แบบ ศปท. 1/1

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตรชาติฯ ที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
แนวทางที่กระทรวงแรงงานใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ
1. สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต
2. สรางกลไกปองกันการทุจริต
3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

แนวทางการดํสอดคล
าเนินการป
องกับ2559
การดําเนินการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ITA) 6 ดาน
1. ดานความโปรงใส
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
2. ดานความพรอมรับผิด
5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน

2
1
3

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางและพัฒนาการใหบริการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน สําหรับเจาหนาที่ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
1.1 กิจกรรม : สอดแทรกหัวขอ/เนื้อหาการสรางจิตสํานึก คุณธรรม ความโปรงใส การตอตานทุจริตประพฤติมิชอบไวในโครงการฯ
คน
64
1) เปาหมาย จนท.ศูนยบริการรวมฯ
- เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการแทรกหัวขอ/
ครั้ง
1
เนื้อหาการสรางจิตสํานึก คุณธรรม ความโปรงใส การ
ตอตานทุจริตประพฤติมิชอบไวในโครงการฯ
โครงการ/กิจกรรม

- เชิงคุณภาพ : รอยละ 95 ของจํานวนผูเขารวม
การสัมมนาไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องการตอตานทุจริต
( 61 คน)
2) งบประมาณ - บาท
3) อื่น ๆ

หนวยนับ

คน

บาท

61

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง หนวยงาน
ขับเคลื่อน
1
สป.
(สตป.)

ITA
EB 1 (3)
3

แบบ ศปท. 1/1

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แนวทางที่กระทรวงแรงงานใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
1. สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

2
1
3

แนวทางการดสอดคล้
าเนินการปี
องกับ2559
การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 6 ด้าน
1. สร้1.างกลไกการป้
ด้านความโปร่
องกังใส
นการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภ4.
าพ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
2. สร้2.างความตระหนั
ด้านความพร้อกมรั
รู้ในการป้
บผิด องกันและปราบปรามการทุจริ5.ต ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
3. สร้3.างความเข้
ด้านความปลอดจากการทุ
มแข็งในการปราบปรามการทุ
จริตในการปฏิ
จริตบตั ิงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60
1. โครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
1.1 กิจกรรม : การจัดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างการ
รับรู้และเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โครงการ/กิจกรรม

- เชิงคุณภาพ : 2) งบประมาณ : แผนงานพืน้ ฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบ
การบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลักที่ ๓ :
อานวยการ บริการจัดการ และพัฒนาด้านแรงงาน
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยนับ

บาท

3) อืน่ ๆ
2. โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติชอบ
2.1 กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : บุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานได้รับการอบรมเสริมสร้าง
200
คน
จิตสานึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และ
ธรรมาภิบาล จานวน ๒๐๐ คน

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
หน่วยงาน
ขับเคลื่อน
1
สป.
(ศปท.)

ITA
EB 1 (3)
6

100,000

1

สป.
(ศปท.)

5

-2โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
หน่วยงาน
ขับเคลื่อน

ITA
EB 1 (3)

- เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัวได้
2) งบประมาณ : แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน
๖๐๐,๐๐๐ บาท

บาท

600,000

3) อืน่ ๆ
2.2 กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพืน้ ที่
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : เครือข่ายแรงงานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปราม
คน
การทุจริตระดับพืน้ ที่ จานวนร้อยละ ๘๐ เมื่อ
เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ (เป้าหมายจานวน ๘๐0
คน)
- เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของ
อาสาสมัครหรือเครือข่ายของส่วนราชการที่ผ่าน
การอบรมสามารถพัฒนา ขยายผล และต่อยอด
เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ร้อยละ ๗๐
2) งบประมาณ : แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

บาท

3) อืน่ ๆ
3. โครงการ การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ พัฒนาคน ให้มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติชอบ
3.1 กิจกรรม : การนาหลักคาสอน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกระทรวงแรงงานได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จดั ขึน้
ครั้ง
เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา จานวน ๔ ครั้ง
- เชิงคุณภาพ : 2) งบประมาณ
3) อืน่ ๆ

3

80

2,000,000

1

4

สป.
(ศปท.)

4

-3โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

4. โครงการ ...................................................................
4.1 กิจกรรม : การประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลุกจิตสานึก คุณธรรม ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ :
1. จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ช่องทาง
5
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลุกจิตสานึกคุณธรรม
ต่อต้านการทุกจริตประพฤติมิชอบ
2. จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ช่องทาง
5
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์
ด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ
3) อืน่ ๆ
5. โครงการ อบรมหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ ประจาปี พ .ศ.2560
5.1 กิจกรรม : สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิบตั ิงานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการอบรมอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
1) เป้าหมาย
ครั้ง
1
- เชิงปริมาณ :
- เชิงคุณภาพ : หัวหน้าสานักงานแรงงาน
ในต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนว
ทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บาท
2) งบประมาณ
3) อืน่ ๆ
6. โครงการ เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย
6.1 กิจกรรม : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : กลไกความร่วมมือภายใต้
ฉบับ
บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
- เชิงคุณภาพ : 2) งบประมาณ 3) อืน่ ๆ

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
หน่วยงาน
ขับเคลื่อน
1
สป.
(กผป.)

