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กระทรวงแรงงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

คานา
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริต คณะรั ฐ มนตรีจึงกาหนดให้ ห น่ว ยงานราชการต่างๆ นายุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนการปฏิรู ปประเทศ มากาหนดไว้ใ น
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานราชการได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงแรงงาน ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
แรงงาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงแรงงาน โดยจัดโครงการสัมมนาจัดทาแผนฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม ชั้ น ๕ กระทรวงแรงงาน และธารามั น ตรา ชะอ า รี ส อร์ ท จั ง หวั ด เพชรบุ รี
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวนทั้งสิ้น ๗๕ คน
และได้น าร่ างแผนแม่บ ทป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป้องกั น ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ กระทรวง
แรงงาน เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจากระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาร่างแผนดังกล่าว ซึ่งให้ความเห็นชอบร่างแผนแม่บทป้องกัน
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กระทรวงแรงงาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2561 - 2564)
กระทรวงแรงงาน จึ ง หวั ง เป็น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนแม่ บ ทป้ อ งกัน ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2561 - 2564) จะเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงาน
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
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๑. บทนา
จากสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยที่ทวีความรุนแรง พฤติกรรมหรือรูปแบบการทุจริต
มีความสลับซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบและลงโทษ การสร้างจิตสานึกและการบูรณาการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากทุกภาคส่วนจึงมีความสาคัญ และเป็นแนวทางที่ห น่วยงานราชการนามาปฏิบัติ
โดยการบูรณาการทางานตามกรอบนโยบายของรัฐผ่านยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช. ได้นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แปลงไปสู่การปฏิบัติ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ภายใต้ ก ลไกคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ
ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการผ่านยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปแล้ว ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามลาดับ
สาหรับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่พบเห็นได้บ่อยในระบบราชการสามารถจัดแบ่งลักษณะ
ที่เข้าข่ายได้หลายลักษณะ ที่สาคัญ ๓ ประการณ์ คือ
๑. การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การรวบอานาจ การไม่มอบหมายงาน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา การรีดไถจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อซื้อตาแหน่ง การแต่งตั้ง/เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเฉพาะพวกพ้อง
๒. การปฏิบั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บัติ ห น้า ที่ร าชการโดยมิ ช อบ ได้แ ก่ การไม่ล งโทษผู้ ก ระท า
ความผิดที่เป็นพวกพ้อง ลงโทษเฉพาะคนที่ไม่ใช่พวกพ้อง ลงโทษเกินฐานความผิด ไม่รายงานข้อเท็จจริง ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ร่วมทั้งการแก้ไขกฎ ระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอกและพวกพ้อง
๓. การปฏิบัติเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ได้แก่ การเรียกรับเงิน เรียกสินบน
เรียกของกานัล การช่วยเหลือสมัครพรรคพวกหรือเครือญาติ การปกปิดความผิด การจัดทาเอกสารอันเป็นเท็จ
การผูกขาดค้าขายให้กับสมัครพรรคพวก การใช้อานาจหน้าที่เบียดบังเอาผลประโยชน์
การขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่กล่าวมาข้างต้น กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็น
ความสาคัญและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยระดับนโยบายมีข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และผู้ บ ริ ห ารกระทรวงแรงงาน ได้ ก าหนดกลไกและมาตรการต่ า งๆ ขึ้น เพื่อ ขจั ด ปัญ หาการทุ จริ ต ให้ ห มดไป
“กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต (MOL Zero Corruption)” และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์ กร
ปราศจากการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงานทุกภาคส่วนจึงร่วมกัน
จัดทาแผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2561 - 2564)
ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนและเชื่อมโยงแผนงาน โครงการ ในภาพรวมของกระทรวงแรงงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไป

๑

๒. สถานการณ์การทุจริตของกระทรวงแรงงาน
การทุจริตของกระทรวงแรงงานในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ ผู้บริหารให้ความสาคัญและดาเนินการ
ตามแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์
การทุจริตของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity
and Transparency Assessment : ITA)
2. เรื่องร้องเรียนและเรื่องชี้มูลการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในกระทรวงแรงงาน
3. การดาเนินงานของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นการ
ประเมินหน่วยงานของรัฐโดยหน่วยงานภายนอก และมีมาตรฐานในการประเมินเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่ วน
ซึง่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (ITA) ประจาปี 2560 จากผลการประเมินจะแสดงถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ล ะหน่วยงานในการ
ดาเนินการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตามตารางข้อมูลด้านล่าง
ตารางที่ 2.1 ผลการประเมิน ITA ประจาปี 2560 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ที่

ชื่อหน่วยงาน

EBIT

IIT

EIT

ดัชนีที่ ๑ ดัชนีที่ ๒ ดัชนีที่ ๓ ดัชนีที่ ๔ ดัชนีที่ ๕

คะแนน
ITA

๑

สานักงานปลัดกระทรวง 95.45 80.06 83.99 92.94 84.70 90.80 77.76 83.82 86.92
แรงงาน

๒

กรมการจัดหางาน

97.73 75.91 83.52 91.81 83.46 89.82 79.32 81.22 85.96

๓

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

97.73 70.69 76.39 91.71 79.73 83.32 76.04 77.88 82.71

๔

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

97.73 77.37 86.28 94.41 84.40 91.17 81.45 80.97 87.40

๕

สานักงานประกันสังคม

88.64 71.51 76.98 79.82 83.47 83.48 76.66 71.96 79.36

๒

หมายเหตุ
- กรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (integrity and
Transparency Assessment : ITA) แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้
ดัชนีที่ ๑ ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประกอบด้วย ๑. การเปิดเผยข้อมูล ๒. การมีส่วนร่วม
และ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
ดั ช นี ที่ ๒ ดั ช นี ค วามพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability Index) ประกอบด้ ว ย ๑. การด างานตามภารกิ จ
๒. การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ๓. เจตจานงสุจริต และ ๔. การจัดการเรื่องร้องเรียน
ดัชนีที่ ๓ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประกอบด้วย การรับ
สินบน
ดัชนีที่ ๔ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประกอบด้วย ๑. การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุ จริ ต ๒. การป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และ ๔. การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
ดัชนีที่ ๕ ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประกอบด้วย ๑. มาตรฐานและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และ ๒. คุณธรรมการบริหารงาน
- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) มี ๓ เครื่องมือ ดังนี้
(๑) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment :
EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการดาเนินงานของหน่วยงาน
(๒) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
เป็นการสารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
(๓) แบบสารวจความคิดเห็ นผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) เป็นการสารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

๓

กราฟผลการประเมิน ITA ประจาปี 2560 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
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0
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กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
สานักงานประกันสังคม

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจาปี 2560 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จุดแข็ง
- ในภาพรวมกระทรวงแรงงานได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน อยู่ในระดับ
สูงมาก แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความปลอดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่
จุดอ่อน
- การรับรู้เรื่องคุณธรรมของหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะจากบุคลากรภายใน
- ดัชนีที่ 2 แสดงให้เห็นว่าควรพัฒนามาตรการการบริหารงานที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
- ดัชนีที่ ๔ แสดงให้เห็นว่าควรพัฒนาแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาใช้ในการทางาน
- ดัชนีที่ ๕ แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานภายในยังคงเป็นปัญหา เช่น กระบวนการคัดเลือก บรรจุ การแต่งตั้ง
โยกย้ ายอย่างไม่เป็ น ธรรม การเลื่ อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ ยังคงยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ห รือ
ผลประโยชน์อื่นทีแ่ อบแฝง และควรมีระบบหรือแนวทางการธารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ
เจ้าหน้าที่

