แบบ ศปท. 1/2

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
แนวทางที่กระทรวงแรงงานใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
1. สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
-(1)เป้าประสงค์

แนวทางการดาเนินการปี 2559
1. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. สร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต

2
1
3
-(2)ตัวชี้วัด

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานได้รับ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างการรับรู้และเข้าใจในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

จานวนช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพือ่
สร้างความรู้ความเข้าใจใน
สภาพปัญหาและการทุจริต
คอร์รัปชั่น

๑. เพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2563
2. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานสู่ความเป็นมืออาชีพ มี
ทัศนคติเชิงบวกด้วยหัวใจรักงานบริการ อันจะส่งผลให้
ประชาชนเข้าถึงบริการด้านแรงงานอย่างสะดวก รวดเร็ว
พึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด จากการบริการของ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
3. เพือ่ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

มีการจัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการ รวม 2 กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

-(3)-(4)ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
2
3
4
5
6 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรู้และ
ปรับฐานความคิดเพือ่ ยับยั้ง
การทุจริต สร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
2

2

2

2

2

-(5)แผนงานปฏิบตั ิ
(โครงการ/กิจกรรม)
1. กิจกรรมการจัดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความรู้
ความเข้าใจ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร โปสเตอร์ และ
สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด
โดยการจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน

สอดแทรกหัวข้อ /เนื้อหาการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาการ
สร้างจิตสานึก คุณธรรม ความ ให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
โปร่งใส การต่อต้านทุจริต
ประพฤติมิชอบไว้ในโครงการฯ

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลื่อน
1

สป.
(ศปท.)

1

สป.
(สตป.)

-2-(1)เป้าประสงค์

-(2)ตัวชี้วัด

-(3)-(4)ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
90
95 100 100 100 ปรับเปลี่ยนทัศนคติเกีย่ วกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และผลประโยชน์
ทับซ้อน

เพือ่ สร้างฐานความคิด ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ของบุคลากร
ให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต โดยนาหลักทางศาสนาและ
หลักคาสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานและการดารงชีวิต

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม
เกีย่ วกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไม่ถกู ร้องเรียน

ยกย่องเจ้าหน้าที่ที่มีความประพฤติชอบและมีความซื่อสัตย์
เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม (กบค.)

ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
ได้รับการยกย่องว่ามีความ
ประพฤติชอบและมีความ
ซื่อสัตย์

5

5

5

5

เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดกรมการจัดหางานปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กรมการจัดหางานที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต

60

70

80

90

สร้างจิตสานึกบุคลากรให้มีความตระหนักด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความรู้กฎหมายที่เกีย่ วกับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กบค.)

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร “การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ”

400

-

-

-

5

การบริหารบุคลากร

100 ผู้บริหารกาชับเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกรมการจัดหางานให้
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต
-

การบริหารบุคลากร

-(5)แผนงานปฏิบตั ิ
(โครงการ/กิจกรรม)
๑) ปฏิบตั ิธรรม เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
๒) สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก
ธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม
๓) ส่งเสริมการเรียนรู้การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ คุณธรรม จริยธรรม วินัย และ
โทษทางวินัย

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลื่อน
1

สป.,
กสร.

1) จัดทาหนังสือชมเชยบุคลากรผู้มีความประพฤติชอบและ
มีความซื่อสัตย์และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และแจ้งเวียนให้
บุคลากรในสังกัดทราบและยึดถือเป็นแบบอย่าง
2) นาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการและการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึน้

1

กกจ.

มีหนังสือกาชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางานให้
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

1

กกจ.

1) อบรมให้ความรู้แก่บคุ ลากรทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จานวน ๔ รุ่น คือ
รุ่นที่ ๑ เป้าหมาย ๑๐๐ คน
รุ่นที่ ๒ เป้าหมาย ๑๐๐ คน
รุ่นที่ ๓ เป้าหมาย ๑๐๐ คน
รุ่นที่ ๔ เป้าหมาย ๑๐๐ คน
2) จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ

2

กกจ.

-3-(1)เป้าประสงค์

-(2)ตัวชี้วัด

สร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาครัฐและภาคประชาสังคมในการ 1) ระดับความสาเร็จในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน
สร้างความเข้มแข็งให้กบั
ภาครัฐและประชาสังคม
๒) จานวนหน่วยงานที่แสดง
เจตนาร่วมกันในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
๓) จานวนข้อร้องเรียนการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่าน

สร้างช่องทางการตรวจสอบเฝ้าระวังการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

จานวนช่องทางการตรวจสอบ
การรับเรื่องร้องเรียนเพิม่ ขึน้

-(3)-(4)ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
1
2
3
4
5 บูรณาการการทางานและ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั
ภาครัฐและภาคประชาสังคม
5
6
7
8
9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

พัฒนาช่องทางการแจ้งข้อมูล
การทุจริตให้เกิดความสะดวก
และหลากหลาย

-(5)แผนงานปฏิบตั ิ
(โครงการ/กิจกรรม)
๑) จัดทาพันธสัญญาหรือแสดงเจตนาร่วมกันในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
๒) กากับให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการ
ป้องกันและการทุจริต และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
๓) ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลข่าวสารและการ
ปฏิบตั ิงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม (จัดทาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)
๔) ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความรู้ให้กบั ภาครัฐและประชาสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์

๑) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
๒) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓) พัฒนาช่องทางการร้องเรียนทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางสื่อออนไลน์ (Online Media)(จัดทาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลื่อน
3

กสร.

