 
 แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ มีความมุ่งให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง ปัญหาการทุจริต ถือเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มีความมุ่งหวังให้หน่วยงาน  
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
การก ากับการบริหารหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึง ตรวจสอบได้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ มีความสอดคล้องกับนโยบายความม่ันคง
แห่งชาติที่ 9 ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ในเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  โดยแผนปฏิบัติการด้านฯ ระยะที่ ๒ 
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉย  
ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยแผนแต่ละระดับได้ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกัน คือ คะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แผนระดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนระดับที่ ๓ ที่ด าเนินการต่อเนื่องมาจากแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เป็นกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านฯ ระยะที่ ๒ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย 
ได้แก่ แผนย่อยการป้องกันและประพฤติมิชอบ และแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนที่ด าเนินการต่อเนื่องมาจากแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) ขยายกรอบระยะเวลาให้ใช้ได้ต่อไป
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เห็นชอบ
ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

ให้ใช้ได้ต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้น แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) จึงมีความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 
เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมทั้ง น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ เพ่ือสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ 
น าไปสู่เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ต่อไป 
 ดังนั้น แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) มุ่งเน้น
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
และสภาพปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน การน าผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือยกระดับการด าเนินงาน 
การสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และการสร้างบุคลากรในสังกัด
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่กระท าการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม เพ่ือลดปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ยังไดใ้ห้ความส าคัญกับการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต การเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต
และกระบวนการด าเนินคดีทจุริตให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ โดยกระทรวงแรงงาน
ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในภาพรวมกระทรวงแรงงาน คือ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA โดยในปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
  ปี 2566 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91 
  ปี 2567 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 
  ปี 2568 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 
  ปี 2569 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 
  ปี 2570 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
และมแีผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) จ านวน 3 แผนย่อย ได้แก่  
  แผนย่อยที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต 
  แผนย่อยที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต โดยเป้าหมายเพ่ือให้กระทรวงแรงงานมีกลไก
การป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสามารถช่วยลดจ านวนคดีทุจริตลง 
  แผนย่อยที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
โดยมเีป้าหมายเพ่ือให้เครือข่ายมีศักยภาพและทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริต และร่วมเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

ส่วนที ่2  
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  
 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ให้ความส าคัญกับความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในเรื่อง “แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี” 
โดยแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 – 
2570) เป็นแผนระดับส่วนราชการ มีความสอดคล้องกับแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแผนระดับ 3 ดังนี้ 
 2.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ : แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21)  
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติ และบริหารการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีเป้าหมายหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งให้ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
(1) เป้าหมาย : บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ : ปัญหาการทุจริต ถือเป็นปัญหาที่มีผลกระทบ

ต่อความมั่นคง ดังนั้น แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) มุ่งหวังให้หน่วยงานมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ถือเป็นการด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง 

 2.2 แผนระดับที่ 2 
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มีความสอดคล้องกับสาระส าคัญ
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

และถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ทั้งระดับภาพรวมและระดับแผนย่อย รวมถึงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้  

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนา  
1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ด ีมีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ

หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส

สะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มี เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท า ตน

เป็นแบบอย่างท่ีด ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
4. ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที ่
เป้าหมายของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

๒.๒.2 แผนการปฏริูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระดับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในภาพรวม
ที่มุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การก ากับการบริหารหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึง ตรวจสอบได้ 
การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน 

1) วัตถุประสงค์รวม 
(1) ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและชี้เบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระทาความผิดโดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

(2) ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

(3) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 
และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้อง  
กับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

(4) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการ
ทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด  
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

(5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน  
(ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะ 
มีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

2) เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙ 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์ประชาชน ซึ่งมุ่งเน้นให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพ่ือลดช่องว่างของการปฏิบัติงาน  
ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งการพัฒนาตามหมุดหมายที่ 13 จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
2) เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ
ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผย
ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง  
ความคิดเห็น และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได ้

2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยการทุจริต รวมทั้งแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต โดยแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
แรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) สอดคล้องกับเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไข
การทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต กลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
และรณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริตเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
รองรับวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง

ของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 การเสริมสร้าง

ความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๔) ตัวช้ีวัด 
(1) ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

5) กลยุทธ์ 
(1) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
(2) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
(4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ

การทุจริต 
ทั้งนี้ ร่าง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ไม่ได้ระบุให้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นประเด็นด้านความมั่นคง 

 ๒.3 แผนระดับท่ี 3 
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ แผนย่อยการป้องกันและประพฤติมิชอบ และแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) มีโครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับแผนย่อยการป้องกันและประพฤติมิชอบ 

1) เป้าหมายภาพรวม : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเทศไทยมีการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐบาลต้องให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตมีการด า เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส อัตราการเกิดคดีทุจริตมีแนวโน้มลดลง ประชาชนคนไทยมีทัศนคติ
ที่ไม่ยอมรับการทุจริต ซึ่งส่งผลให้การรับรู้ของนานาประเทศเกี่ยวกับการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
มีผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตที่สูงขึ้น ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความน่าเชื่อถือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศด้วย 
ดังนั้น ควรมุ่งเน้นที่จะศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการให้ครบถ้วนตามประเด็นการประเมินการรับรู้การทุจริต 
และส่งเสริมการด าเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนานาชาติ 

2) ตัวช้ีวัดภาพรวม 
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(1) ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) โดยในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ก าหนด 
ค่าเป้าหมายดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ดังนี้ 

ปี 2566 อยู่ในอันดับ 1 ใน 53 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 51 คะแนน 
ปี 2567 อยู่ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 53 คะแนน 
ปี 2568 อยู่ในอันดับ 1 ใน 48 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 55 คะแนน 
ปี 2569 อยู่ในอันดับ 1 ใน 45 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 56 คะแนน 
ปี 2570 อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 

(2) หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป) โดยในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ดังนี้ 

ปี 2566 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 
ปี 2567 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 
ปี 2568 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 
ปี 2569 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 
ปี 2570 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

3) เป้าหมายภายใต้แผนย่อยของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

(1) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมายท่ี 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต มุ่งหวังให้ประชาชน

และสังคมตื่นตัว และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว
ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม มีการหล่อหลอมค่านิยมและวัฒนธรรมทางสังคมเพ่ือให้ประชาชน
ไม่กระท าการทุจริต มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยหรืออดทนต่อการทุจริต เพ่ือสร้างสังคม 
ที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต ประชาชนมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เห็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า 
การช่วยเหลือพวกพ้องในการท าผิดกฎหมาย หรือการสร้างความส าเร็จในชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และความเพียร 
มากกว่าการได้รับทรัพย์สินมาจากการทุจริตหรือการคดโกง สังคมไทยเชิดชูบุคคลต้นแบบที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตและท าความดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 
สอดส่องดูแลการเลือกตั้งแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
ตลอดจนการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองเพ่ือเป็นแรงกดดัน
ให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทาง
ในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
โดยในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ก าหนดค่าเป้าหมายประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

ปี 2566  ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 80 

ปี 2567  ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 82 

ปี 2568  ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 84 

ปี 2569  ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 86 

ปี 2570  ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 88 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการมุ่งจับผิด 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้
จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งในการปฏิบัติงาน 
การให้บริการที่สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง การประเมิน ITA  
ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐเพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม
และความด้อยประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระบบราชการไทยต่อไป โดยในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ก าหนดค่าเป้าหมายหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
๘๕ คะแนนขึ้นไป ดังนี้ 

ปี 2566  หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 

ปี 2567  หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 

ปี 2568  หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 

ปี 2569  หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 

ปี 2570  หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง เพ่ือพัฒนากระบวนการและรูปแบบ
ของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  
และมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชน สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล และร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และก าหนดมาตรการ 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

ให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและสามารถช่วยลด
จ านวนคดีทุจริตลงได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.1 จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ประเมินจากจ านวนเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนในคดีทุจริตที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในชั้นตรวจรับค ากล่าวหาและเป็นเรื่อง 
ที่เกิดเหตุในปีงบประมาณนั้น ๆ ลดลง เมื่อเทียบกับปีสุดท้ายของแผนก่อนหน้า โดยในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ดังนี้ 

ปี 2566  จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ 10 
ปี 2567  จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ 20 
ปี 2568  จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ 30 
ปี 2569  จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ 40 
ปี 2570  จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ 50 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.2 จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง แบ่งเป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 

ประเมินจากจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ในชั้นไต่สวน ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
และเป็นเรื่องที่เกิดเหตุในปีงบประมาณปัจจุบัน รวมกับ จ านวนเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งแต่งตั้งให้สอบสวน
ทางวินัยตามมาตรา ๑๓๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปีสุดท้ายของแผนก่อนหน้า โดยในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ก าหนดค่าเป้าหมาย
จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ดังนี้ 

ปี 2566  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 10 
ปี 2567  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 20 
ปี 2568  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 30 
ปี 2569  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 40 
ปี 2570  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 50 
ตัวชี้วัดที่ 2.2.๒ จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต 

ประเมินจากจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องอาญา (ทุจริต) ในชั้นไต่สวน ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
และเป็นเรื่องที่เกิดเหตุในปีงบประมาณปัจจุบัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีสุดท้ายของแผนก่อนหน้า โดยในปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริตลดลง ดังนี้ 

ปี 2566  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ลดลงร้อยละ 10 
ปี 2567  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ลดลงร้อยละ 20 
ปี 2568  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ลดลงร้อยละ 30 
ปี 2569  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ลดลงร้อยละ 40 
ปี 2570  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ลดลงร้อยละ 50 

4) แนวทางการด าเนินงาน 
แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เชื่อมโยงตามกรอบทิศทางของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ห่วงโซ่คุณค่าของแผนแม่บทฯ ข้อเสนอการยกระดับคะแนนดัชนี  
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) รวมทั้ง ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานในแต่ละเป้าหมาย ดังนี้ 

เป้าหมายภาพรวม : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จ คือ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย และร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

แนวทางการด าเนินงาน  
(1) ผลักดันการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

ที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยก าหนดให้มีแผนการขับเคลื่อนและผลักดัน 
สู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

(2) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 โดยก าหนดกรอบการใช้ดุลพินิจ กรอบระยะเวลา ขั้นตอน และบทลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ไม่ด าเนินการตามกฎหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการบังคับใช้ 

(3) จัดตั้งกลไกบูรณาการการด าเนินงานที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมขับเคลื่อน
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต และก าหนดแนวทาง มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
โดยเฉพาะในเขตส่งเสริมการลงทุนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(4) น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการอนุญาต 
โดยให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาตน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

(5) สร้างการรับรู้เชิงลึกท่ีเชื่อมโยงถึงกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามและ Partner Institute ที่จัดส่ง
ข้อมูลให้กับแหล่งประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

(6) การพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรให้เป็น 
“องค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม 
ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต โดยใช้นวัตกรรมน าเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การไม่ให้ไม่รับสินบน มีความละอายต่อการกระท าความผิด และไม่เพิกเฉยหรืออดทนต่อการทุจริต 
และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมการประสานเชื่อมต่อการท างานระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างไร้

รอยต่อ โดยยังคงอัตลักษณ์ของเครือข่าย และมีการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง ประสานการท างาน
ร่วมกันในพื้นท่ีให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุม และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

(2) ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับประชาชน โดยจัดท าหลักสูตรสร้างการรับรู้ที่มีความเหมาะสม
กับแต่ละช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย 

(3) ใช้สื่อสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ  ให้กับทุกภาคส่วนทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ ใช้นวัตกรรมน าเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ โดยใช้แฟลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถึง
ภาคประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วม หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร 

(4) พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย โดยเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ทุกหน่วยงาน โดยการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้เกณฑ์การประเมิน  
การปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริต และการให้บริการสาธารณะ
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

(2) ก าหนดตัวชี้วัดการก ากับดูแลการประเมิน ITA ของผู้บริหารหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการสนับสนุน 
ก ากับดูแล และติดตามในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง การกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด โดยก าหนดเป็นนโยบายหรือมาตรการชัดเจนให้น าผลการประเมิน ITA แต่ละปี เป็นตัวชี้วัดในการจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงาน และมีผลต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับผู้บริหารของหน่วยงาน 

(3) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยการออกแบบประเด็นการประเมินของแบบวัดการประเมิน ITA ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน การออกแบบ
ข้อค าถามแบบประเมิน IIT และ EIT ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการประเมินในส่วนของผู้รับบริการ
ภายนอกที่จะต้องประเมินจากผู้มารับบริการที่แท้จริง เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นที่สะท้อนประสิทธิภาพ คุณภาพ  
และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง การให้ความส าคัญกับการประเมิน OIT เชิงคุณภาพ 

(4) พัฒนาแนวทางการประเมิน ITA และปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้อง
กับบริบท สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือให้ ITA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการไทย
ให้มีความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 

(5) ขยายการประเมิน ITA ไปยังหน่วยงานระดับต่ ากว่ากรม โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการอนุมัติ อนุญาต จะต้องมีการประเมิน ITA เป็นล าดับแรก 

(6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการประเมิน ITA เพื่อให้
การประเมิน ITA มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และสามารถน าข้อมูล OIT ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กรและการปฏิบัติงาน รวมทั้ง พัฒนากลไก เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน 
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การเฝ้าระวัง และการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

(7) บูรณาการระบบการประเมิน ITA โดยการประสานพลังความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงในการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA รวมทั้ง เชื่อมโยงกับแนวทาง 
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย โดยให้ความส าคัญ
กับการสนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางท่ี 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการพัฒนามาตรการ กระบวนการ 

ในการป้องปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างรวดเร็ว  
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จ 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 คดีทุจริตในภาพรวมลดลง 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 คดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง 

2.2.1 จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง 
2.2.2 จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกช้ีมูลว่ากระท าการทุจริตลดลง 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองลดลง 
แนวทางการด าเนินงาน 
(๑) ขับเคลื่อนมาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

โดยมีแผนการขับเคลื่อนและกลไกก ากับติดตามท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
(2) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ลดการใช้ดุลพินิจ และอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน พัฒนากระบวนการท างานโดยการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน (Digitalize Process) โดยเฉพาะการพิจารณา
อนุญาต และออกใบอนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริการ
ประชาชน 

(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลภายในหน่วยงาน และข้อมูล
ที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

(4) ผลักดันให้ทุกหน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือลดและปิดโอกาส
การทุจริต และน าผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร รวมทั้ง การก าหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของหน่วยงานในกรณีผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการทุจริต 

(5) พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการส่งเสริมการน า เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมมาสนับสนุน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดตามความก้าวหน้า  
การด าเนินงานผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้ง มีระบบปกปิดตัวตนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ 

(6) วิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต โดยการติดตาม เฝ้าระวัง เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประเมินสถานการณ์
การทุจริต พร้อมทั้งจัดการข้อร้องเรียนและจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(7) ส่งเสริมสนับสนุนให้แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยและภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเฝ้าระวังโครงการที่มีมูลค่าสูง ตามหลักการจัดท า ข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact : IP) และการสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency 
Initiative : CoST) 

(8) ส่งเสริมให้มีนักการเมืองต้นแบบ (Role Model) ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือเป็นต้นแบบในการผลักดันให้นักการเมืองและพรรคการเมืองแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณะ และน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง  
มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริต 

(9) ยกระดับและมีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง 
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(10) ประสานความร่วมมือและบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือลดคดีทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

(11) ก าหนดต าแหน่งของผู้ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่มีสถิติ
คดีทุจริตและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะต าแหน่งที่มีความเสี่ยงต่อการใช้หน้าที่
และอ านาจในทางทุจริต รวมทั้ง การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่มีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 

(12) พัฒนาและยกระดับการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน การบันทึก เก็บรักษาข้อมูลประวัติ รายได้ รายจ่าย 
รายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ยื่นบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูล การออกรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้ง การเชื่อมโยง 
ข้อมูลกับระบบการเงินของผู้ยื่นบัญชีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน  
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ  
การได้มาซึ่งรายได้ ทรัพย์สินและหนี้สินเพ่ือการวิเคราะห์ที่มาของรายได้และทรัพย์สินที่ต้องสงสัยซึ่งอาจได้มา
โดยมิชอบ เป็นต้น 

(13) พัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้มีความรู้ 
ความสามารถที่หลากหลาย และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(14) พัฒนามาตรการและกลไกการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 3 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

แนวทางที่ 3 ปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการด าเนินคดีทุจริต 
ให้รวดเร็ว เป็นธรรม รวมทั้ง ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และมีการบูรณาการความร่วมมือ 
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามการทุจริต โดยมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบ
เวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 
แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ปรับปรุงกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม 

โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ โดยจัดให้มีกลไกการประสานงานปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการคดี ปรับปรุงขั้นตอน  
การด าเนินงานที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด 

(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจรับเรื่องร้องเรียน การติดตามเรื่องร้องเรียน 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตระหว่างหน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องครบถ้วนทุกหน่วยงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ
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ทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การจดทะเบียนธุรกิจให้สะท้อนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริง 

(3) น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือยกระดับกระบวนการท างานด้านการปราบปราม
การทุจริตและการตรวจสอบทรัพย์สิน เพ่ือสร้างความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และสะดวกรวดเร็ว เช่น 
เทคโนโลยีการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี BLOCKCHAIN และการใช้ 
Cloud Technology มาปรับใช้เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุค Technology Disruption 

(4) ตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
และหนี้สิน และการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนปราบปราม  
และด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก Anti-SLAPP Law) และปรับปรุงโทษปรับ
ของนิติบุคคลที่กระท าความเสียหายแก่ประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

(5) พัฒนาเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีสมรรถนะ องค์ความรู้ และขีดความสามารถ
ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปราม
การทุจริตที่ประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ในเชิงสหวิทยาการใหม่ ๆ รวมทั้ง การปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริตยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส่วนที ่3 
การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็น 
ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
 ๓.๑ ความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับ  
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบ 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561  ตามมาตรา 10 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศ 
ใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน จัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การมหาชน และภาคเอกชน แปลงแนวทางตามแผนปฏิบัติการฯ สู่การปฏิบัติ และเพ่ือให้
การขับเคลื่อนการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ส านักงาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางน าไปสู่การจัดท า
แผนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 

กระทรวงแรงงานจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) มุ่งเน้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
รวมทั้ง สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ น าไปสู่
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ว่า 
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ต่อไป 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 3.2 การประเมินสถานการณ์ และสภาพปัญหาการทุจริตของกระทรวงแรงงาน  
สถานการณ์การทุจริตของกระทรวงแรงงานในปัจจุบันเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ 

กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
โดยข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การทุจริตของกระทรวงแรงงาน มีดังนี้ 

3.2.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง   
โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิดเปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึง
สถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน  
การให้บริการ และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงได้รับทราบช่องว่างของความไม่เป็นธรรม
และความด้อยประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจัดท าแนวทาง/มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงแรงงานได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จ านวน 6 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ส านักงานประกันสังคม และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (องค์การมหาชน) ผลการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้คะแนนร้อยละ 90.38 รายละเอียดตามตารางที่ 1 จ าแนกรายหน่วยงาน 
ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน 
คะแนน
เฉลี่ย 

IIT EIT OIT 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 94.79 97.68 84.95 100 
กรมการจัดหางาน 86.76 82.86 91.24 86.17 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 82.54 86.75 83.37 78.75 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 94.33 97.80 89.35 95.44 
ส านักงานประกันสังคม 90.24 83.62 83.83 100 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

93.70 94.37  84.63  100 

รวม 90.38 90.51  86.23  93.39 
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จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมนั้นได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90.38 มีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) อยู่ระดับ A (85.00 - 94.99) ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ภาพที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดในภาพรวมกระทรวงแรงงาน พบว่าผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด

เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ฯ (85 คะแนนขึ้นไป) จ านวน 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ได้คะแนนร้อยละ 94.45 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 89.08 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ได้คะแนนร้อยละ 90.57 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 87.80 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 90.69 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 89.00 ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 85.68 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 96.61 
และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 90.63 

ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ (85 คะแนนขึ้นไป) จ านวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 84.01 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนา การด าเนินงานให้ดีขึ้น
แล้วยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสมากขึ้น โดยถือเป็นประเด็นส าคัญที่กระทรวงแรงงานควรมีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ดียิ่งขึ้น 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

3.2.2 เรื่องร้องเรียนและเรื่องช้ีมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการตาม “มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในระบบราชการ” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างความเชื่อม่ันและไว้วางใจให้แก่ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที  และให้พิจารณา
ด าเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม  

กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิด
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปด ารงต าแหน่ง
อ่ืนเป็นการชั่วคราว เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว 
และในกรณีท่ีเป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้าย
หรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราว เป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี 

ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุป
ความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบ
ความคืบหน้าและเร่งรัด การด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี ้อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่า
มีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
เพ่ือพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที  

กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณาจัดล าดับตามความส าคัญ ความสนใจ
ของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น  

ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออก จากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ด าเนินการปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย 

ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ที่ท าให้การปฏิบัติราชการเกิดความล่าช้าหรือ 
ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเป็น
กรณีท่ีต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นตามข้อ 1 วรรคสองด้วย 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มมีาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูล
หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูล
เพื่อใส่ร้าย หรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มีการด าเนินการ ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาด าเนินการ
ลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จากรายงานผลการด าเนินงานกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ใน “ระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ” ของส านักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 
30 ธันวาคม 2565 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ านวน 6 หน่วยงาน  มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ จ านวนทั้งสิ้น 18 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 18 เรื่อง 
รายละเอียดตามตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 รายงานผลการด าเนินงานกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

ล าดับ หน่วยงาน 
ผลการด าเนินการ ณ เดือนธนัวาคม 2565  

(เรื่อง) 
รับใหม่ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยุติเรื่อง 

1 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน - - - 
2 กรมการจัดหางาน - 5 - 
3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 2 - 
4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - - - 
5 ส านักงานประกันสังคม - 11 - 
6 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
- - - 

รวมทั้งสิ้น (เรื่อง) - 18 - 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

3.2.3 การไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ กิจกรรมที่ 4 
พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อที่ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศ
เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy)  

กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการตามนโยบาย “No Gift Policy” ซึ่งจะเห็นได้จากรายงาน
การรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

1) การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน 
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการจัดท าประกาศโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งเวียน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

2) การปลุกจิตส านึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ได้มีการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  

(1) หน่วยงานในสังกัดปลุกจิตส านึก สร้างความตระหนักรู้ หัวหน้าส่วนราชการ/
หัวหน้าหน่วยงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มอบเป็นนโยบายส าคัญ และก าชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน
ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายฯ และที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างสม่ าเสมอ
ผ่านการประชุมประจ าเดือนหรือประชุมของแต่ละหน่วยงาน  

(2) จัดท า Infographic เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโดยการสอดแทรกเนื้อหา
การไม่รับของขวัญและของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสร้างการรับรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างจิตส านึกและสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีจิตส านึก 
ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

(3) ผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน น าโดยปลัดกระทรวงแรงงานร่วมเดิน
รณรงค์ (Walk & Talk) เพ่ือปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานร่วมกันสร้าง
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ในหัวข้อ “งดรับ งดให้ ของขวัญและของก านัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(4) จัดท าแบบประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของก านัล การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานผ่าน QR Code 

3) รายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
พบว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานไม่มีการให้หรือรับของขวัญและของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน - ภายนอก (SWOT Analysis) 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง

แรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis 
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ได้น าหลักการ 4M มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดตัวแปร
ที่เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ได้น าหลักการ PEST (LIG) Analysis มาใช้เป็นกรอบ
ในการก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์บริบทแวดล้อมภายนอกหน่วยงานในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

3.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน โดยน าหลักการ 4M 

มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์บริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภายในกระทรวง
แรงงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในกระทรวงแรงงานที่เป็น “จุดแข็ง (Strengths : S)” ของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มีดังนี ้

ด้านบริหารก าลังคน (Man) 
1. มีอัตราก าลังที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้การปฏิบัติ

ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีความพร้อมและประสบผลส าเร็จ 
2. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใช้ในโครงการ

ฝึกอบรมส าหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่เจ้าหน้าที่ และยกย่องผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนสุจริต ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ด้านบริหารเงิน (Money) 
กระทรวงแรงงานมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า/คุ้มทุนเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ด้านบริหารทรัพยากร (Material) 
หน่วยงานมีช่องทางการให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

(E-Service) ด้านปราบปรามการทุจริตในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต เช่น ด้านการเงิน การคลัง เพ่ือช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  
ท าให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม อีกท้ังมีองค์การมหาชนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวง 

ด้านการจัดการ (Management) 
1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงานมีการก าหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน 

และมีนโยบายให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของกระทรวงแรงงาน 
3. กระทรวงแรงงานมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐครอบคลุม

ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
4. มีการก าหนดแนวทางไว้ในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 