๔

2.2 เรื่องร้องเรียนและเรื่องชี้มูลการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในกระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน

สานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม
สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน

ประเภทเรื่องร้องเรียน
(จานวน)
ยักยอก ทุจริตต่อ กรณีอื่นๆ เช่น
ทรัพย์
หน้าที่
ค่าเช้าบ้าน
ค่าพาหนะ

มูลฐานความผิด
(จานวน)
วินัย
อาญา
ละเมิด

ปีที่ร้องเรียน (ระหว่างปี
๒๕๕๘-๒๕๖๐)
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
4
1

-

2
4
1

1
3
1

1
2
1

1
1
-

1
1

3
-

-

๓
-

-

๓
-

๓
-

๒
-

๒
-

-

๑
-

2.3 การดาเนินงานของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กระทรวงแรงงานมีน โยบายและการด าเนิ น งานที่ใ ห้ ความส าคั ญ ในการแก้ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. กาหนดให้การแก้ปัญหาการทุจริตเป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน
2. มี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบประจ าปี
ของกระทรวงแรงงาน
3. มีการจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน
4. มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริต เช่น เว็บไซต์ คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
5. มีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้ านการทุจริต เพื่อช่วยสอดส่องและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
6. ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต (MOL Zero Corruption)”
7. มีการจัดทาประกาศต่างๆ ที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เช่น มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจ ริตประพฤติมิชอบของกระทรวงแรงงาน/ ประกาศ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส
และตรวจสอบได้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/ ประกาศให้ข้าราชการยึดหลักปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ของกระทรวงแรงงาน ๗ ประการ (๗ ป.) คือ ๑. เป็นธรรม ๒. โปร่งใส ๓. ปรับปรุง ๔. ประสิทธิผล ๕. ประหยัด
๖. เปิดโอกาส ๗. เป็นต้นแบบ และหลัก ๔ ม. คือ ๑. ไม่จ่าย ๒. ไม่รับ ๓. ไม่ยอม ๔. ไม่เพิกเฉย
8. ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาเพื่อเป็นการรักษา
วัฒนธรรมประเพณี และสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
๕

๓. กรอบแนวคิดจัดทาแผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
กระทรวงแรงงานเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแรงงานของประเทศ
ให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้า จึงจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่หน่วยงานจะต้องมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่ง ปัญหา
การทุ จ ริ ต เป็ น หนึ่ ง ในตั ว ฉุ ด รั้ ง ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ
จากผู้รับบริการ ดังนั้น จึงมีการกาหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Zero Corruption)
เป็นหนึ่งในวาระปฏิรูปของกระทรวงแรงงาน ตามทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตของประเทศไทย
ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ในลักษณะของการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการสร้างความตระหนัก
ในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุกภาคส่วนของสังคม กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทาแผนแม่บท
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยมีสาระสาคัญที่นามาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการจัดทาแผนแม่บทฯ ดังนี้
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
5. แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี
6. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
7. นโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล
8. แผนปฏิบั ติการป้ อ งกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง เป็นแนวพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็ จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็น
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี
และนั กธุร กิจในทุกระดับ ให้ มีส านึ กในคุณธรรม ความซื่อสั ตย์สุ จริต และความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๖๓ รัฐต้อง
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
จากหน้ า ที่ ข องรั ฐ ดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ชั ด ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องกาหนดมาตรการและกลไกต่างๆ ในการแก้ปัญหา
การทุจริตภายในหน่วยงาน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสั ตย์ สุจริต รวมถึงการให้ความรู้ และ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ 4 มาตรา 50 (10) ว่าบุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อลด
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถ
อานวยความสะดวกด้ว ยความรวดเร็ วและเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุ ดแผนฯ 12 ระดับ
คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 และจานวนคดีที่รัฐดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
ซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 2 แนวทาง ดังนี้
1. แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบ่งเป็น 3 แนวทาง ดังนี้
1.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกและค่านิยมที่ถูกต้อง ทั้งการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ ทัศคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับทุกกลุ่มในสังคม สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย
- พัฒ นากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุ่มประชาชน
1.2 ป้องกันการทุจริต
- ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีระบบ
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
- การไม่ให้มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในขณะดารงตาแหน่ง
ที่สามารถใช้อานาจรัฐได้
- การลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้มีการกาหนดขั้นตอน
การดาเนินงาน กระบวนการและแนวทางการตัดสิน ระยะเวลาแล้วเสร็จ และเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตหรือ
อนุมัติจากทางราชการให้ระบบงานทั้งระบบโปร่งใสตรวจสอบได้
- เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้ สามารถ
เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้ าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการ
การทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
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1.3 ปราบปรามการทุจริต
จั ดให้ มี ก ลไกที่ ท าหน้ า ที่บู ร ณาการความร่ ว มมื อ เรื่อ งข้ อ มูล ข่ า วสารกิจ กรรม
ปราบปรามและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบทั้งในภาครัฐ เอกชน
และองค์กรระหว่างประเทศ
- เพิ่มอัตราโทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใกล้เคียงกันระหว่างผู้ให้และผู้รับสินบน
โดยเฉพาะการเพิ่มโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก ระทาความผิดในกรณีรับสินบนหรือใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
- เพิ่ มมาตรการลงโทษทางสั งคมที่ รุ นแรงและเพี ยงพอที่ จะท าให้ เกิ ดความยั้ งคิ ดต่ อ
การกระทาการทุจริต รวมทั้งสร้างแนวร่วมการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงต่อผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการใช้
สื่อทุกรูปแบบ
2. แนวทางปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 2 แนวทาง คือ ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย และปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ตามวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ที่ได้กาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ว่า ประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
ทั้ง นี้ จะต้ อ งมี ก ารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาคประชาชน หน่ ว ยงาน
และองค์กรต่างๆ ในการร่ วมคิด ร่ว มตัดสินใจ ร่วมดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผล ผ่านผู้แทนจาก
ภาคส่วนต่างๆ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
จากที่กล่าวมา ได้มีการกาหนดให้หน่วยงานต่างๆ นาแนวทางและยุทธศาสตร์แปลงไปสู่การปฏิบัติ
โดยการจัดทาแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน กาหนดโครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เช่น ในระดับหน่วยงานภาครัฐ ก็มีการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนา ปรับปรุง เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ ITA : Integrity and Transparency Assessment คือการประเมินผล
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านการบริหารและระดับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงานของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงผล
จากการดาเนินงานของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะสะท้อนภาพลักษณ์การดาเนินงานที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมีผลทาให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเป้าหมายการยกระดับค่าคะแนน
(CPI) ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 ที่ตั้งไว้
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แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี จัดทาขึ้น
ภายใต้ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ต่อเนื่องและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ความโปร่ งใสเที ย บเท่า ระดั บ สากล และให้ กระทรวงและทุก หน่ว ยงานร่ ว มกั นก าหนดอนาคตและแก้ ปัญ หา
การทุจริตของประเทศไทยในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายที่นาไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายในแต่ละช่วงเวลา
อย่างบูรณาการ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) รัฐบาลได้กาหนด
นโยบายส่งเสริมให้มีการนาศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม โดยส่งเสริมให้องค์การทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
สร้างค่านิยม จิตสานึกที่ดีแก่ประชาชน เพื่อสร้างสังคมให้เกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้ ง
ระบบเศรษฐกิจ เกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งบนวิถีวัฒ นธรรมไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้ห ลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว คณะกรรมการส่ งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจึงได้เห็นชอบ
ให้ จั ดทาแผนแม่บ ทส่ งเสริ มคุณธรรมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีเป้าหมายหลั กในการ
ยกระดับจิ ตใจประชาชนให้ มีคุณธรรม รวมทั้งส่ งเสริมให้ ทุกภาคส่ ว นมีส่ ว นร่ว มขับเคลื่ อนแผนแม่บทส่ งเสริม
คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ธรรมในสั ง คมไทยและส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น แบบอย่ า งด้ า นคุ ณ ธรรม
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้เป็นเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
นโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล โดยรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งกาหนดแนวทางโดยคานึงถึงปัญหาของประเทศ ได้แก่ การที่ประเทศต้องเร่งฟื้นตัว
จากความบอบช้าทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็นสิ่ งที่ผู้คนระอาใจและเข็ดขยาด และการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่ต้องมีความพร้อม จึงกาหนดเป็นนโยบายทั้งหมด 11 ข้อ ซึ่งปัญหาการทุจริตถูกกาหนดในนโยบายข้อ 10
คือการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ในภาครัฐ แบ่งเป็น 7 ข้อย่อย ดังนี้
๙