3

กสร.

แบบ ศปท. 1/2

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แนวทางทีก่ ระทรวงแรงงานใช้ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติฯ
1. สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
-(1)เป้าประสงค์

แนวทางการดาเนินการปี 2559
1. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. สร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริต

2
1
3

-(2)ตัวชีว้ ัด

-(3)-(4)ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักรู้ ในการ จานวนกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคี
2
3
4
5
5 การมีสว่ นร่วมของบุคลากรใน
ปฏิบตั งิ านโดยยึดผลประโยชน์ของทาง
เครือข่ายทัง้ ในส่วนราชการและภาคประชา
สังกัดกระทรวงแรงงาน ใน
ราชการเป็นหลัก
สังคม
กิจกรรมและวันสาคัญต่างๆ

-(5)แผนงานปฏิบตั ิ
(โครงการ/กิจกรรม)
1. การถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการทีด่ ี
2. เข้าร่วม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมการรณรงค์ตอ่ ต้านการ
ทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการในสังกัด/นอกสังกัด และภาคประชาสังคม

การประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

การประชาสัมพันธ์รรงค์ปลุกจิตสานึก คุณธรรม ต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ

1. จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ปลุกจิตสานึก
คุณธรรม ต่อต้านการทุจริตประพฤติมชิ อบ

5

5

5

5

5

2. จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ด้านการทุจริต ประพฤติมชิ อบ
กระทรวงแรงงาน

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

หัวหน้าสานักงานแรงงานในต่างประเทศมี จานวนครั้งในการสอดแทรกเรื่องการ
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการ ป้องกันการปราบปรามการทุจริตใน
ป้องกันและปราบปรามทุจริต
โครงการอบรมหัวหน้าส่วนราชการใน
ต่างประเทศ

สอดแทรกเรื่องการป้องกันการ โครงการอบรมหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศประจาปี
ปราบปรามการทุจริตใน
โครงการอบรมหัวหน้าส่วน
ราชการในต่างประเทศทุกปี

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลือ่ น
1

สป.
(ศปท.)

1

สป.
(กผป.)

1

สป.
(สปร.)

-2-(1)เป้าประสงค์

-(2)ตัวชีว้ ัด

บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบตั ิ
หน้าทีถ่ กู ต้องตามระเบียบและไม่มกี าร
ทุจริต

ร้อยละของการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
ทีล่ ดลง

บูรณาการการทางานของคณะกรรมการ
ประจากรมกับหน่วยงานภายในสังกัด

ระดับความสาเร็จในการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
1.จัดตัง้ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.ประชุมเพือ่ กาหนดแนวทางการ
ประสานงานด้านการป้องกันการทุจริต
3.หน่วยงานในสังกัดมีการตัง้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
4.มีการจัดกิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงานในสังกัด
5.ร้อยละของหน่วยงานทีป่ ฏิบตั ติ าม
แนวทางทีก่ าหนดร้อยละ100

-(3)-(4)ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
100 100 100 100 100 สร้างความตระหนักรู้ และ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติ

2

3

4

5

5

-(5)แผนงานปฏิบตั ิ
(โครงการ/กิจกรรม)
1.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสีย่ งใน
การเกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบ
2.กิจกรรมการกาหนดตัวชีว้ ัดระดับผูอ้ านวยการในด้านการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
3.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องกับการป้องกันการทุจริตและตัวอย่างการกระทาผิด
3.1 จดหมายข่าววินยั และคุณธรรม
3.2 ตัวอย่างการกระทาผิดวินยั
3.3 แจ้งมาตรการต่าง ๆ
4.กิจกรรม ให้ผบู้ ริหารเน้นย้าในเรื่องการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม หรือผลประโยชน์
ทับซ้อนในการกล่าวเปิดการอบรม สัมมนาในหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการ

การบูรณาการและสร้างความ โครงการประสานความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านด้านการป้องกัน
เข้มแข็งให้กบั หน่วยงานในสังกัด และปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานในสังกัด

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลือ่ น
1

กพร.

1

กพร.

-3-(1)เป้าประสงค์

-(2)ตัวชีว้ ัด

เพือ่ ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรโดยสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน ปลูก
จิตสานึกให้ทกุ หน่วยงานในสังกัดตระหนัก
รู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม
จริยธรรม และใช้หลัก ธรรมาภิบาลใน
การบริหารองค์กร

เชิงปริมาณ จานวนผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา/
ฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่
สัมมนา/ฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม
สามารถนาความรู้ความเข้าใจไปเป็น
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน ก่อให้เกิดความ
มัน่ ใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ และผลงานมี
ประสิทธิภาพ และถ่ายทอดให้เจ้าหน้าทีอ่ นื่
ได้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ประเมินโดยใช้
แบบก่อนและหลัง)

-(3)-(4)-(5)ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
มาตรการ
แผนงานปฏิบตั ิ
2560 2561 2562 2563 2564
(โครงการ/กิจกรรม)
200 250 100 100 สัมมนา/ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าทีท่ ี่ โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ เจ้าหน้าทีก่ ารเงินของ
ปฏิบตั งิ านด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
และตรวจสอบเอกสารด้าน
การเงินมีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดถือกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ และ
ถ่ายทอดให้เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ได้