ให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 
และตรวจสอบการด าเนินงานได ้
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

5. มีการก าหนดแนวทางและแผนการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

2) สภาพแวดล้อมภายในกระทรวงแรงงานที่เป็น “จุดอ่อน (Weaknesses : W)” 
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 

ด้านบริหารก าลังคน (Man) 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีอัตราก าลังไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับภาระงาน ส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย และบุคลากรขาดขวัญก าลังใจ
และคุณภาพชีวิตในการท างาน 

ด้านบริหารเงิน (Money) 
1. หน่วยงานขาดงบประมาณในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. หน่วยงานขาดการบูรณาการระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านงบประมาณ และ

เครื่องมือในการวัดและประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณที่ชัดเจน ท าให้การบริหารจัดการ
งบประมาณขาดประสิทธิภาพและงบประมาณได้รับการอนุมัติล่าช้า 

ด้านบริหารทรัพยากร (Material) 
หน่วยงานขาดการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น งานการเงิน 

การคลัง อีกทั้งระเบียบหรือข้อบังคับไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานโดยสุจริต ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ และมีโอกาสที่จะกระท าการทุจริต 

ด้านการจัดการ (Management) 
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ การรับรู้ การเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงาน 
2. ขาดการพัฒนากลไก รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ทางด้านการตรวจสอบความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของบุคลากรที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ  
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง 

3. มีระบบอุปถัมภ์ในองค์กร  
4. บุคลากรบางส่วนขาดความตระหนักและยังเพิกเฉยต่อพฤติกรรมหรือการกระท า

ของบุคลากรภายในองค์กรที่เสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ยอมรั บได้
และไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับตนเอง 

5. ขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทุจริต และบทลงโทษยังมีความล่าช้า 
โดยเฉพาะในกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

6. ระบบการท างานยังคงมีความซ้ าซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
7. เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่กล้าแจ้งเบาะแสหรือ

เปิดเผยข้อมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

3.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรค โดยน าเครื่องมือ PEST (LIG) 

Analysis มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์บริบทแวดล้อมภายนอกกระทรวงแรงงาน
ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

1) สภาพแวดล้อมภายนอกกระทรวงแรงงานที่เป็น “โอกาส (Opportunities : O)” 
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 

มิติทางการเมือง (Political) 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) และการด าเนินการตามมาตรฐานสากลในรูปแบบต่าง ๆ 
มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) 
1. ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ระบบเศรษฐกิจมีการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ช่วยเอื้อต่อการติดตาม

ร่องรอยทางการเงิน 
มิติทางสังคม (Social) 
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน มีการส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในภาคส่วน 

ให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสกระท าการทุจริตได้ยากข้ึน 
มิติทางเทคโนโลยี (Technology) 
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบการตรวจสอบ และสร้าง

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตได ้
2. มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใส 

และตรวจสอบการท างานได ้
3. ส านักงาน ป.ป.ช. เปิดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต และติดตามสถานะการแจ้ง

เบาะแส 
มิติทางกฎหมาย (Legal) 
1. กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติการอ านวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ ช่วยให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปโดยถูกต้อง
และครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 

2. มีกฎระเบียบ/นโยบาย เช่น ระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไรของส านักนายกรัฐมนตรี 
นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของส านักงาน ป.ป.ช. 
เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีการเรี่ยไร การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าวจากบุคคลในโอกาสต่าง ๆ 
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

มิติทางด้านต่างประเทศ (International) 
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 

Convention against Corruption - UNCAC) ค.ศ. ๒๐๐๓ ของประเทศไทย ท าให้ภาครัฐต้องปฏิบัติตามอนุสัญญา
อย่างเคร่งครัด 

มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล / ระบบราชการ (Government) 
รัฐบาลประกาศให้การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นวาระแห่งชาติ มีการก าหนด

ยุทธศาสตร์ การป้องกันการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติ และก าหนดนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 
 



24 
 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

2) สภาพแวดล้อมภายนอกกระทรวงแรงงานที่เป็น “อุปสรรค (Threats : T)” ของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 

มิติทางการเมือง (Political) 
มาตรการป้องกันการทุจริตยังขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องอย่างต่อเนื่อง 
มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) 
สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเป็นปัจจัยเอ้ือให้เกิดการทุจริต 
มิติทางสังคม (Social) 
สังคมไทยยังมีวัฒนธรรมยอมรับระบบอุปถัมภ์ เครือญาติ พวกพ้อง และประชาชน

ยังขาดค่านิยมร่วมในการร่วมต้านทุจริตและมีระบบคิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  
มิติทางเทคโนโลยี (Technology) 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการทุจริตในรูปแบบใหม่ ๆ 

ที่มีความซับซ้อน ตรวจสอบ และติดตามหลักฐานได้ยากขึ้น 
มิติทางกฎหมาย (Legal) 
กระบวนการทางกฎหมายมีขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินคดี  

และขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเด็ดขาด  
มิติทางด้านต่างประเทศ (International) 
ต่างประเทศไม่เชื่อมั่นความโปร่งใสและการบริหารงานของภาครัฐประเทศไทย 

ซึ่งการด าเนินการไม่เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention 
against Corruption - UNCAC) ค.ศ. ๒๐๐๓ 

มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล / ระบบราชการ (Government)  
1. หน่วยงานขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ เพียงพอและขาดความต่อเนื่อง

ในการสนับสนุนงานด้านต่อต้านการทุจริต อีกทั้งมีการเร่งรัดการใช้งบประมาณท าให้การบริหารการใช้จ่าย
งบประมาณขาดประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายฯ 

2. ประชาชนมีทัศนคติในแง่ลบ ไม่เชื่อมั่น ในระบบราชการไทย ต่อกระบวนการป้องกัน
และตรวจสอบการทุจริต ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต 

จากการทบทวนสภาพแวดล้อม (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ที่มีผลต่อภารกิจ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงแรงงานดังกล่าวแล้ว พบว่าประเด็นที่ส าคัญ คือ การบูรณาการ
การท างานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงการเสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมเกิดความเข้มแข็ง และให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท 
ในการท างานร่วมกันกับภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล อันน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของกระทรวงแรงงาน และประเทศไทยต่อไป 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน - ภายนอก (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 
1. มีอัตราก าลังที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  
2. ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล มีการน าหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาใช้ในโครงการฝึกอบรมส าหรับบุคลากร 
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
3. กระทรวงแรงงานมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า/คุ้มทุน 
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
4. หน่วยงานมีช่องทางการให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ (E-Service) ด้านปราบปราม 
การทุจริตในการร้องเรยีนหรือแจ้งเบาะแสการทุจรติ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต 
5. ผู้บริหารกระทรวงแรงงานมีการก าหนดนโยบาย 
ด้านการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน และมีนโยบาย 
ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
6. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของกระทรวงแรงงาน 
7. กระทรวงแรงงานมีเครือข่ายในการเฝา้ระวังการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐครอบคลมุในพื้นที่ท่ัวประเทศ 
8. มีการก าหนดแนวทางไว้ในแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 ให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมลู
ผ่านระบบเทคโนโลยี เพื่อใหส้ามารถเข้าถึงข้อมูลและมสี่วน
ร่วมในการเสนอความคดิเห็น และตรวจสอบการด าเนินงาน 
9. มีการก าหนดแนวทางและแผนการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม 

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมในการป้องกันการทุจริต มีอัตราก าลัง 
ไม่เพียงพอเมื่อเทยีบกับภาระงาน ส่งผลให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลตุามจดุมุ่งหมาย และบคุลากรขาดขวัญก าลังใจและ
คุณภาพชีวิตในการท างาน 
2. หน่วยงานขาดงบประมาณในการขับเคลื่อนงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
และส่งเสรมิการปลุกจิตส านึกดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
3. หน่วยงานขาดการบูรณาการระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ในด้านงบประมาณ และเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณท่ีชัดเจน  
4. หน่วยงานขาดการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบตัิงาน เช่น งานการเงิน การคลัง อีกท้ังระเบียบ
หรือข้อบังคับไม่เอื้อต่อการปฏิบตังิานโดยสจุริต  
5. ขาดการประชาสัมพันธ์ การรบัรู้ การเข้าถึงบริการของ
กระทรวงแรงงาน 
6. ขาดการพัฒนากลไก รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ทางด้าน 
การตรวจสอบความโปร่งใสในการด าเนินงานของบุคลากร 
7. มีระบบอุปถัมภ์ในองค์กร  
8. บุคลากรบางส่วนขาดความตระหนักและยังเพิกเฉยต่อ
พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคลากรภายในองค์กรที่เสีย่ง
ต่อการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
9. ขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทุจรติ 
และบทลงโทษยังมคีวามลา่ช้า โดยเฉพาะในกระบวนการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริง 
10. ระบบการท างานยังคงมีความซ้ าซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน 
11. เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
ไม่กลา้แจ้งเบาะแสหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตและประพฤติ
มิชอบท่ีสอดคล้องกับความเป็นจรงิ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก “อุปสรรค” 
1. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการจดัอันดับดัชนีการรับรู ้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) และ
การด าเนินการตามมาตรฐานสากลในรูปแบบต่าง ๆ 
2. ภาคธุรกิจท้ังในประเทศและตา่งประเทศให้ความส าคญั
กับการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ระบบเศรษฐกิจมีการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มากขึ้น ช่วยเอื้อต่อการติดตามร่องรอยทางการเงิน 
4. หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน มีการส่งเสรมิ สนับสนุน 
ภาคีเครือข่ายในภาคส่วนให้ร่วมกนัต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม  