1. ปรั บ ปรุ งระบบราชการในด้านองค์ก รหรือ หน่ว ยงานภาครัฐ ทั้ง ในระดับประเทศ ภู มิภ าค
และท้องถิ่น ทบทวนการจั ดโครงสร้ างหน่ว ยงานภาครัฐ ที่มีอานาจหน้า ที่ ซ้าซ้ อนหรือลั กลั่ นกันหรือมีเส้ นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
2. กระจายอานาจเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โ ดยรวดเร็ว ประหยัด
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส
3. ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้ มีประสิ ทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รู ป แบบการเพิ่มศู น ย์ รั บ เรื่ องราวร้ องทุกข์จ ากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดิ นทางเข้ ามายังส่ ว นกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก
4. เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนั กการเมือ ง และส่ งเสริ ม ให้ มีก ารน าระบบพิทั กษ์ คุ ณธรรมมาใช้ ใ นการบริห ารงานบุค คล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
5. ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรี ของความเป็ น ข้าราชการและความซื่อสั ตย์สุ จริต ควบคู่กับการบริห ารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิ ทธิภ าพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต
6. ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผย
ผลการประเมินต่อประชาชน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
กระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จากนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ผลักดันให้หน่วยงานในภาครัฐกาหนดเป็นนโยบายที่สาคัญ
และต้องแก้ไขอย่างจริงจัง กระทรวงแรงงานจึงได้ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้อง ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของประเทศที่ตั้งไว้
๑๐

แผนผังความเชื่อมโยงแผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2561 - 2564)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มี
มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
- หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (10) บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
นโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล
รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ทั้งหมด 11 ข้อ
ข้อ 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยจะได้รบั ผลการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
มีเป้าหมายหลักในการยกระดับจิตใจประชาชนให้มีคุณธรรม โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี
จัดทาขึ้นเพื่อบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ต่อเนื่องและเป็นทิศทาง
เดียวกันทั้งประเทศ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล

แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส

๑๑

๔. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
๔.๑ การดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การจั ด ท าแผนแม่ บ ทป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2561 - 2564) ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการ
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (Strength,
Weakness, Opportunity, Threat) เพื่อกรองและพิจารณาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความสาเร็จ
ในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน (จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ น) ในการจั ด ท าแผนแม่ บ ทป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน ได้นาหลักการ (4M) มาใช้เป็นกรอบในการกาหนด
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. Man
ด้านบริหารกาลังคน
2. Money
ด้านบริหารเงิน
3. Materials
ด้านบริหารทรัพยากร
4. Management
ด้านการจัดการ
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ได้วิเคราะห์โ ดยนาหลักการ
PESTEL Model มาใช้เป็นกรอบในการกาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. Political
มิติทางการเมือง
2. Economic
มิติทางเศรษฐกิจ
3. Social
มิติทางสังคม
4. Technology
มิติทางเทคโนโลยี
5. Environment
มิติทางสภาพแวดล้อม
6. Legal
มิติทางกฎหมาย
๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ตามกรอบแนวคิด (4M และ PESTEL)
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ได้มีการรวบรวมมาจากการทบทวนเอกสารต่างๆ
การรับฟังความคิดเห็น และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สามารถสรุปผลในภาพกว้างตามทฤษฎี ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้ดังนี้
สภาพแวดล้ อ มภายในกระทรวงแรงงานที่ เ ป็ น “จุ ด แข็ ง ” ของการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต มีดังนี้
ด้านบริหารกาลังคน (Man) ผู้บริหารให้ความสาคัญกับนโยบาย Zero Corruption และเป็น
แบบอย่ างที่ดี ในด้านคุณธรรม หน่ ว ยงานมีระบบตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งมี โ ครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่เจ้าหน้าที่ และยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนสุจริต
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ด้านบริหารเงิน (Money) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า /คุ้มทุนเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๑๒