เพือ่ สร้างระบบการตรวจสอบและการมี ร้อยละของการขยายเครือข่าย/พัฒนาองค์
ส่วนร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและภาค ความรู้ดา้ นการป้องกันและปรามปรามการ
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต้านทุจริต ให้ ทุจริตให้แก่อาสาสมัครแรงงานต้านทุจริต
มีความเข้มแข็ง

70

80

90

100

องค์กรให้ความสาคัญในการเสริมสร้าง
จานวนหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการเชิด
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรจนเกิดเป็น ชูบคุ ลากรในสังกัดเพือ่ เป็นบุคคลต้นแบบ
วัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
ด้านความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม
ภายในองค์กร

5

5

5

5

มีระบบงานบนเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม
มีระบบการให้บริการ การบันทึกข้อมูล
กระทรวงแรงงาน ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การติดตามและรายงานผล สาหรับ
ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เจ้าหน้าทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน
มารับบริการและเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
เพือ่ ให้ประชาชนได้ทราบถึงช่องทาง
ขัน้ ตอนและวิธีการในการยื่นข้อร้องเรียน
ด้านแรงงาน

จานวนคู่มอื แนะนาขัน้ ตอนและวิธีการยื่น
ข้อร้องเรียนด้านแรงงานแก่ประชาชน

1

200

300

300

300

1

กพร.

2

สป.
(ศปท.)

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ กิจกรรมเชิดชูบคุ คลดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ สุจริต
การป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด

2

สป.
(ศปท.)

จัดหาระบบการให้บริการ

โครงการพัฒนาเว็บไซต์สาหรับการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน

2

สป.
(สตป.)

การจัดทาคู่มอื แนะนาขัน้ ตอนและวิธีการยื่นข้อร้องเรียนด้าน
แรงงานแก่ประชาชน

2

สป.
(สตป.)

100 สร้างภาคีเครือข่ายอาสาสมัคร
แรงงานให้มคี วามเข้มแข็ง
สามารถตรวจสอบการทางาน
ของเจ้าหน้าทีใ่ นระดับพืน้ ที่
และใช้เป็นแหล่งแลกเปลีย่ น
ข้อมูลการทางานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและประชาชน
ในพืน้ ที่
5

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลือ่ น

300 ดาเนินการจัดทาคู่มอื แนะนา
ขัน้ ตอนและวิธีการยื่นข้อ
ร้องเรียนด้านแรงงานแก่
ประชาชน

1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพืน้ ที่
2. การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานทีม่ เี ครือข่าย
อาสาสมัครเพือ่ ต่อยอดการทางาน
3. พัฒนาเครือข่ายช่องทางการติดต่อสือ่ สารและรับข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ดา้ นการทุจริต ระหว่างอาสามัครแรงงานกับศูนย์
ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต

-4-(1)เป้าประสงค์

-(2)ตัวชีว้ ัด

ประชาชนมีชอ่ งทางเข้ามาศึกษาหาความรู้ ระดับความสาเร็จในการจัดทาเว็บไซต์
หรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและ ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แก้ไขปัญหาการทุจริต เสนอแนะแนวทาง
การร้องเรียน โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-(3)-(4)-(5)แนวทาง
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
มาตรการ
แผนงานปฏิบตั ิ
ขับเคลือ่ น
2560 2561 2562 2563 2564
(โครงการ/กิจกรรม)
5
5
5
5
5 จัดทาเว็บไซต์ระบบป้องกันการ โครงการจัดทาช่องทางการสือ่ สารเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
2
สป.
ทุจริตเชิงรุกโดยสามารถบริการ และขยายเครือข่าย“กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทจุ ริต”/กิจกรรม
(ศทส.)
- แจ้งผูท้ จุ ริต
จัดทาช่องทางการสือ่ สารแบบ ๒ ทาง (Two-Way
- แนะนาแนวทางการป้องกัน Communication)
ทุจริต

เจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงานมีวินยั ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ

จานวนข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด
กระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ย
กว่า

40

40

40

40

40

โครงการเสริมสร้างวินยั ให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดกระทรวงแรงงาน

2

สป.
(กบค.)

เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและ
พัสดุปฏิบตั งิ านเป็นไปตามระเบียบข้อ
กฎหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว

จานวนผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและพัสดุ
เข้ามีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาและข้อ
ระวังในการปฏิบตั งิ าน

200

-

-

-

-

2

กพร.

กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงาน จานวนสาขาอาชีพทีใ่ ช้ระบบการทดสอบ
แห่งชาติ (ภาคความรู)้ มีความโปร่งใส
มาตรฐานฝีมอื แรงงาน (ภาคความรู)้ ด้วย
ตรวจสอบได้ รายงานผลได้รวดเร็ว
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-TESTING SYSTEM)

10

35

55

50

100 การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-TESTING) ในการทดสอบ
มาตรฐานฝีมอื แรงงาน (ภาค
ความรู)้

โครงการดาเนินงานในการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน (ภาค
ความรู)้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-TESTING SYSTEM)

2

กพร.

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั งิ านโดยมีธรรมาภิบาล

ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวก
ในการพิจารณอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

60

70

80

90

100 เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ตามคู่มอื สาหรับประชาชน
ในการปฏิบตั งิ านตามคู่มอื สาหรับประชาชนภายใต้
พระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. การรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคู่มอื สาหรับประชาชน
ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3. การจัดประชุมคณะทางานพิจารณาทบทวนคู่มอื สาหรับ
ประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

2

กพร.