1. มาตรการป้องกันการทุจริตยังขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
ส่งผลให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
อย่างต่อเนื่อง 
2. สภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการทุจรติ 
3. สังคมไทยยังมีวัฒนธรรมยอมรบัระบบอุปถัมภ์ เครือญาติ 
พวกพ้อง และประชาชนยังขาดค่านิยมร่วมในการร่วมต้าน
ทุจริต 
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถกูใช้เป็นเครื่องมือท่ีท าให้
เกิดการทุจริตในรูปแบบใหม่ ๆ ทีม่ีความซับซ้อน ตรวจสอบ 
และตดิตามหลักฐานได้ยากข้ึน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” (ต่อ) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก “อุปสรรค” (ต่อ) 
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบ และสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
การต่อต้านการทุจรติได ้
6. มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได ้
7. ส านักงาน ป.ป.ช. เปิดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต 
และตดิตามสถานการณ์แจ้งเบาะแส 
8. กฎหมายก าหนดใหห้น่วยงานภาครัฐเปดิเผยข้อมลู 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการฯ ช่วยใหก้ารปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน 
9. มีกฎระเบยีบ/นโยบาย เช่น ระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไร 
นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี (No Gift Policy) เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมีการเรี่ยไร 
การรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคลในโอกาสตา่ง ๆ  
10. การเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against 
Corruption - UNCAC) ค.ศ. ๒๐๐๓ ของประเทศไทย  
ท าให้ภาครัฐต้องปฏิบตัิตามอนุสญัญาอย่างเคร่งครัด 
11. รัฐบาลประกาศให้การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
เป็นวาระแห่งชาติ มีการก าหนดยทุธศาสตร์ การป้องกัน 
การทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติ และก าหนดนโยบายให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมิน ITA 

5. กระบวนการทางกฎหมายมีขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อน ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินคดี และขาดการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเดด็ขาด 
6. ต่างประเทศไม่เช่ือมั่นความโปร่งใสและการบรหิารงาน
ของภาครัฐประเทศไทย ซึ่งการด าเนินการไม่เป็นไปตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจรติ 
(United Nations Convention against Corruption - 
UNCAC) ค.ศ. ๒๐๐๓ 
7. หน่วยงานขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและ
ขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนงานด้านต่อต้านการทุจริต  
8. ประชาชนมีทัศนคติในแง่ลบ ไม่เช่ือมั่น ในระบบราชการไทย 
ต่อกระบวนการป้องกันและตรวจสอบการทุจรติ  

3.3.2 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอกสู่กลยุทธ์ 
1) กลยุทธ์เชิงรุก (Strengths – Opportunities) 

- เร่งสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกระทรวงแรงงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งการสร้างกลไกเชิงนโยบาย ระบบ การสร้างเครื่องมือ สื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ 

- พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับกระบวนการท างานในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

- การบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

- ส่งเสริมองค์ความรู้ และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
มีบทบาทในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต และขยายเครือข่ายต่อต้านทุจริตภาคประชาชนให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที ่

2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (Weaknesses – Opportunities) 
- จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสในรูปแบบที่หลากหลายให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถ

เข้าถึงได้ โดยสะดวก มีระบบปกปิดตัวตนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัย 

- น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงบประมาณ เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ 
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- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในเรื่องระเบียบข้อกฎหมาย กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน 

- น าข้อมูลจากผลการประเมิน ITA มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานและมาตรการเชิงบวกของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Strengths – Threats) 
- ปลูกฝังทัศนคติเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการที่ยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
- พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตทั้งในภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

กระทรวงแรงงาน 
- จัดท าแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือลดและปิดโอกาสการทุจริต และน าผล

การประเมินความเสี่ยงไปใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 
- ส่งเสริมและผลักดันให้มีการประกาศเจตนารมณ์/เจตจ านง/ประกาศนโยบายไม่รับ

ของขวัญและของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้าง
ค่านิยมองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต 

4) กลยุทธ์เชิงรับ (Weaknesses – Threats) 
- สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบหรือช่องทางการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ

ให้กับประชาชนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ลดการใช้ดุลพินิจ และอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่ประชาชน 

- จัดท า/พัฒนา/ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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ส่วนที ่4 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤตมิิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

 4.1 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

กระทรวงแรงงานได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) มุ่งเน้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และเป็นกรอบแนวทางไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งหวังให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
รวมทั้ง สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ น าไปสู่
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

4.1.1 วัตถุประสงค์ 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมทั้ง  
สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม 
1) เป้าหมาย 

กระทรวงแรงงานมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

2) ตัวช้ีวัด   

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 

2. จ านวนมาตรการ/กระบวนงาน/งานในภารกิจ
ที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตผ่านเกณฑ์
ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดที่เพิ่มขึน้ 

6 มาตรการ/
กระบวนงาน/

งาน 

6 มาตรการ/
กระบวนงาน/

งาน 

6 มาตรการ/
กระบวนงาน/

งาน 

6 มาตรการ/
กระบวนงาน/

งาน 

6 มาตรการ/
กระบวนงาน/

งาน 
3. ร้อยละของจ านวนเครือข่ายการต่อต้าน 
การทุจริตเพิ่มขึ้น จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 

4. จ านวนนวัตกรรมในการป้องกันการทุจริต 
ที่เพ่ิมขึ้น 

6  
นวัตกรรม 

6  
นวัตกรรม 

6  
นวัตกรรม 

6  
นวัตกรรม 

6  
นวัตกรรม 
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 4.2 แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

4.2.1 แผนย่อยที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1) เป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 

2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 จ านวนครั้งของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

แรงงานจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง) 

6 6 6 6 6 

2 ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(ร้อยละ) 

80 80 80 80 80 

3 จ านวนการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต (ครั้ง) 

50 50 50 50 50 

4 จ านวนบุคลากรของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ (คน) 

20 20 20 20 20 

5 จ านวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน
การป้องกันการทุจริต และจริยธรรม 
เข้ารับการอบรม พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
กับหน่วยงานภายนอก (คน) 

60 60 60 60 60 
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3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา มี 5 แนวทาง และมีชุดโครงการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายแผนย่อยที่ 1 ดังนี้ 

ล าดับ แนวทางการพัฒนา ชุดโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรู้ค่านิยม ทัศนคติ 

ในการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ชุดโครงการเสริมสร้างความรู้
ค่านิยม ทัศนคติ ในการป้องกัน
การทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 

2 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานน าหลักสูตร 
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต เช่น หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา หรือหลักสูตรต่าง ๆ ไปสอดแทรก 
ในการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้
สามารถปรับกระบวนการคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก พร้อมน า
หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ 
ในเรื่อง วินัย ระเบียบ ข้อบังคับ ความรู้ด้านการเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้าง การคลังและบริหารงานพัสดุ และ
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ เพ่ือให้มีทักษะ ในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการและ
หน่วยงาน และสามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง  
ไม่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการ 

ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือขับเคลื่อน
กลไกการป้องกันการทุจริต 
รวมถึงน าหลักธรรมาภิบาล 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 

3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้/แนวทาง/
มาตรการในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากร  
เช่น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง ระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ชุดโครงการเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 

4 จัดกิจกรรม/ประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่มีการครองตน ครองคน ครองงาน โดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ชุดโครงการยกย่องและเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 