ด้านบริหารทรัพยากร (Material) หน่วยงานมีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
การทุจริต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต เป็นการช่วยลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ทาให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม อีกทั้ง มีองค์การมหาชนที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกระทรวง
ด้านการจัดการ (Management) หน่วยงานมีมาตรการต่อต้านการป้องกันการทุจริต และ
เผยแพร่ ใ นอิ น ทราเน็ ตและอิน เทอร์ เ น็ ต มี ก ารจั ด ซื้อ จั ดจ้ า งยึด ตามระเบีย บพั ส ดุ แ ละตรวจสอบด้า นการเงิ น
อย่างเข้มงวด และกาหนดบทลงโทษต่อผู้ทุจริต มีนวัตกรรมในการไม่ให้เงินหรือของกานัลต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งผลดีต่อการส่งเสริมระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน
สภาพแวดล้ อมภายในกระทรวงแรงงานที่ เป็ น “จุ ดอ่ อ น” ของการป้อ งกัน และปราบปราม
การทุจริต มีดังนี้
ด้านบริหารกาลังคน (Man) เจ้าหน้าที่คานึงถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าความถูกต้อง
และไม่ทราบว่าการปฏิบัติของตนเป็นการทุจริต ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและความสนใจในข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กร อีกทั้งมีการใช้ดุลยพินิจในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
ด้านบริหารเงิน (Money) หน่วยงานขาดการบูรณาการระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้าน
งบประมาณ และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณที่ชัดเจน ทาให้การบริหาร
จัดการงบประมาณขาดประสิทธิภาพและงบประมาณได้รับการอนุมัติล่าช้า
ด้านบริหารทรัพยากร (Material) หน่วยงานขาดการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน เช่น งานการเงินการคลัง อีกทั้งระเบียบหรือข้อบังคับไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานโดยสุจริต ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะกระทาการทุจริต
ด้า นการจัด การ (Management) ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความซ้าซ้อนและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานไม่เท่าเทียมกัน ในตาแหน่งที่ต้องการความเชี่ยวชาญ เช่น งานด้านพัสดุ ซึ่งบุคลากรไม่สามารถ
นามาตรการต่างๆ ไปประยุกต์หรือปฏิบัติใช้ ได้จริง ขาดช่องทางที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ
และบทลงโทษที่ชัดเจนในองค์กร อีกทั้งมีระบบอุปถัมภ์และการใช้ดุลยพินิจในทางที่มิชอบ รวมถึงการปฏิบัติตน
ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมและประพฤติ ป ฏิ บั ติ สั่ ง สมกั น มา ส่ ง ผลให้ ยั ง มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในการด าเนิ น งาน
และวัฒนธรรมองค์กรในด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่มีความเข้มแข็ง
สภาพแวดล้ อมภายนอกกระทรวงแรงงานที่เป็น “โอกาส” ของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีดังนี้
มิติทางการเมือง (Political) รัฐบาลมีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน เพื่อยกระดับค่าคะแนน
CPI ให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งสนับสนุนระบบการประเมินบุคคลโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ
มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) กระทรวงแรงงานมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจของประเทศและ
ภาคธุรกิจตื่นตัวในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น ส่งผลให้กระทรวงแรงงานสามารถเข้าไปมีบทบาทในการ
สนับสนุนการดาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
มิติทางสังคม (Social) ภาคประชาชนและผู้รับบริการคอยจับตาดูพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าทีแ่ ละให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ทาให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสกระทาการทุจริตได้ยากขึ้น
๑๓

มิติทางเทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความทันสมัยเอื้อให้เกิดการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบและสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น
มิติทางสภาพแวดล้อม (Environment) ผู้ประกอบการเข้าร่ว มโครงการเพื่อรับรางวัล
Thailand Labour Management Excellence Award ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
มิติทางกฎหมาย (Legal) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันมีการปรับปรุงให้สามารถ
ตรวจสอบความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น
สภาพแวดล้อมภายนอกกระทรวงแรงงานที่ เป็น “อุปสรรค” ของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีดังนี้
มิติ ทางการเมือง (Political) หน่ว ยงานขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและขาด
ความต่อเนื่องในการสนับสนุนงานด้านต่อต้านการทุจริต อีกทั้งมีการเร่งรัดการใช้งบประมาณทาให้การดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดการทาผิดระเบียบการใช้จ่ายฯ
มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ส่งผลเอื้อต่อ
รูปแบบการทุจริตที่หลากหลายมากขึ้น
มิติทางสังคม (Social) ประชาชนผู้ใช้บริการบางส่วนยังต้องการสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริก าร
จากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสังคมไทยยังมีค่านิยมอุปถัมภ์และเพิกเฉยต่อการทุจริต
มิติทางเทคโนโลยี (Technology) กระบวนการกลั่นกรองความถูกต้องในการสื่อสารผ่านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความบกพร่อง และข้อจากัดในเรื่องงบประมาณในการผลิตสื่อเผยแพร่
มิติทางสภาพแวดล้อม (Environment) หน่วยงานยังมีการขอรับเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบ
กิจการเอกชนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งนักการเมืองใช้อิทธิพลแทรกแซงการดาเนินงานขององค์กร
มิติทางกฎหมาย (Legal) ในสถานการณ์ปกติกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ผ่านการพิจารณาได้ค่อนข้างยาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
๔.๓ การวิเคราะห์ TOWs Matrix
จากการสั มมนาจั ดทาแผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบกระทรวง
แรงงาน ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค และนามาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix
ซึ่งเป็นตารางการวิเคราะห์ที่นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์
เพื่อกาหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกยุทธ์ประเภทต่าง ๆ (ตารางที่ 4.1)
ในการนาเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
จะมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นการระบุ
ให้ เ ห็ น ถึงจุ ดแข็งและจุ ด อ่อนจะเป็ น การประเมินภายในองค์ก ร ส่ ว นการประเมินสภาพแวดล้ อมที่เป็นโอกาส
และอุปสรรคจะเป็ น การประเมิน ภายนอกองค์ก ร กล่ าวได้ว่า ประสิ ทธิผ ลของการกาหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค
TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ละเอียดในทุกแง่มุม
เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลทาให้การกาหนดกลยุทธ์ที่ออกมาจะขาดความแหลมคม
๑๔

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจากัด จุดอ่อนกับโอกาส
และจุดอ่อนกับข้อจากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ทาให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือ
กลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดแข็งและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ

๑๕

ตารางที่ 4.1 TOWS Matrix วิเคราะห์กลยุทธ์จาก SWOT

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

O : โอกาส
O1 : ประชาชนคอยจับตาดูพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
O2 : ประชาชนผู้รบั บริการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริต
O3 : มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน
O4 : มีนโยบายยกระดับค่าคะแนน CPI ให้ได้มาตรฐานสากล
O5 : รัฐบาลสนับสนุนระบบการประเมินบุคคลโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ
O6 : กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างในปัจจุบันมีการปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ดียิ่งขึ้น
O7 : กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างในปัจจุบันเอือ้ ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้
สาธารณะชนรับทราบ
O8 : เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความทันสมัยเอือ้ ให้เกิดการพัฒนาระบบการตรวจสอบการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น
O9 : เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความทันสมัยส่งผลให้เกิดช่องทางในการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น
O10 : รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงแรงงานมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจของประเทศ
O11 : ภาคธุรกิจตื่นตัวในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต โดยกระทรวงแรงงานสามารถเข้าไปมีบทบาทในการ
สนับสนุนการดาเนินการดังกล่าว
O12 : ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อรับรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award
O13 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้รบั การปรับปรุงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิง่ ขึ้น
T : อุปสรรค
T1 : สภาวะภายนอกส่งผลเอื้อต่อรูปแบบการทุจริตทีห่ ลากหลายมากขึ้น
T2 : ประชาชนผู้ใช้บริการบางส่วนยังต้องการสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
T3 : งบประมาณทีจ่ ัดสรรให้แก่กระทรวงแรงงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตไม่เพียงพอ
T4 : มีการขอรับเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบกิจการเอกชนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
T5 : สังคมไทยมีค่านิยมอุปถัมภ์และเพิกเฉยต่อการทุจริต
T6 : นักการเมืองใช้อิทธิพลแทรกแซงการดาเนินงานขององค์กร
T7 : ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนด้านงบประมาณ
T8 : การเร่งรัดการใช้งบประมาณทาให้การดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพ และอาจก่อให้เกิดการ
ทาผิดระเบียบการใช้จ่ายฯ
T9 : กระบวนการกลั่นกรองความถูกต้องในการสื่อสารผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความบกพร่อง
T10 : ข้อจากัดในเรือ่ งงบประมาณในการผลิตสือ่ เผยแพร่
T11 : ในห้วงเวลาปกติกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผ่านการพิจารณาได้ค่อนข้างยาก