ระดับความสาเร็จของระยะเวลาวันทีจ่ ดั ส่ง
รายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ย่อย

10

10

10

10

10 สร้างความเข้าใจในการควบคุม 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทารายงานการควบคุม
ภายในหน่วยงานย่อยและการ ภายในระดับส่วนงานย่อย ของกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
จัดทารายงาน
2. การจัดทารายงานผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั
โครงการระเบียบวิธีปฏิบตั ทิ างการเงินและพัสดุ
เจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงินและพัสดุ -กิจกรรม จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านการเงินการ
ให้กบั หน่วยงานภายใน
และพัสดุหน่วยงานภายใน

-5-(1)เป้าประสงค์

-(2)ตัวชีว้ ัด

-(3)-(4)ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
2,000 2,375 2,750 3,125 3,500 การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
e-Services) ในการยื่น
พิจารณารับรองหลักสูตร

กระบวนการรับรอง หลักสูตรในการฝึก
ยกระดับฝีมอื แรงงานให้มคี วามโปร่งใส
ตรวจสอบได้ สะดวก และรวดเร็ว

จานวนสถานประกอบกิจการทีเ่ ข้ารับการ
บริการ

เพือ่ ให้ประชาชนผูร้ ับบริการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว (กทค.)

ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการผ่าน
ระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน

90

90

90

90

90 ประชาชนผูม้ าใช้บริการได้
ความสะดวกรวดเร็ว

รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานผ่านช่อง
ทางการสือ่ สารในรูปแบบที่ หลากหลาย
(กทค.)

ร้อยละการรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าวที่
ร้องทุกข์ผา่ นระบบ DOE HELP ME และ
ได้รับการแก้ไขปัญหา

100

100

100

100

เพือ่ พิจารณาและปรับปรุงเนือ้ หาภายใน ร้อยละของจานวนบริษทั จัดหางานทีจ่ ดั ส่ง
พระราชบัญญัตจิ ดั หางานและคุ้มครอง
คนหางานไปทางานในต่างประเทศและ
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และพระราช
บริษทั นาคนต่างด้าว ทีเ่ ข้าอบรม
กาหนดนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กน.)

10

10

10

10

ประชาชนผูม้ าขอรับบริการรับทราบอัตรา จานวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ค่าเนียมทีท่ างราชการกาหนดไว้อย่าง
ชัดเจน (กรต.)

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลือ่ น
2

กพร.

ระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครองคนหางาน

2

กกจ.

100 ประชาชนคนหางานแรงงาน
ต่างด้าวมีชอ่ งทางในการแจ้ง
ปัญหาแรงงานต่างด้าวผ่าน
ระบบ Internet

ระบบแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว
DOE HELP ME

2

กกจ.

10 ๑.ขอความรวมมือเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าอบรม
๒. กาหนดหน้าทีไ่ ว้ในกฎหมาย
และมีบทลงโทษหากไม่มกี าร
รายงานผลการดาเนินการ

๑. โครงการอบรมให้แก่บริษทั จัดหางานทีจ่ ดั ส่งคนหางานไป
ทางานในต่างประเทศ
๒. โครงการอบรมให้แก่บริษทั นาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้างในประเทศ

2

กกจ.

ประชาสัมพันธ์ผา่ น เว็บไซด์ http://www.overseas.doe.go.th
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน

2

กกจ.

ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ โฆษณา เอกสาร แผ่นพับ และทางเว็บไซต์

2

กกจ.

จัดประชุมเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดเพือ่
กาหนดมาตรการร่วมกัน

2

กกจ.

ประชาสัมพันธ์
- การเก็บค่าธรรมเนียม
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุน
เพือ่ ช่วยเหลือคนหางานไป
ทางานในต่างประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ทางานในต่างประเทศ

ประชาชนผูม้ าขอรับบริการรับทราบอัตรา
ค่าธรรมเนียมทีท่ างราชการกาหนดไว้
อย่างชัดเจน (กทค.)
เพือ่ ให้บคุ ลากรของกรมการจัดหางาน
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานอย่างประหยัดและไม่นาไปใช้ใน
เรื่องส่วนตัว (สลก.)

-(5)แผนงานปฏิบตั ิ
(โครงการ/กิจกรรม)
โครงการดาเนินงานในการยื่นพิจารณารับรองหลักสูตร การฝึก
ยกระดับฝีมอื แรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)

แจ้งเวียนเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน
ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร

-6-(1)เป้าประสงค์

-(2)ตัวชีว้ ัด

-(3)ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560 2561 2562 2563 2564

ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ (สลก.)
ปราศจากความเสีย่ งในการเกิดการทุจริต

ร้อยละความสาเร็จในการเสริมสร้างธรร
มาภิบาลป้องกันและลดความเสีย่ งในการ
เกิดทุจริตและประพฤติมชิ อบ

-(5)แผนงานปฏิบตั ิ
(โครงการ/กิจกรรม)
ทุกหน่วยงานในสังกัดมีแผนการ จัดประชุมเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดเพือ่
จัดซื้อจัดจ้าง
จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สร้างธรรมาภิบาลและป้องกัน
การทุจริต

ความสาเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนได้ ร้อยละของจานวนข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รับการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ไขภายใน 25 วันทาการนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง
พัฒนาระบบในการป้องกันและ
๑) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ปราบปรามการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒) ร้อยละของหน่วยงานทีผ่ า่ นเกณฑ์การ
ประกวดสานักงานดีเด่น

-(4)มาตรการ

1. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและ ลดความเสีย่ งใน
การเกิดทุจริตและประพฤติมชิ อบ

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลือ่ น
2

กกจ.