5 สนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม
การพัฒนาสมรรถนะกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เช่น ป.ป.ช. , ป.ป.ท. ฯลฯ) 

ชุดโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในสังกัด 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 
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4.2.2 แผนย่อยที ่2 สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 
1) เป้าหมาย 

กระทรวงแรงงานมีกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสามารถ
ช่วยลดจ านวนคดีทุจริตลง 

2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐระดับกระทรวงแรงงาน  
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ) 

91 92 93 94 95 

2 จ านวนมาตรการ/กระบวนงาน/งาน 
ในภารกิจที่มีการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตผ่านเกณฑ์ส านักงาน ป.ป.ท. 
ก าหนดที่เพ่ิมข้ึน  
(มาตรการ/กระบวนงาน/งาน) 

6 6 6 6 6 

3 จ านวนนวัตกรรมในการป้องกันการทุจริต
ที่เพ่ิมขึ้น (นวัตกรรม) 

6 6 6 6 6 

4 จ านวนครั้งในการเข้าร่วมการประเมิน/
ประกวดเพ่ือรับรางวัลด้านการป้องกัน
การทุจรติ (ครั้ง) 

6 6 6 6 6 

5 จ านวนคู่มือ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  
(คู่มือ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ) 

6 6 6 6 6 

6 จ านวนครั้งในการประกาศเจตนารมณ์/
เจตจ านงของผู้บริหารในการต่อต้าน 
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม (ครั้ง) 

6 6 6 6 6 

7 จ านวนครั้งในการจัดท าประกาศหรือ
รายงานการรับของขวัญและของก านัล
ตามนโยบาย No Gift Policy (ครั้ง) 

6 6 6 6 6 
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3) แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา มี 7 แนวทาง และมีชุดโครงการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายแผนย่อยที่ 2 ดังนี้ 

ล าดับ แนวทางการพัฒนา ชุดโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

ชุดโครงการขับเคลื่อน 
การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 

2 ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
โดยการวางมาตรการ/กระบวนงาน/งานในภารกิจ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 
และผลักดันให้ทุกหน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริต 
และน าผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 

ชุดโครงการขับเคลื่อน 
การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 

3 สร้างนวัตกรรม พัฒนา/ปรับปรุงระบบหรือช่องทาง 
การให้บริการในด้านต่าง ๆ ของภาครัฐให้กับประชาชน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ  
และอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน 
ในการติดต่อและขอรับบริการจากภาครัฐ  
รวมถึงเป็นการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 
ในการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็น และตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือลดการทุจริต 

ชุดโครงการสร้าง/พัฒนา/
ปรับปรุงนวัตกรรม/ระบบ/ 
ช่องทางการให้บริการ 
ในด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ 
ให้กับประชาชน 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 

4 สนับสนุนการเข้าร่วมการประเมิน/ประกวดในการ
พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ  
ตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ชุดโครงการสนับสนนุการเข้าร่วม
การประเมิน/ประกวดเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการต่อต้าน 
การทุจริต 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 

5 พัฒนา/จัดท า/ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรการหรือ 
แนวทางการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงาน 

ชุดโครงการพัฒนาคู่มือ 
หรือมาตรการหรือแนวทาง 
การด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 
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ล าดับ แนวทางการพัฒนา ชุดโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
6 ส่งเสริมและผลักดันให้มีการประกาศเจตนารมณ์/

เจตจ านงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต  
เพ่ือสร้างค่านิยมองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต 

ชุดโครงการประกาศเจตนารมณ์/
เจตจ านงของผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริต 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 

7 ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผน 
การปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย 
ไม่รับของขวัญและของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) 

ชุดโครงการประกาศนโยบาย 
ไม่รับของขวัญและของก านัล
จากการปฏิบัติหน้าที่  
(No Gift Policy) 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน 

 

4.2.3 แผนย่อยที ่3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
1) เป้าหมาย 

เครือข่ายมีศักยภาพและทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริต และร่วมเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 จ านวนเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน 

ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์
ความรู้ในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพ่ิมขึ้น (ร้อยละต่อปี) 

2 2 2 2 2 

2 ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้
หลังการอบรม (Posttest) มีความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

80 80 80 80 80 

3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา มี 2 แนวทาง และมีชุดโครงการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายแผนย่อยที่ 3 ดังนี้ 

ล าดับ แนวทางการพัฒนา ชุดโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย และองค์ความรู้ 

ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สร้างทัศนคติที่ไม่ยอมรับการทุจริต 

ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน/ 
กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน/ 
ส านักงาน
ประกันสังคม 
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ล าดับ แนวทางการพัฒนา ชุดโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายแรงงาน 

หรือภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
และแจ้งเบาะแสเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยพัฒนาระบบ/ช่องทาง 
การแจ้งเบาะแสที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย 

ชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายแรงงาน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

 4.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปด าเนินการ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
1) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.) 
2) กรมการจัดหางาน (กกจ.) 
3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) 
4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 
5) ส านักงานประกันสังคม (สปส.) 
6) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

(สสปท.) 
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ส่วนที ่5 
การติดตามประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง 
 

 5.1 กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประเทศไทยจะบรรลุตามเป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 4๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่่ากว่า 
5๗ คะแนน ในปี พ.ศ. 25๗๐” ตามที่ก่าหนด จ่าเป นต้องให้ความส่าคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ดังนั้น การก่าหนดกลไกการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) จึงได้ก่าหนดขึ้น
ภายใต้หลักการ ดังนี้ 

1) การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2) ประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้ได้ข้อเสนอในการด่า เนินงานเชิงนโยบาย

งบประมาณ และองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
3) จัดกระบวนการอย่างเป นระบบและต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) ตลอดจนค่านึงถึงความส่าคัญเร่งด่วนของปัญหา 

4) มีการรายงานผลการด่าเนินแผนงาน / โครงการ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) อย่างต่อเนื่อง 

5) ใช้กลไกที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบทบาทหรือ
ก่าหนดกลไกการด่าเนินงานใหม่เท่าที่จ่าเป น 

 5.2 การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ก่าหนดรายละเอียดการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

5.2.1 การประเมินภาพรวมของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เป นการประเมินผลส่าเร็จการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดในภาพรวมของแผนฯ โดยพิจารณา
จากผลส่าเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนย่อยทั้ง 3 แผนย่อย มากน้อยเพียงใดมีปัญหาอุปสรรคในการด่าเนินงาน
อย่างไร เพ่ือให้สามารถก่าหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงวิธีการด่าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ได้อย่างตรงจุด โดยการประเมินภาพรวมของแผน จะประเมินผลเป นรายปี (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ) และประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน ท่าหน้าที่ในการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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5.2.2 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ โครงการ/กิจกรรม และแนวทาง
ในการด าเนินงาน 

เป นการประเมินผลการด่าเนินงานตามมาตรการ โครงการ/กิจกรรม และแนวทาง
ในการด่าเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ทราบว่าการด่าเนินงานเป นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป นไปตามแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมหรือไม่ โดยประเมินผลการด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เป นกลไกการขับเคลื่อน
การด่าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงแรงงาน ท่าหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 5.3 การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

การด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) จะต้องค่านึงถึงความเสี่ยงและภาวะคุกคามที่จะกระทบ
ต่อการด่าเนินงานและความส่าเร็จตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
(Risk Impact & Risk Likelihood) เพ่ือวิเคราะห์และก่าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สามารถควบคุม
หรือบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะไม่เกิดผลกระทบ
ต่อความส่าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
และมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

ที ่ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
1 ความเสี่ยงจากการน า แผนปฏิบัติการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปปฏิบัติ
อย่างไม่เหมาะสม 
ไม่เข้าใจแผนปฏิบัติการฯ อย่างถ่องแท้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่ให้ความร่วมมือและบูรณาการอย่าง
จริงจัง 

1.1 ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ต้องให้ความส่าคัญกับปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง 

1.2 การใช้กลไกขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ
โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

1.3 การสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่หลักของ
หน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม
ชี้แจง การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย 
แนวทางการด่าเนินงานบทบาทหน้าที่และขอบเขต
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจน
แนวทางการท่างานร่วมกัน 

1.4 การติดตามความก้าวหน้าการด่าเนินงานรวมถึง
การให้ค่าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ
ประเมินผลความส่าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
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ที ่ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามแผนงาน/

โครงการ 
เนื่องมาจากผู้รับผิดชอบขาดความรู้ที่จะ
ผลักดัน ให้ เกิดการปฏิบัติ ได้  ขาดส่ า นึ ก
รับผิดชอบและหน่วยงานขาดกลไกการก่ากับ
ติดตาม ดูแล การควบคุมภายในที่เหมาะสม 