1

ITA
EB 1 (3)
4

สป.
(สปร.)

5

สป.
(ศปท.)

1,2

280,800
2

1

-4โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60

6.2 กิจกรรม : ถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดี
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน ๕๐๐ คน
คน
ได้เข้าร่วมถวายสัตย์และกล่าวคาปฏิญาณการเป็น
ข้าราชการที่ดี

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

- เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านกิจกรรมได้รับทราบ
หลักแนวทางตามหลักคาสอน/พระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวติ และการ
ทางานตามหลักดังกล่าว
2) งบประมาณ 3) อืน่ ๆ

แนวทาง
หน่วยงาน
ขับเคลื่อน

ITA
EB 1 (3)
4

500

- เชิงคุณภาพ : 2) งบประมาณ 3) อืน่ ๆ
6.3 กิจกรรม : เข้าร่วม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัด /นอกสังกัด และภาคประชาสังคม
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม/เข้าร่วม
กิจกรรมกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนราชการและ
ครั้ง
อย่างน้อย 2 ครั้ง
ภาคประชาสังคม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
2) งบประมาณ 3) อืน่ ๆ
6.4 กิจกรรม : จัดกิจกรรมราลึกหลักคาสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพือ่ ราลึกในหลักคาสอนของ
ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อย่างน้อยจานวน ๑ ครั้ง

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

1

4

อย่างน้อย 1 ครั้ง

-5ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60
7. โครงการ จัดทาช่องทางการสื่อสารเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร และขยายเครือข่าย “กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต ”
7.1 กิจกรรม : จัดทาช่องทางการสื่อสารแบบ ๒ ทาง (Two-Way Communication)
1) เป้าหมาย :
ช่องทาง
- เชิงปริมาณ : ช่องทางการสื่อสาร
- เชิงคุณภาพ :
2) งบประมาณ : เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจ้าง
เหมาบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บาท
ประชาสัมพันธ์ฯ งบประมาณปี ๒๕๖๐ วงเงิน
๑,๘๓๑,๐๐๐ บาท
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

3) อืน่ ๆ
8. โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านวินัยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้แก่บคุ ลากรของกระทรวงแรงงาน
8.1 กิจกรรม : เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านวินัย
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : จานวนข้าราชการและ
คน
40
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ
- เชิงคุณภาพ :
บาท
500,000
2) งบประมาณ
2. โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติชอบ
2.3 กิจกรรม : เสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (โครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน )
1) เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : บุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานได้รับการเสริมสร้างความรู้
100
ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตให้มีความ
คน
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ จานวน
๑๐๐ คน
- เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ITA) ปี ๒๕๖๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
หน่วยงาน
ขับเคลื่อน
2
สป.
(ศทส.
,ศปท.)

ITA
EB 1 (3)
1,6

1

2

3

สป.
(กบค.)

5

สป.
(ศปท.)

6

-6โครงการ/กิจกรรม
2) งบประมาณ : แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท
3) อืน่ ๆ

หน่วยนับ
บาท

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59
300,000

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
หน่วยงาน
ขับเคลื่อน

ITA
EB 1 (3)

แบบ ศปท. 1/1

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตรชาติฯ ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
แนวทางที่กระทรวงแรงงานใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ
1. สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต
2
2. สรางกลไกปองกันการทุจริต
1
3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
3
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค.-59
1. โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
1.1 กิจกรรม : ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
1) เปาหมาย
- เชิงปริมาณ : รอยละ
- เชิงคุณภาพ : รอยละ 80 ของผลการ
ดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใส
2) งบประมาณ
3) อื่น ๆ
โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

แนวทางการดํสอดคล
าเนินการป
องกับ2559
การดําเนินการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ITA) 6 ดาน
1. สร1.างกลไกการป
ดานความโปร
องกังใสนการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิท4.
ธิภาพ
ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
2. สร2.างความตระหนั
ดานความพรอกมรั
รูในการป
บผิด องกันและปราบปรามการทุ5.จริดตานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
3. สร3.างความเข
ดานความปลอดจากการทุ
มแข็งในการปราบปรามการทุ
จริตในการปฏิ
จริบตัติงาน 6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

แนวทาง
ขับเคลื่อน
3

หนวยงาน

ITA
EB 1 (3)

สป.
,กกจ.,กสร.,
กพร.,สปส.

1,3