2

สปส.

2

กสร.

ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน 2. การจัดการเรื่องร้องเรียน
ทุจริตให้มปี ระสิทธิภาพ
1

2

3

4

60

65

70

75

5

พัฒนาเครื่องมือ/มาตรการใน ๑) จัดประกวดสานักงานดีเด่นเกีย่ วกับ
การป้องกันและปราบปรามการ
- การทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Corruption)
80 ทุจริต
- โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand)
- กิจกรรม ๕ ส
- การบริการทีเ่ ป็นเลิศ
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/นวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
๒) ประกาศเป็นหน่วยงานโปร่งใส ไม่มกี ารทุจริต
๓) สร้างเครื่องมือ/มาตรการในการป้องกัน และการติดตาม
สถานการณ์การทุจริตในหน่วยงาน
๔) จัดทาเกณฑ์มาตรฐานประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน
๕) จัดทาหลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงานให้บริการประชาชน
๖) จัดทาแผนการใช้จา่ ยเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง และพัสดุ
7) กาหนดให้การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเป็น
ตัวชีว้ ัดในการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของผูบ้ ริหาร
8) วิเคราะห์ความเสีย่ งในกระบวนการปฏิบตั งิ านและจัดทา
แผนการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน

-7-(1)เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้มมี าตรการในการสกัดกัน้ การ
ทุจริต

เพือ่ ให้ประชาชนผูร้ ับบริการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว(กทค.)

เพือ่ ให้ประชาชนผูร้ ับบริการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว(กทค.)
เพือ่ ให้ประชาชนผูร้ ับบริการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว(กทค.)

-(2)ตัวชีว้ ัด
จานวนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าทีล่ ดลง
หรือไม่เกิดขึน้ เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา

2560
อย่าง
น้อย 1
เรื่อง

-(3)-(4)-(5)แนวทาง
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
มาตรการ
แผนงานปฏิบตั ิ
ขับเคลือ่ น
2561 2562 2563 2564
(โครงการ/กิจกรรม)
อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง กาหนดมาตรการในการป้องกัน ๑) กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสีย่ งในการใช้จา่ ยงบประมาณ
2
กสร.
น้อย 1 น้อย 1 น้อย 1 น้อย 1 การทุจริต
- กาหนดให้มกี ารตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณอย่าง
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง
เคร่งครัด
- กาหนดให้มกี ารตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกัน
ระหว่างข้าราชการ และนักธุรกิจ ทีอ่ าจมีการทุจริตในโครงการที่
มีงบประมาณสูง
- กาชับให้มกี ารดาเนินการตามขัน้ ตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
๒) สร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
- การตรวจสอบความชอบด้วยเนือ้ หาของกฎหมาย
- การพิจารณาและวิเคราะห์เนือ้ หาของกฎหมายว่าไม่เอือ้
ประโยชน์ตอ่ คนกลุม่ ใด
- ตรวจสอบหลักการทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ ตนเองและพวกพ้อง
- รายงานผลการวิเคราะห์ตอ่ สาธารณะ
๓) กาหนดนโยบายให้ผบู้ ริหารประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็น
ตัวอย่างทีด่ ใี นการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ (รวม ๓,๖๐๐ แห่ง)
3
กกจ.
๒. ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว (รวม ๘๖,๔๐๐ คน)
๓. ดาเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ (๓๖๐ ราย)
๔. ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว (รวม ๑,๔๔๐ คน)
ลดระยะเวลาในการรับแจ้ง Re-Entry Visa จาก ๖๐ นาที เหลือ
๓๐ นาที่
๑. ขอรับใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๒. ขอต่อใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๓. ขอจดทะเบียนลูกจ้าง และขอมีบตั รประจาตัวลูกจ้าง
๔. ขอเปลีย่ นผูจ้ ดั การ
๕. ขอย้ายสานักงานจัดหางาน
๖. ขอยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง
๗. ขอยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน
๘. ขอเปลีย่ นหลักประกัน
๙. ขอคืนหลักประกัน
๑๐.ขอแจ้งข้อความการโฆษณาการจัดหางาน
๑๑.การขอจัดหาคนหางานจากจังหวัดอืน่

3

กกจ.

3

กกจ.

-8-(1)เป้าประสงค์

-(2)ตัวชีว้ ัด

-(3)-(4)ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
ให้ประชาชนผูม้ าขอรับบริการรับทราบและ ร้อยละของจานวนข้อร้องเรียนทีเ่ จ้าหน้าที่
1
1
1
1
1 กากับดูแลหน่วยงานของกรม
เข้าใจกระบวนการดาเนินการและ
ไม่ดาเนินการตามพระราชบัญญัตกิ าร
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ระยะเวลาในการพิจารณาการให้บริการ อานวยความสะดวกในการพิจารณา
ให้ปฏิบตั งิ านตามคู่มอื ประชาชน
ของกรมการจัดหางาน (กพร.)
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้เป็นไปตาม พรบ. การ
อานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่าง
เคร่งครัด
1. เพือ่ ให้ประชาชนผูร้ ับบริการได้รับ
จานวนกระบวนงานทีใ่ ห้บริการ หรือ
ให้บริการผ่านระบบ
ความสะดวกรวดเร็ว
จานวนผูใ้ ช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการลด
2. ลดการใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าทีใ่ นการ
เอกสาร ระยะเวลา และ
ควบคุมบริษทั จัดหางานทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอนการให้บริการ เพือ่
พระราชบัญญัตจิ ดั หางานและคุ้มครอง
อานวยความสะดวก ความ
คนหางาน พ.ศ. 255๘ (กรต.)
รวดเร็ว ให้กบั ผูร้ ับบริการ