2.1 ปรับปรุง ตรวจสอบการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ และกระจายการมอบหมายงานให้มี
ความเหมาะสม 

2.2 จัดท่าแผนงาน/โครงการ ที่มีกรอบเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2.3 พัฒนาช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ สามารถสื่อสารปัญหาอุปสรรค 
กับผู้บังคับบัญชาโดยสะดวกและทันกาล 

2.4 มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลต่อผู้บริหาร 
และระบบการรายงาน ซึ่งต้องด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 
เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบ 
ก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
น่ามาซึ่งโอกาสที่เปิดกว้างในการป้องกัน
การทุจริตรุนแรงขึ้น หากหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต รวมทั้งภาคเครือข่ายไม่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ และสร้างความเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตเพ่ือให้สามารถสกัดกั้นการกระท่า
การทุจริตได้อย่างเท่าทัน 

3.2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ภาคประชาชนโดยสะดวก เพ่ือร่วมท่าหน้าที่  
เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 ความเสี่ยงจากการเกิดภาวะวิกฤติมีโอกาส 
ที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง 
น่าไปสู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง กระทบต่อความส่า เร็จของ 
การด่าเนินงานตามปกติ และไม่สามารถ
ด่า เนินงานได้บรรล ุเป้าหมายตามกรอบ
ระยะเวลาที่ตั้งไว้ เช่น การเกิดภัยพิบัติ โรคติดต่อ
อุบัติใหม่อย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด 
ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและจากการกระท่า
ของมนุษย์ 

4.1 ประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิด 
และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด่าเนินงาน 
โดยทบทวนกิจกรรมกระบวนการท่างาน รวมถึง
ระดับผลกระทบของการขับเคลื ่อนแผนงาน/ 
โครงการในกรณีที่กิจกรรมกระบวนการท่างาน
ดังกล่าวต้องหยุดชะงัก หากเกิดสภาวะวิกฤติ 

4.2 ก่าหนดกลยุทธ์ หรือแนวทางในการสร้างความต่อเนื่อง
ของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าแผนการด่าเนินงาน
มีความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ และมีการปรับปรุง
ทบทวนกลยุทธ์หรือแนวทางอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มี
ความต่อเนื่อง เพ่ือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น 

4.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเกิดสภาวะวิกฤติ โดยมี
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป นระบบและ
ต่อเนื่อง และให้เท่าทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง 

4.4 ก่าหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤติ มอบหมายให้มีการปฏิบัติตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
ภายใตแ้ผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กระทรวงแรงาน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 

แผนย่อยที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนครั้งของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี 

หน่วยวัด  : จ านวนครั้ง 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : 1. นับจ านวนครั้งการจัดอบรมทั้งในรูปแบบ online และ onsite เพ่ือให้ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต คุณธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานในสังกัด 
                          2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจะต้องมีการจัดอบรม หรือมีหัวข้อวิชาเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริต คุณธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

ค านิยาม/นิยามศัพท์ : การอบรม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพ่ือให้บุคคลได้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ตลอดจนมีทัศนคติ
เป็นไปในทางที่ดี พัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความช านาญ  

ค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนครั้งของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานจดัให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตฯ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี 

6 6 6 6 6 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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ตัวช้ีวัด 1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้หลังการอบรม มีความรู้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

หน่วยวัด  : ร้อยละ 

วิธีค านวณตัวชี้วัด :  

  จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีผลคะแนนการประเมินหลังการฝึกอบรมฯ เพ่ิมขึ้น  x  100 
                                                    จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 

1. การทดสอบหลัง (Post-Test) คือ การทดสอบที่จัดท าขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการลง ทั้งนี้  
เพ่ือการดูผลที่เกิดขึ้นในตัวผู้ได้รับการทดสอบจากโครงการนั้น ๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างท่ีเกิดข้ึน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลความรู้ โดยใช้ แบบทดสอบ
ก่อน (Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) 

3. การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต จากแบบประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-test) และหลังการอบรม (Pos-test) ของผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 20 ข้อค าถาม (20 คะแนน) หรือ 10 ข้อค าถาม (10 คะแนน) มีการวิเคราะห์ผลโดยใช้หลักสถิติ เชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ โดยมีผลการประเมินจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

4. การอบรม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพ่ือให้บุคคลได้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ตลอดจนมีทัศนคติ
เป็นไปในทางที่ดี พัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความช านาญ 

ค านิยาม/นิยามศัพท์  : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ต้องมีการจัดท าแบบทดสอบประเมินความรู้ผู้เข้ารับ
การอบรมด้านการป้องกันการทุจริต ก่อน (Pre-test) และหลังการอบรม (Post-test) 

ค่าเป้าหมาย : ผลการประเมินทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมต้องเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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ตัวช้ีวัด 1.3 จ านวนการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกันการทุจริต ไม่น้อยกว่า 50 ครั้งต่อปี  

หน่วยวัด  : จ านวนครั้ง 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : นับจ านวนครั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้/แนวทาง/มาตรการในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Network) หรือเอกสาร 

ค านิยาม/นิยามศัพท์  : สื่อประชาสัมพันธ์ ที่หน่วยงานในสังกัดจัดท าขึ้น หรือจากหน่วยงานกลางส่งให้ เช่น 
แผ่นพับ บทความ เอกสาร หนังสือ คู่มือ ประกาศแนวปฏิบัติ ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าเป้าหมาย : จ านวนเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 50 ครั้งต่อปี และต้องไม่น้อยกว่า 250 ครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนครั้งของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ 
ไม่น้อยกว่า 50 ครั้งต่อปี 

50 50 50 50 50 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า 
20 คนต่อปี  

หน่วยวัด  : จ านวนคน 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : นับจ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ค านิยาม/นิยามศัพท์  : บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการประกาศและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน
ของตนและหน่วยงานภายนอกกระทรวง ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

ค่าเป้าหมาย :  

 ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องฯ ไม่น้อยกว่า 
20 ครั้งต่อปี 

20 20 20 20 20 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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ตัวช้ีวัด 1.5 จ านวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันการทุจริตและจริยธรรมเข้ารับการอบรม พัฒนา
สมรรถนะและองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับหน่วยงานภายนอก  
ไม่น้อยกว่า 60 คนต่อปี 

หน่วยวัด  : จ านวนเจ้าหน้าที่ 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : นับจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมด้านการป้องกันการทุจริตและจริยธรรมทั้งใน
รูปแบบ online และ onsite กับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. กระทรวงวัฒนธรรม 
ส านักงาน ก.พ. ฯลฯ เป็นต้น          

ค านิยาม/นิยามศัพท์  : การอบรม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพ่ือให้บุคคล  
ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ตลอดจน
มีทัศนคติเป็นไปในทางที่ดี พัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความช านาญ  

ค่าเป้าหมาย :  

ค่าเป้าหมาย : ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการป้องกัน 
การทุจริตและจริยธรรมเข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 60 คนต่อปี 

60 60 60 60 60 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของหน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 

หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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แผนย่อยที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ร้อยละ 95 ภายในปี     

พ.ศ. 2570 
หน่วยวัด : คะแนน 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ร้อยละ 95 ภายในปี พ.ศ. 2570 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ 
Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์
มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็น
การยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่าง ๆ 
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือที่ของหน่วยงานภาครัฐได้ส ารวจ
และประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงาน
และก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความส าคัญกับด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ ความสนใจต่อการพัฒนา
แฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่ส าคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร อย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบ
และส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ  
การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือให้ผลการประเมิน
สามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูล  
จาก 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 
1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง   
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
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ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ  
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้  
และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส และ  

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน  
โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
ค่าเป้าหมาย : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
ร้อยละ 95 ภายในปี พ.ศ. 2570 

91 92 93 94 95 

แหล่งข้อมูล : ส านักงาน ป.ป.ช. 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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ตัวชี้วัด 2.2 จ านวนมาตรการ/กระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตผ่านเกณฑ์
ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด ที่เพิ่มขึ้น 

หน่วยวัด : มาตรการ / กระบวนงาน / งาน 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ  
1 กระบวนงานโดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่จะท าการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยง
ผ่านเกณฑ์ท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 

ค านิยาม/นิยามศัพท์ : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) ได้พัฒนาเครื่องมือเพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้าน 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต ลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการด าเนินการ และใช้เป็น
เครื่องมือในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