S : จุดแข็ง
S1 : การจัดซือ้ จัดจ้างยึดตามระเบียบพัสดุ
S2 : มีผู้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
S3 : มีมาตรการต่อต้านการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
S4 : มีการเผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตในอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต
S5 : ผู้บริหารให้ความสาคัญกับนโยบาย Zero-Corruption
S6 : มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
S7 : เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
S8 : มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (internet & intranet) ในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่
S9 : มีบทลงโทษต่อผู้ทจุ ริตเข้มงวด
S10 : มีนวัตกรรมในการไม่ให้เงินหรือของกานัลต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่
S11 : มีระบบการตรวจสอบด้านการเงินอย่างเข้มงวด
S12 : มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่เจ้าหน้าที่
S13 : มีการยกย่องผูป้ ฏิบัติดีหรือผู้ประพฤติปฏิบัติตนสุจริต
S14 : มีการส่งเสริมระบบการเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน
S15 : มีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
S16 : มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
S17 : มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประชาชนรับทราบ
S18 : ผู้นาองค์กรเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม
S19 : มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า/คุ้มทุนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
S20 : มีองค์การมหาชนทีส่ นับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวง
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
- พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณของกระทรวงแรงงานให้เป็นระบบและคุ้มค่า
- พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณของทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีทมี่ ีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน
- สร้างนวัตกรรม แอปพลิเคชั่นป้องกันการทุจริต
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต
- สร้างภาคีเครือข่ายเพือ่ บูรณาการต่อต้านการทุจริต
- สร้างกลไกการป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
- ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือการทุจริต
- นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริต
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
- สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
- ยกระดับมาตรการในป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- สร้างผูป้ ระกอบการใหม่ทเี่ น้นสร้างองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ
- สร้าง/ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกร้องเรียน

W : จุดอ่อน
W1 : ขาดช่องทางทีห่ ลากหลายในการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบและบทลงโทษที่ชัดเจนในองค์กร
W2 : มาตรฐานการปฏิบัตงิ านไม่เท่าเทียมกัน
W3 : เจ้าหน้าที่คานึงถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รบั มากกว่าความถูกต้อง
W4 : ผู้รบั ผิดชอบงานด้านพัสดุขาดความเชี่ยวชาญในตาแหน่ง (โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค)
W5 : เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าการปฏิบัติของตนเป็นการทุจริต หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ
W6 : มีมาตรการแต่ไม่สามารถนาไปประยุกต์หรือปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง
W7 : เจ้าหน้าที่ขาดภาวะผู้นาและความกล้าหาญในการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
W8 : มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการดาเนินงานขององค์กร
W9 : วัฒนธรรมองค์กรในด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่มีความเข้มแข็ง
W10 : ระเบียบหรือข้อบังคับไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานโดยสุจริต
W11 : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ
W12 : มีระบบอุปถัมภ์ในองค์กร
W13 : มีการใช้ดุลยพินจิ ในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย
W14 : มีขั้นตอนการปฏิบัติงานทีซ่ ้าซ้อน
W15 : เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
W16 : ขาดความสนใจในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในองค์กร
W17 : การใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า/ขาดประสิทธิภาพ
W18 : ขาดการบูรณาการระหว่างภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องในด้านงบประมาณ
W19 : ขาดเครื่องมือในการวัดและประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณที่ชัดเจน
W20 : ขาดการบริหารจัดการงบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพ/งบประมาณได้รบั การอนุมัติล่าช้า
W21 : ขาดการรวบรวมองค์ความรูท้ ี่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการคลัง
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
- สร้างทัศนคติและจิตสานึกด้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- อบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อกฎหมายด้านการต่อต้านทุจริต
- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
- วางมาตรการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณในการส่งเสริมเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริต
- พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การต่อต้านทุจริต
- สร้างเครือ่ งมือและพัฒนาระบบการประเมินการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
- สร้างระบบตรวจสอบการทุจริตของการดาเนินงานภายในกระทรวงแรงงาน
- ยกระดับการให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- พัฒนารูปแบบการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
- ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบัน
- สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการต่อต้านการทุจริต
- ส่งเสริมให้มีระบบแลกระบวนการด้านคุณธรรมอย่างชัดเจน
- ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านโดยสุจริต
- ให้สถานประกอบการใช้กฎหมายตามที่บังคับ
- กาหนดมาตรฐานของเกณฑ์ทจี่ ะได้รบั รางวัล

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
- สร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผปู้ ฏิบัติงานทีม่ ีคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
- เสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรกระทรวงแรงงานด้านการป้องการทุจริต
- กาหนดมาตรการเละประกาศบทลงโทษผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ทั่วถึง
- มีผู้นาต้นแบบที่ได้รบั การเชิดชูยกย่อง
- นานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัตงิ านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
- เพิ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริตด้านการเงิน
- พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เหมาะสม
- พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ป้องกันการทุจริต
- สร้างระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการทุจริต โดยพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นระบบการทุจริต
- กาหนดกฎหมายข้อบังคับเพือ่ กาหนดบทลงโทษและประกาศเจตนารมณ์ของบุคคลากร
- พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการดาเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแรงงานเพือ่ ต่อต้านการทุจริต
- วางมาตรการเสริมสร้างการทุจริตเชิงนโยบาย
- วางมาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย กาหนดและประกาศมาตรการการลงโทษสถานหนักแก่บุคลากรทีก่ ระทาผิด

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
- วางมาตรการให้บุคลากรกระทรวงแรงงานเพื่อเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเพื่อสร้างบุคลากรต้นแบบ
- กาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- สร้างนวัตกรรมเพื่อมาตรวจสอบกากับติดตามประเมินผลการต่อต้านการทุจริต
- กาหนดแนวทางและขั้นตอนการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- วางระบบการปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณ
- ส่งเสริมให้มีการศึกษาในระเบียบการเงิน การคลัง
- เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรองของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ
- กาหนดมาตรการแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการตรวจสอบให้ชัดเจน พร้อมกาหนดตัวชี้วัดให้
ชัดเจน
- บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
- วางนโยบายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
- พัฒนาเครือข่ายที่เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลในการจัดสรรงบประมาณ
- สร้างเครือข่ายบูรณาการร่วมกับภาคประชารัฐ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตและมีการกลั่นกรองความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล
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๕. การฉายภาพอนาคตด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงแรงงาน
5.1 วงล้ออนาคต
วงล้ออนาคตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงแรงงานเป็นการวิเคราะห์ สรุปแนวทางที่
กระทรวงแรงงานต้องดาเนินการในระยะ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ในแต่ละด้านเพื่อสร้างองค์กร
ปราศจากการทุจริต ตามแผนภาพด้านล่างนี้
แผนภาพที่ 5.1 วงล้ออนาคตของการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงแรงงาน
ในปี พ.ศ. 2561 - 2564

๑) จานวนข้อร้องเรียนด้าน
การทุจริตลดลง
๒) เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ที่มีความโปร่งใส