-(5)แผนงานปฏิบตั ิ
(โครงการ/กิจกรรม)
การพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความ
สะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ยื่นและพิจารณาอนุญาตการไปทางานต่างประเทศด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 21 กระบวนงาน คือ
๑. คนหางานสามารถลงทะเบียนหางานผ่านระบบ (ศท.๑)
๒. บริษทั จัดหางานสามารถยื่นคาขอคัดรายชือ่ คนหางานผ่าน
ระบบ (ศท.๓)
๓. บริษทั จัดหางานสามารถยื่นคาขอแจ้งผลการคัดรายชือ่
๔. บริษทั ลงทะเบียนขอ User และ Password ใช้งานระบบ
๕. บริษทั ยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นบริษทั จัดหางาน
๖. บริษทั จัดหางานยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้
คนหางานเพือ่ ไปทางานในต่างประเทศ (จง.๗)
๗. บริษทั จัดหางานยื่นคาขอจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของ
ผูร้ ับอนุญาตจัดหางานเพือ่ ไปทางานในต่างประเทศ (จง.๘)
๘. บริษทั จัดหางานยื่นคาขอมีบตั รประจาตัวผูร้ ับอนุญาต
ผูจ้ ดั การ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานเพือ่ ไปทางานใน
ต่างประเทศ (จง.๑๗)
๙. บริษทั จัดหางานยื่นคาขอยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง
๑๐. บริษทั จัดหางานยื่นคาขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับ
สมัครเป็นการล่วงหน้า (จง.๒๒,จง.๒๒ข)
๑๑. บริษทั จัดหางานยื่นคาขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับ
สมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางาน (จง.๒๒ก)
๑๒. บริษทั จัดหางานยื่นคาขออนุญาตส่งคนหางานไปทางานใน
ต่างประเทศ (จง.27, จง.๒๗ ก)

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลือ่ น
3

กกจ.

3

กกจ.
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เพือ่ ให้ประชาชนผูร้ ับบริการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว (สบต.)

-(2)ตัวชีว้ ัด

ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ

-(3)ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560 2561 2562 2563 2564

-(4)มาตรการ

ยื่นคาขอต่ออายุในอนุญาต
ทางานของคนต่างด้าวทีเ่ ข้า
เมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย
(ตท.๕) และตรวจสอบการ
ได้รับอนุญาตพร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียมและวันนัดรับ
ใบอนุญาตทางานทีไ่ ด้รับการต่อ
อายุ

-(5)แนวทาง
หมายเหตุ
แผนงานปฏิบตั ิ
ขับเคลือ่ น
(โครงการ/กิจกรรม)
๑๓. บริษทั จัดหางานยื่นคาขออนุญาตขยายระยะเวลาการจัดส่ง
คนหางานไปทางานในต่างประเทศ (จง.๒๗ ข)
๑๔. นายจ้างในประเทศยื่นคาขอ นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
(จง.๒๓)
๑๕. นายจ้างในประเทศยื่นคาขอ นายจ้างพาลูกจ้างไปฝึกงานไม่
เกิน ๑ ปี (จง.๔๔)
๑๖. นายจ้างในประเทศยื่นคาขอ นายจ้างพาลูกจ้างไปฝึกงานไม่
เกิน ๔๕ วัน (จง.๔๖)
๑๗. คนหางานสามารถยื่นคาขอแจ้งการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง (จง.๓๙, จง.๓๙ ข, จง.๓๙ ค)
๑๘. คนหางานสามารถยื่นคาขอแจ้งการเดินทางกลับไปทางา
ต่างประเทศของคนหางานทีเ่ ดินทางกลับประเทศไทย
(Re-Entry) (จง.๓๙ ก)
๑๙. บริษทั จัดหางานยื่นคาขอสมัครสมาชิกกองทุนแทน
คนหางานในกรณีมใี บอนุญาต จต.๓
๒๐. คนหางานสามารถยื่นคาขอสมัครสมาชิกกองทุนผ่านระบบ
ด้วยตนเอง
๒๑. บริษทั ยื่นคาขอจองห้องอบรมให้คนหางาน
โครงการรับชาระค่ายื่นคาขออนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทางานของคนต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ "Bill Payment"
โดยรับชาระค่าธรรมเนียมคาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน (ตท.
๕) เป็นโครงการนาร่อง ผ่านระบบธนาคาร หรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส

3

กกจ.
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-(2)ตัวชีว้ ัด

-(3)ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560 2561 2562 2563 2564

-(4)มาตรการ

เพือ่ ให้ประชาชนผูร้ ับบริการได้รับความ ระบบแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว
สะดวกรวดเร็ว ให้บริการแก่ประชาชน
(DOE HELP Me) (ระบบ) โดยเป็นการ
ทัว่ ไปนายจ้าง/สถานประกอบการและ
บริการผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมีกระบวนการ
แรงงานต่างด้าวในการแจ้งปัญหาแรงงาน ดังนี้
ต่างด้าว (ศทส.)
๑. หน้าเว็บไซต์แบบ Responsive
ให้บริการแก่ประชาชนทัว่ ไป นายจ้าง/
สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว
ระบบสามารถเลือกภาษาเพือ่ แจ้งปัญหา
การจ้างแรงงานต่างด้าวได้ โดยในเบือ้ งต้นมี
๖ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาเมียนมา ภาษาลาว ภาษากัมพูชา
และภาษาเวียดนาม ผ่านทางเว็บไซต์
www.doe.go.th/sos
๒. หน้าเว็บไซต์ในส่วนของผูใ้ ห้บริการ
(Admin) ผ่านทางเว็บไซต์
www.doe.go.th/sosadmin เพือ่ ค้นหา
หัวข้อปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว
จาแนกตามวัน ซึ่งเจ้าหน้าทีใ่ นส่วน Admin
สามารถบันทึกผลการดาเนินงานได้
เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการป้องกันการ
ทุจริต