พิจารณาจากผลส าเร็จในการจัดท ามาตรการ / กระบวนงาน / งานที่มีการประเมิน
ความเสี่ยงตามท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
                            1. เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption 
Risk Control) ระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดับ (Scale) ดังนี้ P (PASS) ระดับพอใช้ G (Good) ระดับดี 
และ E (Excellent) ระดับยอดเยี่ยม 
         2. เกณฑ์การประเมินแต่ละระดับจ าแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และการจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
    ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
    ด้านที่ 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
    ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง           
ค่าเป้าหมาย :  

ค่าเป้าหมาย : ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนมาตรการ/กระบวนงาน/งาน
ในภารกิจที่มีการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตผ่านเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. ก าหนดที่เพ่ิมขึ้น 

6 6 6 6 6 

 
แหล่งข้อมูล : ส านักงาน ป.ป.ท. 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 

หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 



47 
 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

ตัวช้ีวัด 2.3 จ านวนนวัตกรรมในการป้องกันการทุจริตที่เพ่ิมข้ึน 

หน่วยวัด  : จ านวนนวัตกรรม 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มีการสร้างนวัตกรรม พัฒนา ปรับปรุงระบบหรือ
ช่องทางการให้บริการในด้านต่างๆ ของภาครัฐให้กับประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ 

ค านิยาม/นิยามศัพท์ :  
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอนหรือ

กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ค่าเป้าหมาย :  

ค่าเป้าหมาย : ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนนวัตกรรมในการป้องกัน
การทุจริตที่เพ่ิมขึ้น 

6 6 6 6 6 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 

หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

ตัวช้ีวัด 2.4 จ านวนครั้งในการเข้าร่วมการประเมิน/ประกวดเพ่ือรับรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต ไม่น้อยกว่า 
30 ครั้ง ภายในปี 2570 

หน่วยวัด  : จ านวนครั้ง 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มีการเข้าร่วมการประเมิน/ประกวดในการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักคุณธรรม ธรรมภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ค านิยาม/นิยามศัพท์ :  
การประเมิน/ประกวดในการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักคุณธรรม 

ธรรมภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
การประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าเป้าหมาย :  

ค่าเป้าหมาย : ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนครั้งในการเข้าร่วม 
การประเมิน/ประกวดเพื่อรับ
รางวัลด้านการป้องกันการทุจริต 

6 6 6 6 6 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 

หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

ตัวชี้วัด 2.5 จ านวนคู่มือ/มาตรการ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่า  
30 ครั้ง ภายในปี 2570 

หน่วยวัด  : จ านวนคู่มือ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มีการพัฒนา/จัดท า/ปรับปรุงคู่มือมาตรการหรือ
แนวทางการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ค านิยาม/นิยามศัพท์ :  
คู่มือ/มาตรการ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกรอบ

แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบี ยบและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
ค่าเป้าหมาย :  

ค่าเป้าหมาย : ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนคู่มือ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

6 6 6 6 6 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 

หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

ตัวชี้วัด 2.6 จ านวนครั้งในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม  ไม่น้อยกว่า  
30 ครั้ง ภายในปี 2570 

หน่วยวัด  : จ านวนครั้ง 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม 

ค านิยาม/นิยามศัพท์ :  
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ 

สุจริต โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวง
แรงงาน  
ค่าเป้าหมาย :  

ค่าเป้าหมาย : ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนครั้งในการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรม 

6 6 6 6 6 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 

หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

ตัวชี้วัด 2.7 จ านวนครั้งในการจัดท าประกาศหรือรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy  
ไม่น้อยกว่า 30 ครั้งภายในปี 2570 

หน่วยวัด  : จ านวนครั้ง 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มีจัดท าประกาศหรือรายงานการรับของขวัญ 
และของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy ไม่น้อยกว่า 30 ครั้งภายในปี 2570 

ค านิยาม/นิยามศัพท์ :  
การปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง เป็นการกระท าหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในต าแหน่งที่

ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือให้รักษาราชการแทนในหน้าที่ใดหน้าที่
หนึ่งทั้งเป็นการทั่วไปและเป็นการเฉพาะในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ หรือเป็น
การกระท าไปตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายระบุไว้ให้มีอ านาจหน้าที่ หรืออ านาจหน้าที่ทางปกครอง  

การประกาศตน หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพ่ือให้บุคคล 
หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรั ฐทุกคนในหน่วยงาน  
จะไม่รับของขวัญ และของก านัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง  ๆ  
ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น การส่งหนังสือเวียน การจัดท า Info graphic จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
และต้องมีการเผยแพร่ประกาศฯ ใน Website หลักของหน่วยงาน 

ของขวัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน บริการหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ที่มีมูลค่าและให้รวมถึงทิป โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ ผลประโยชน์จากราชการ
ในกรณีปกติ และมีผลต่อการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต หรือการอ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป  
ในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ไปในทางทุจริตต่อผู้ให้ของขวัญทั้งในอดีต หรือในขณะรับ หรือในอนาคต เ ช่น  
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากบริษัทเอกชน แล้วมีส่วนช่วยให้บริษัทเอกชนนั้นเป็นผู้ชนะการประมูล
งานก่อสร้างของหน่วยงานตนเอง หรือกรณีเข้าไปเป็นที่ปรึกษาและรับค่าตอบแทนของบริษัทเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่อยู่ ส่งผลกระทบต่อความมีอิสระ
ในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริต เป็นต้น 

ทิป (Tip) หมายถึง เงินที่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการกับหน่วยงานของรัฐ หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้มอบให้หน่วยงานของรัฐ หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ิมเติม เพ่ือตอบแทนการให้บริการจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกตินั้น ซึ่งมิใช่ค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ว่าให้รับได้ 
ค่าเป้าหมาย :  

ค่าเป้าหมาย : ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวนครั้งในการจัดท าประกาศหรือ
รายงานการรับของขวัญและของก านัล
ตามนโยบาย No Gift Policy 

6 6 6 6 6 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานในสังกัด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 

แผนย่อยที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนเครือข่ายของกระทรวงแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันการทุจริต 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
หน่วยวัด  : จ านวนคน 

วิธีค านวณตัวชี้วัด : จ านวนเครือข่ายของกระทรวงแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันการทุจริต 

ค านิยาม/นิยามศัพท์ :  
1. เครือข่ายของกระทรวงแรงงาน หมายถึง อาสาสมัครแรงงาน ภาคประชาชน และบุคลากร

ในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายภาคประชาชน สถานประกอบ

กิจการ และผู้ใช้แรงงาน ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ในพ้ืนที่ ป้องกันและปิดกั้นโอกาสในการทุจริตและ
พัฒนาทักษะสามารถถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

ค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเครือข่ายของกระทรวง
แรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการป้องกันการทุจริต  

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 

หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้หลังการอบรม (Posttest) มีความรู้เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หน่วยวัด  : ร้อยละ 

วิธีค านวณตัวชี้วัด :  

  ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้หลังการอบรม  x   100 
                                       จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 

ค านิยาม/นิยามศัพท์ :  
1. เครือข่ายของกระทรวงแรงงาน หมายถึง อาสาสมัครแรงงาน ภาคประชาชน และบุคลากร

ในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายภาคประชาชน สถานประกอบ

กิจการ และผู้ใช้แรงงาน ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ในพ้ืนที่ ป้องกันและปิดกั้นโอกาสในการทุจริตและ
พัฒนาทักษะสามารถถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

3. การทดสอบหลัง (Post-Test) คือ การทดสอบที่จัดท าขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการลง ทั้งนี้
เพ่ือการดูผลที่เกิดขึ้นในตัวผู้ได้รับการทดสอบจากโครงการนั้นๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างท่ีเกิดข้ึน 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลความรู้ โดยใช้ แบบทดสอบ
ก่อน (Pretest) และหลังการฝึกอบรม (Posttest) 

5. การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต จากแบบประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pretest) และหลังการอบรม (Posttest) ของผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 20 ข้อค าถาม (20 คะแนน) หรือ 10 ข้อค าถาม (10 คะแนน) มีการวิเคราะห์ผลโดยใช้หลักสถิติ 
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ โดยมีผลการประเมินจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

6. การอบรม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพ่ือให้บุคคลได้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ตลอดจน
มีทัศนคติเป็นไปในทางที่ดี พัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความช านาญ 

ค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบ
ความรู้หลังการอบรม (Posttest)  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานในสังกัด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 
หน่วยงานรับผิดชอบรอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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