๑) มีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒) สร้างเครื่องมือเพื่อกากับการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๓) สร้างกลไกในการตรวจสอบ
๔) สร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ปลูกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต
๕) กาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค
๖) การปราบปรามการทุจริตและบังคับ
ใช้กฎหมายได้อย่างรอบคอบและ
เป็นธรรม
๗) ปลูกฝังค่านิยมการใช้ชีวิตตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต

องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
บริหารงานด้วยนวัตกรรม
มีวัฒนธรรมต้านทุจริต

พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑) มีการส่งเสริม อบรม ให้ความรู้
ความเข้าใจในกฎระเบียบแก่
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งปลูกฝังแนวคิด
จิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรในทุกระดับ
๒) บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรม
ต่อต้านการทุจริต

พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปราม
การทุจริตในการปฏิบัติงาน

๑) ปรับปรุงกระบวนการทางาน
ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการ
ทุจริต โดยการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในกระบวนงานที่มีความเสี่ยง
๒) ใช้ระบบสารสนเทศในการ
ตรวจสอบ
๒) มีนวัตกรรมกลไกในการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริตตามแบบ
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5.2 การฉายภาพอนาคต
การฉายภาพอนาคตของการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบของกระทรวงแรงงาน
เป็นการสรุปข้อมูลจากการระดมสมองวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยนาสภาพขององค์กรในปัจจุบัน
มาวิเคราะห์เป็นภาพอนาคต และกาหนดแนวทางหรือวิธีการเพื่อทาให้การดาเนินงานบรรลุตามภาพอนาคตที่หวังไว้
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
สิ่งที่เราเป็น (พิจารณาจาก SWOT)
๑. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับนโยบาย Zero-Corruption ของรัฐบาล
๒. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าการปฏิบัติของตนเป็นการทุจริต เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ
๓. เจ้าหน้าที่ขาดภาวะผู้นาและความกล้าหาญในการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๔. การเร่ ง รั ด การใช้ ง บประมาณท าให้ ก ารด าเนิ น การใช้ จ่ า ยงบประมาณขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
และอาจก่อให้เกิดการทาผิดระเบียบการใช้จ่ายฯ
๕. สังคมไทยมีค่านิยมอุปถัมภ์และเพิกเฉยต่อการทุจริต
๖. งบประมาณที่จัดสรรให้แก่กระทรวงแรงงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตไม่เพียงพอ
๗. ขาดการบูรณาการระหว่างภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องและขาดการบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
๘. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (internet & intranet) ในการในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
๙. ระเบียบหรือข้อบังคับไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานโดยสุจริต
๑๐. มีการส่งเสริมระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน
๑๑. มีมาตรการแต่ไม่สามารถนาไปประยุกต์หรือปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง
๑๒. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน
๑๓. รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงแรงงานมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจของประเทศ
๑๔. สภาวะภายนอกส่งผลเอื้อต่อรูปแบบการทุจริตที่หลากหลายมากขึ้น
๑๕. ภาคส่วนต่างๆ ตื่นตัวให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริต
๑๖. เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความทันสมัยส่งผลให้เกิดช่องทางในการประชาสัมพันธ์การต่อต้าน
การทุจริตได้ดียิ่งขึ้น
๑๗. มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
๑๘. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่
๑๙. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และมาตรการต่อต้านการทุจริต
๒๐. เจ้าหน้าที่คานึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมมากกว่าความถูกต้อง
๒๑. ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนด้านการทางานที่โปร่งใส
๒๒. มีการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
๒๓. มีมาตรการต่อต้านการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรและมีบทลงโทษ
๒๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางานและการตรวจสอบการทางาน
๒๕. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
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สิ่งที่เราจะเป็นอีก ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๑. กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากคอร์รัปชัน
๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ และยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
๓. มีเครื่องมือและกระบวนการในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สามารถนาเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนภารกิจให้มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต
๖. มีวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็ง
๗. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๘. มีกลไกในการตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
๙. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการทุกขั้นตอน
๑๐. มุ่งเน้นการใช้ชีวิตความด้วยความพอเพียง
สิ่งที่เราจะต้องทาเพื่อที่จะเป็นในอีก ๔ ปี
๑. มีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. มีการส่งเสริม อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งปลูกฝังแนวคิด
จิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในทุกระดับ
๓. สร้างเครื่องมือเพื่อกากับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๔. จานวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริตลดลง
๕. ปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต โดยการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนงานที่มีความเสี่ยง
๖. สร้างกลไกในการตรวจสอบ
๗. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
๘. ใช้ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ
๙. สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ปลูกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต
๑๐. ให้เกิดการเสมอภาคในการปฏิบัติต่อผู้รับบริการ
๑๑. บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต
๑๒. มีนวัตกรรมกลไกในการป้องกันแก้ไขการทุจริตตามแบบธรรมาภิบาล
๑๓. การปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างรอบคอบและเป็นธรรม
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๖. แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

จากการวิเคราะห์ สถานการณ์การทุจริต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์วงล้ ออนาคตและ
การฉายภาพอนาคต รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและภาคประชาชน สามารถนามาประมวลผล
เพื่อกาหนดแผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงแรงงาน รายละเอียดดังนี้
๖.๑ วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยนวัตกรรม มีวัฒนธรรมต้านทุจริต”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
กระทรวงแรงงานในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่ การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลั กคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการใช้นวัตกรรมมาบริหารงาน เช่น การสร้างเครื่องมือและกระบวนการ
ใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขับเคลื่อนภารกิจให้มีความโปร่งใส เป็นต้น อีกทั้ง
มีกลไกในการตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ในองค์กรต้องมีวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีความรู้ ความเข้าใจใน
กฎระเบียบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมุง่ เน้นการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง
๖.๒ พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต ด้วยนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางาน พัฒนากลไกตามหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส”
คาอธิบายพันธกิจ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงแรงงานในระยะ 4 ปีข้างหน้า
จะเป็นการปลูกฝังจิตสานึกที่ดีและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในทุกระดับ โดยการพัฒนา อบรม
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปลูกฝังแนวคิดด้านการต่อต้านการทุจริต และสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ
มีก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานที่ มีค วามเสี่ ย งในการเกิด การทุจ ริ ต โดยการสร้ า งเครื่ อ งมือ หรื อ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ในการบวนงานที่มี ความเสี่ ยง สร้ างนวัตกรรมกลไกในการตรวจสอบและป้องกั น
การทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างรอบคอบ
และเป็ น ธรรม มีเกณฑ์การประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย และสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมและมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การต่อต้าน
การทุจริตและมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค จะส่งผลให้จานวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริต
ลดลงและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
๖.๓ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้รับการประเมิน ITA สูงกว่าร้อยละ ๙๐
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สูงกว่าร้อยละ ๘๕
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สูงกว่าร้อยละ ๘๖
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สูงกว่าร้อยละ ๘๘
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สูงกว่าร้อยละ ๙๐
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๖.๔ วัตถุประสงค์หลัก
๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงแรงงาน
๒. เพื่อพัฒนากลไกและนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงานเพื่อป้องปรามการทุจริต
บนฐานธรรมาภิบาลและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับต่อภาพลักษณ์ความโปร่งใสของกระทรวงแรงงาน
6.5 ตัวชี้วัด
1. ระดับความอายต่อการกระทาการทุจริต
2. ระดับการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของบุคลากรในเรื่องการทุจริต
3. ระดับความสาเร็จในการป้องกันการทุจริตโดยใช้นวัตกรรมมาเป็นกลไกในการดาเนินการ
4. ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
๖.6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
๒. พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๓. พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส

๖.6.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
คาอธิบาย
กระทรวงแรงงานจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมต้านการทุจริต ไม่ยอมรับการทุจริตทุก
รูป แบบ โดยเริ่ มตั้งแต่การสร้างทัศนคติและจิตสานึกต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเพื่อสร้างบุคลากรต้นแบบ และยกย่องเชิดชู
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อกฎหมายด้านการต่อต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตที่เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงแรงงาน
2. เพื่อสร้างบุลากรที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
๑. บุคลากรกระทรวงแรงงานมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต
๒. เกิดวัฒนธรรมมุ่งต้านการทุจริตในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
๑. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตส านึก และแรงจูงใจที่ดีของบุคลากร
กระทรวงแรงงานด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
วิธีการ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ จิตสานึกที่ - จั ด ท าโครงการอบรมเจ้ า หน้ า ที่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ท าให้
น่าสนใจและหลากหลาย
เกิดผลกระทบที่ชัดเจน
- สร้างสิ่งจูงใจที่หลากหลายในการทาให้บุคลากรตื่นตัว
ในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ การกาหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
ธรรมมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
วิธีการ
สร้ างวัฒนธรรมองค์กรแห่ งธรรมาภิบาลและร่ว มต้าน - กาหนดวัฒ นธรรมองค์กรแห่ งธรรมาภิบาลและร่ว ม
การทุจริต
ต้านการทุจริต
- ขับเคลื่อนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
และไม่ยอมรับการทุจริต
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กระทรวงแรงงานมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
2. บุคลากรกระทรวงแรงงานได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและเชิดชูบุคลากร
ต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การผนึกกาลังและความร่วมมือของบุคลากรในสังกัดเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและ
จิตสานึกที่จะนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมต้านทุจริต

๖.6.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการป้องปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยการพัฒนานวัตกรรมและ
กลไกในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น งานบริหารจัดการงบประมาณ งานการเงินการคลัง ให้เป็น
ระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน มีความเหมาะสมและคุ้มค่า อีกทั้งนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลด
โอกาสในการเกิดทุจริต และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์งานต่อต้านการทุจริต รวมถึงการกาหนดและปรับปรุง
กฎหมาย ข้อบังคับ และบทลงโทษ ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงานที่ใช้ในการป้องปราม
การทุจริต
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
เป้าประสงค์
๑. มีนวัตกรรมกลไกในการป้องกันแก้ไขการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ข้อร้องเรียนกรณีมีมูลกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัยด้านการทุจริตลดลง ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
๑. จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องปรามการทุจริตและลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
๒. ร้อยละของแนวทาง มาตรการหรือนวัตกรรมในการป้องปรามการทุจริต
ในกระทรวงแรงงานที่ได้รับการตอบสนอง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
วิธีการ
เสริมสร้างและพัฒนาการนานวัตกรรมและเทคโนโลยี - ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานน านวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่มาใช้เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต สารสนเทศมาใช้ในการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
วิธีการ
การสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่ปฏิ บัติงานด้านการ - ก าหนดช่ อ งทางการสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรที่
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต
ประสิทธิภาพ
- สร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
การทุจริต
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่รองรับกระบวนการทางานเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
2. บุคลากรมีศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและลงโทษ
ผู้กระทาผิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
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๖.6.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาอธิบาย
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการปฏิบัติสาหรับคนทุก
ระดับ สามารถนามาประยุกต์เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทางานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้การต่อต้านการทุจริตประสบความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนากลไกการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อบูรณาการการทางานต่อต้านการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
๑. มีกลไกในการป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
๑. หน่วยงานมีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่สูงขึ้น
๒. ร้อยละของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
วิธีการ
พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต - ส่ ง เสริมการมีส่ ว นร่ ว มของเจ้ าหน้าที่ ในการกาหนด
ทั้งในราชการส่วนกลางและระดับพื้นที่
มาตรการ แนวทาง และขับเคลื่อนโครงการการป้องกัน
การทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการต่อต้าน
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
วิธีการ
พัฒ นาการมีส่ ว นร่ ว มของภาคีเครื อข่ายเพื่อสร้างองค์ - จัดอบรมให้ ความรู้แก่ภ าคีเครือข่ายทั้งส่ ว นราชการ
ความรู้และเฝ้าระวังการทุจริตของเจ้าหน้าที่
และภาคประชาชน
- สร้างช่องทางการถ่ายทอดความรู้และข่าวสารด้านการ
ป้องกันทุจริต
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กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
วิธีการ
พัฒนาการมีส่ วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อ บูรณาการ - ส่งเสริมการทางานจากส่วนกลางลงสู่พื้นที่และรับ
ข้อมูล ในการป้ องปรามการทุ จ ริ ตของเจ้ าหน้า ที่ทั้งใน ข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่สู่ส่วนกลาง ผ่านภาคีเครือข่าย
ส่วนกลางและระดับพื้นที่
ป้องกันการทุจริต และการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางาน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต
2. บุคลากรกระทรวงแรงงานมีการทางานตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน

๖.6.4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีความโปร่งใส ซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมของ
องค์กรและระบบงานดีขึ้นตาม จนสามารถเปลี่ยนวิธีการทางานของบุคลากรได้ โดยการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานกาหนดกลยุ ทธ์ นโยบาย มาตรการในการต่อต้านการทุจริต และสร้างช่องทางการ
ร้องเรียนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการด้านการต่อต้านการทุจริต และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ รวมไปถึงการ
กระตุ้น ให้ ส ถานประกอบการใช้กฎหมายตามที่บังคับ และส่ งเสริม ผู้ ประกอบการใหม่ที่เน้นสร้างองค์กรธุรกิจ
คุณธรรมต้นแบบ
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ สร้างการรับรู้ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับทราบถึงภาพลักษณ์
ความโปร่งใสของกระทรวงแรงงาน
2. เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากร และผู้รับบริการตามภารกิจมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงแรงงาน
เป้าประสงค์
๑. กระทรวงแรงงานได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเป็นองค์กร
ที่มีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
๑) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้รับคะแนนการประเมิน External ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สูงขึ้น
๒) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการจากประชาชนสูงขึ้น
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
วิธีการ
พั ฒ นานวั ต กรรมและช่ อ งทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ใน - พัฒนา สร้าง และนานวัตกรรมการเผยแพร่ข้อมูลใน
รู ป แบบต่ า งๆ ที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจและสร้ า งการรั บ รู้ รูป แบบใหม่ ๆ มาใช้ ใ นการสนั บ สนุน งานป้ อ งกั น การ
ปัญหาและผลกระทบจากการทุจริต
ทุจริต
- ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจใน
การรับรู้และกระตุ้นการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ทั้งหน่วยงานภายนอกและ
ภายในองค์กร
แนวทางตามกลยุทธ์
วิธีการ
สร้ า งและสนั บ สนุ น การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม - การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การต่ อต้ า นการ
ภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต ทุจริตทั้ งที่ห น่ ว ยงานจัดขึ้น และเข้าร่ว มกับหน่ ว ยงาน
ภายนอก
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. สนับสนุนการนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการสร้างการรับรู้
ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
2. องค์กรหรือผู้บริหารให้ความสาคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีความโปร่งใส
3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้รับการยอมรับหรือได้รับรางวัลจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
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ผังยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยนวัตกรรม มีวฒ
ั นธรรมต้านทุจริต
พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต ด้วยนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางาน พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้รับการประเมิน ITA สูงกว่าร้อยละ ๙๐
วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ให้เกิดขึ้นในกระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพื่อพัฒนากลไกและนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานของกระทรงแรงงานเพือ่ ป้องปรามการทุจริตบน
ฐานธรรมาภิบาลและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์
๑) บุคลากรกระทรวงแรงงานมีพฤติกรรมต่อต้าน
การทุจริต
๒) เกิดวัฒนธรรมมุ่งต้านการทุจริตในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน

เป้าประสงค์
๑) มีนวัตกรรมกลไกในการป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล
๒) ข้อร้องเรียนกรณีมีมูลกล่าวหาว่ากระทาความผิด
วินัยด้านการทุจริตลดลง ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ
จิตสานึก และแรงจูงใจที่ดีของบุคลากรกระทรวง
แรงงานด้านการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ การกาหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการ
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมมาภิบาล
และร่วมต้านการทุจริต

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ที่ ๓ เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับต่อ
ภาพลักษณ์ความโปร่งใสของกระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
๑) มีกลไกในการป้องกันการทุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไกการป้องกันเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่าย
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการ
เสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการต่อต้านการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ที่มีความโปร่งใส
เป้าประสงค์
๑) กระทรวงแรงงานได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเป็นองค์กร
ที่มีความโปร่งใส

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างนวัตกรรมและช่องทางใน
การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้าง
ภาพลักษณ์ ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน
องค์กร
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๗. ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
การดาเนินงานตามแผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงแรงงาน
ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายจ าเป็ น ต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและภาวะคุ ก คามต่ า งๆ ที่ จ ะบั่ น ทอนการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ เพื่อหาแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะไม่เกิดผลกระทบ
ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ดังตารางการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 7.1 ความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย
รัฐบาลและการนาไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
2. ความเสี่ยงจากงบประมาณที่จัดสรรเพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตไม่เพียงพอ
3. ความเสี่ยงจากสภาวะภายนอกทีส่ ่งผลเอื้อต่อ
รูปแบบการทุจริตที่หลากหลายมากขึ้น
4. ความเสี่ยงจากประชาชนผู้ใช้บริการบางส่วน
ยังต้องการสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ
5. ความเสี่ยงจากการขอรับเงินสนับสนุนจาก
ผู้ประกอบกิจการเอกชนเพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
6. ความเสี่ยงจากการที่สังคมไทยมีค่านิยม
อุปถัมภ์และเพิกเฉยต่อการทุจริต
7. ความเสี่ยงจากนักการเมืองใช้อิทธิพล
แทรกแซงการดาเนินงานขององค์กร
8. ความเสี่ยงจากการเร่งรัดการใช้งบประมาณ
ทาให้การดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณขาด
ประสิทธิภาพ และอาจก่อให้เกิดการทาผิด
ระเบียบการใช้จ่ายฯ
9.ในห้วงเวลาปกติ (การบริหารโดยรัฐบาลจาก
การเลือกตั้ง) กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ผ่านการพิจารณาได้ค่อนข้างยาก

แนวทางจัดการความเสี่ยง
มีการจัดทาแผนและกาหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
บูรณาการการทางาน/กิจกรรมที่มีอยู่ในการส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่น

- สร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
- มีการนา พรบ. อานวยความสะดวกและลดการใช้ดุลยพินิจมา
ใช้ในการปฏิบัติราชการ

- มีการกาหนดแผนการใช้งบประมาณไว้ล่วงหน้า
- มีระบบการให้คาปรึกษาในการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
- มีการนาเสนอการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมาย
- กาหนดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติงานภายใน(ตามที่
กฎหมายรองรับ) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก
รวดเร็ว และเกิดผลในทางปฏิบัติ
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๘. การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
จากการดาเนิน การป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบของกระทรวงแรงงานที่ผ่านมา
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งยังมิได้จัดทาแผนแม่บทและกาหนดวิสัยทัศน์
รวมถึงค่าเป้าหมายที่ชัดเจน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งกาหนดให้
หน่วยงานภาครัฐนายุทธศาสตร์ดังกล่าวไปประกอบการจัดทาแผนสู่การปฏิบัติ อีกทั้งสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว ดังนั้น กระทรวงแรงงาน
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น จึงจัดทาแผนแม่บท
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อทาให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตสามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ได้ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงและแนวทางการจัดการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8.1 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
1. การดาเนินงานตามแผนแม่บทป้องกัน ปราบปราม กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชัดเจน เพื่อให้การกาหนดและดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน สร้างการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน
สังกัด
ร่วมประเมินผล
3. ความตื่นตัวด้านการต่อต้านการทุจริตของภาคี
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถรับรู้
เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของหน่วยงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
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๙. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงแรงงาน ถือเป็นกระบวนการที่สาคัญ ตอประสิทธิภาพของการดาเนิ นงานและผลสาเร็จของโครงการ
และเป็น กระบวนการหนึ่ งของการบริ ห ารที่มีความส าคัญไมยิ่งหยอนไปกวากระบวนการวางแผน (Planning)
และการปฏิบัติตามแผน (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) จะสามารถบงบอกถึงความกาวหนา
ปญหาอุป สรรค ผลส าเร็ จ และผลกระทบจากการดาเนินงาน ซึ่ง จะเปนประโยชนตอการกากั บ เรงรัด และ
ปรับปรุง/ยุติการดาเนินการ หรือเปนขอมูลในการพัฒนางานตอไป
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับการ
ติดตาม
ระดับกรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท. ระดับกรม/
หน่วยงานที่กรม
มอบหมาย

ระดับกระทรวง ศปท. กระทรวง
แรงงาน

ระยะเวลาการติดตาม

การรายงาน

รายไตรมาส (ทุก 3 เดือน
คือ ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และ
ไตรมาสที่ 4 (ทุกหน่วยงาน
ต้องรายงานต่อกระทรวง
แรงงาน)

ศปท. รวบรวมผลการด าเนิ น งานเพื่ อ
ร า ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงแรงงาน
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๑๐. กลไกการดาเนินงาน
แผนภาพที่ 10.1 กลไกการด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต แลประพฤติ มิ ช อบ
กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2561 - 2564)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

คณะกรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ กระทรวงแรงงาน
(ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงแรงงาน (ศปท.)

หน่วยงานป้องกัน
การทุจริต ระดับกรม

หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
ระดับจังหวัด

หน่วยงานภายนอก
เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท.

ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาชน
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