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบการป้องกันการทุจริต

-

1

2

3

4

พัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
ทางานหรือแก้ไขกระบวนการ
ทางานให้ปลอดจากการทุจริต

-(5)แนวทาง
หมายเหตุ
แผนงานปฏิบตั ิ
ขับเคลือ่ น
(โครงการ/กิจกรรม)
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ระบบแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว (DOE
3
กกจ.
HELP Me) (www.doe.go.th./helpme) เป็นหน้าเว็บไซต์แบบ
Responsive ให้บริการแก่ประชาชนทัว่ ไป นายจ้าง/สถาน
ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวซึ่งได้ดาเนินการพัฒนาระบบ
เสร็จเรียบร้อย ภารกิจต่อเนือ่ งคือการบริหารจัดการปัญหาทีผ่ ู้
ร้องทุกข์แจ้ง โดยกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง
คนหางานเป็นผูด้ าเนินการ

๑) สร้างกระบวนการให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการสังเกตการณ์ หรือรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ราชการ เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง หรือส่งเสริมและพัฒนาศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนและต่อต้านการทุจริตให้มคี วามเข้มแข็ง (จัดทาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันการทุจริตตามแผน
(จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
๓) ส่งเสริมให้มกี ารนาข้อเสนอแนะการปฏิบตั งิ านด้านการ
ป้องกันการทุจริตและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทที่
เปลีย่ นแปลงไป
๔) สร้างแรงจูงใจ เพือ่ ให้หน่วยงานสร้างระบบ หรือนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี เพือ่ ใช้ในการป้องกันการทุจริต และลดการใช้
ดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

3

กสร.
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-(2)ตัวชีว้ ัด

-(3)ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560 2561 2562 2563 2564

-(4)มาตรการ

-(5)แนวทาง
หมายเหตุ
แผนงานปฏิบตั ิ
ขับเคลือ่ น
(โครงการ/กิจกรรม)
๑) จัดสัมมนาหรือส่งเสริมความรู้ผา่ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ในการ
3
กสร.
ปฏิบตั งิ านอย่างไรให้มคี วามโปร่งใส (จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑)
๒) ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมมือกันศึกษา วิเคราะห์
ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตในการปฏิบตั งิ านของหน่วย
ปฏิบตั ิ (จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ ระดับความสาเร็จในการศึกษา วิเคราะห์
การทุจริตในการปฎิบตั งิ านของหน่วยปฏิบตั ิ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตในการ
ปฎิบตั งิ านของหน่วยปฏิบตั ิ

กาหนดแนวทางการศึกษา
วิเคราะห์ ติดตามและ
ตรวจสอบการทุจริตในการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยปฏิบตั ิ

ความสาเร็จในการเบิกจ่ายและบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความโปร่งใส

ร้อยละความสาเร็จในการบริหาร
งบประมาณ

พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณเพือ่ ป้องกันการ
ทุจริต

1. การบริหารจัดการด้านการงบประมาณการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามคู่มอื ประชาชนตาม
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ ได้
ถูกต้องทุกกระบวนการ

จานวนหน่วยงานทีป่ ฏิบตั ถิ กู ต้องตาม
แนวทาง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

กากับติดตามการปฏิบตั งิ าน
ตามคู่มอื ประชาชน

2. มีกฎหมายคู่มอื การปฏิบตั งิ าน/แจ้งเวียนแนวทางปฏิบตั ทิ กุ
หน่วยงาน

เพือ่ ให้ขา้ ราชการใหม่มคี วามรู้ ความเข้าใจ ร้อยละความสาเร็จในการฝึกอบรม
เรื่องการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ป้องกันการทุจริต ข้าราชการใหม่

พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถนาไปปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ทสี่ อดแทรกความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน

เจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้าอบรม มีความรู้ ความ
ร้อยละความสาเร็จในการสอดแทรกความรู้
เข้าใจ เรื่องวินยั และกลัวต่อการกระทาผิด ความเข้าใจเรื่องวินยั

พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี 4. การสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินยั ในโครงการ
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องวินยั ฝึกอบรม จนท.

พัฒนาระบบตรวจสอบและสอบทานการ
จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ได้อย่าง
ถูกต้อง

การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ
1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใช้ในการจ่าย
ตรวจสอบและสอบทานการ
ค่าบริการทางการแพทย์ เพือ่ เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบและ
จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ สอบทานการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ (การจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์ผา่ นระบบ National Clearing House (NCH))

ความสาเร็จของการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

ไม่มปี ญ
ั หาเรื่องร้องเรียนของ โรงพยาบาล ร้อยละความสาเร็จของสถานบาลเอกชนใน
เอกชน
โครงการประกันสังคม ทีไ่ ม่มปี ญ
ั หาร้องเรียน

การพัฒนาหลักเกณฑ์ศักยภาพ 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ศักยภาพการรับผูป้ ระกันตนของ
การรับผูป้ ระกันตนและการตัด สถานพยาบาลเอกชนในโครงการประกันสังคมและการตัด
ศักยภาพของโรงพยาบาลเอกชน ศักยภาพฯสถานพยาบาลทีไ่ ม่มปี ญ
ั หาเรื่องร้องเรียน

3
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- 12 -(1)เป้าประสงค์
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านใช้งานระบบ
สารสนเทศของสานักงานประกันสังคม
โดยการใช้Username/Passwordเป็นไป
ตามแนวปฏิบตั ิ

-(2)ตัวชีว้ ัด
แจ้งทบทวนแนวปฏิบตั ใิ นการขอใช้บริการ
Username/Password ของเจ้าหน้าทีไ่ ม่
ต่ากว่า 4 ครั้งต่อปี

-(3)ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
2560 2561 2562 2563 2564

-(4)มาตรการ

-(5)แผนงานปฏิบตั ิ
(โครงการ/กิจกรรม)
วางมาตรการป้องกันการใช้งาน 3) การใช้งานระบบสารสนเทศ สานักงานประกันสังคม บน
ระบบสารสนเทศเป็นไปตาม
เครื่องคอมพิวเตอร์ Mainframe
แนวปฏิบตั ิ

การบริหารการลงทุนทีเ่ ป็นไปตามระเบียบ การลงทุนประจาวันเป็นไปตามระเบียบที่
เกีย่ วข้องและมีความถูกต้อง 100%
ความสาเร็จของการพัฒนาระบบจ่ายเงิน จานวนหน่วยบริการทีใ่ ห้บริการ
ลดเงินสมผ่านมือเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ป้องกัน
การทุจริตในการรับ – จ่ายเงิน

การบริหารการลงทุนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
รับ – จ่ายเงิน

4) กระบวนการ และขัน้ ตอนในการตัดสินใจด้านบริหารการลงทุน

ผูป้ ระกันตนได้รับบริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว

พัฒนาการให้บริการจ่าย
สิทธิประโยชน์

6) การลดขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อมูลประกอบการจ่าย
ประโยชน์ทดแทน กรณีบานาญชราภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศ

ความสาเร็จในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
จานวนเจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้ารับการอบรม 250
พนักงาน/เจ้าหน้าทีต่ รวจติดตามเร่งรัดหนี้ คน

พัฒนานวัตกรรมในการตรวจ
ติดตามเร่งรัดหนี้

7) การเพิม่ ประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจติดตามเร่งรัด
หนี้ และอายัดทรัพย์สนิ

ความสาเร็จของหน่วยตรวจรับที่
ดาเนินการแก้ไขตามผลตรวจสอบ

ดาเนินการติดตามการดาเนินการแก้ไข
ตามผลการตรวจสอบฯ ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
80 ของจานวนหน่วยรับตรวจตาม
รายงานผลในการตรวจสอบ

การตรวจติดตามการควบคุม
ภายใน

1. การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนว
ทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

สานักงานประกันสังคม เป็นองค์กรทีม่ ี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีธรรมาภิ
บาล

จานวนหน่วยปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รับการตรวจ
ประเมินฯ

วางระบบและแนวทางในการ
ตรวจสอบการบริหารงาน
สานักงานประกันสังคม

2. คณะกรรมตรวจสอบกองทุนประกันสังคม

ความสาเร็จของการตรวจสอบงานเงิน
สมทบเพือ่ ความโปร่งใส

จานวนหน่วยปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รับการตรวจ
ประเมินฯ

ศึกษาและกากับติดตามการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้เพือ่
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต

3. งานเงินสมทบและการตรวจสอบ

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นไปตามกฎ
ระเบียบ และแนวปฏิบตั ทิ กี่ าหนด

ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถปฏิบตั งิ านด้าน
การเงินและบัญชีได้ถกู ต้อง

พัฒนาเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน ให้ 4. การฝึกอบรมให้ความรู้ดา้ นการเงินและบัญชี
เป็นไปตามแนวทีก่ าหนด

ความสาเร็จของการดาเนินการขออนุมตั ิ
จ่ายเงินบานาญชราภาพประจาเดือนเพือ่
เสนอเลขาธิการอนุมตั สิ งั่ จ่ายให้ทนั ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลือ่ น

5) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับ-จ่ายเงินทุกระบบ ผ่าน
ธนาคารและหน่วยบริการทีเ่ ป็นตัวแทน

3

สปส.

แบบ ศปท. 1/2

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ระยะยาว(พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรชาติฯ ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทจุริตของประเทศไทย
แนวทางที่กระทรวงแรงงานใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ
1. สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต
2
2. สรางกลไกปองกันการทุจริต
1
3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
3
-(1)เปาประสงค

-(2)ตัวชี้วัด

ยกระดับความโปรงใสและคุณธรรม รอยละของผลการดําเนินงานดาน
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
คุณธรรมและความโปรงใส

2560
80

แนวทางการดําเนินการป 2559
1. สรางกลไกการปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
2. สรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. สรางความเขมแข็งในการปราบปรามการทุจริต
-(3)คาเปาหมายตัวชี้วัด
2561 2562 2563
85
90
95

-(4)มาตรการ
2564
100 การพัฒนาระบบการทํางาน
ของหนวยงานตามหลักธรร
มาภิบาล

-(5)แผนงานปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลื่อน
3

สป.,
กพร.

