แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน
ธันวาคม 2564

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตร์/โครงการ

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

เพื่อสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่าย

ศปท.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

1) ยุทธศาสตร์ท่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทย
1.1 กลยุทธ์ท่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ
จิตสานึก และแรงจูงใจที่ดีของบุคลากร
กระทรวงแรงงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม

1.1.1 โครงการ : สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน

1 ครั้ง

กิจกรรม : สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริตอย่างยัง่ ยืน
1.1.2 โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

เพื่อเสริมสร้างวินัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่

ศปท.

1 ครั้ง

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
1. เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ผ่านการ
ปลูกฝังจิตสานึก
มีความเข้าใจ
และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลัก
คุณธรรม
จริยธรรมและ
วินัยในการปฏิบัติ
ราชการ
2. องค์กรมี
วัฒนธรรม
ในการดาเนินงาน
ที่มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
และมีคุณธรรม

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-ม.ค.๖5) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖5)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

หมายเหตุ

สป. : งปม. ๑,๗๘๕,๖๐๐ บาท

รวม 677,600 บาท
กสร. : งปม. 313,800 บาท
สป. : งปม. 363,800-บาท

กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

2

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ปลูกจิตสานึก
คุณธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้แก่
บุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน

ศปท.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-ม.ค.๖5) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖5)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

หมายเหตุ

1.2 กลยุทธ์ท่ 2 เสริมสร้างค่านิยมเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แห่งธรรมาภิบาล
1.2.1 โครงการ : สร้างสรรค์คุณธรรม
นาจิตสานึกการเป็นข้าราชการทีด่ ี
กิจกรรม : การประชาสัมพันธ์รณรงค์
ปลูกจิตสานึกคุณธรรม และต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ

1 ครั้ง

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

สป. : งปม. 50,500.- บาท

3

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

1.๓ กลยุทธ์ท่ 3 วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.1 โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้าง
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
คุณธรรม จริยธรรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และจิตสานึก ให้กับ
บุคลากรของ
กิจกรรมท่ 1 : จัดกิจกรรม
หน่วยงานในสังกัด
เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกคุณธรรม
กระทรวงแรงงาน
จริยธรรม วินัย ค่านิยม การเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาล
การดารงชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และประมวล และหลักเศรษฐกิจ
จริยธรรม
พอเพียง
กิจกรรมท่ 2 : ถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อสร้างจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ศปท.

1 ครั้ง

ศปท.

1 ครั้ง

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-ม.ค.๖5) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖5)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

หมายเหตุ

สสปท. : งปม. 300,000- บาท

1.3.2 โครงการ : สร้างความตระหนักรู้
ให้ข้าราชการเพื่อรองรับ
การตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมท่ 1 : ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการตามแนวทาง
ตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (คตป.กระทรวง)

องค์กรมีวัฒนธรรม
ในการดาเนินงาน
ที่มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
และมีคุณธรรม

กพบ.

๓ ครัง้

กิจกรรมท่ 2 : การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการเข้าร่วม
การตรวจติดตามตามแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน

ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ
การทางานของ
กระทรวงแรงงาน

สตป.

20 คน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

- เพื่อประเมิน
การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
ให้เกิดความโปร่งใส

ศปท.

2) ยุทธศาสตร์ท่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้เป็นเอกภาพ
2.1 กลยุทธ์ท่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและ
เสริมสร้างความเป็นเอกภาพภายในกระทรวง
แรงงาน
2.1.1 โครงการ : ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม : ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน
มีค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 88
ค่าคะแนน ITA 2. หน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า ในสังกัดกระทรวง
ร้อยละ 88 แรงงาน
มีกระบวนการ
ทางานที่มี
คุณธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
3. หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน
มีเทคโนโลยี
ที่ส่งเสริม
ให้การทางาน
มีความโปร่งใส
มากขึ้น

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-ม.ค.๖5) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖5)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

หมายเหตุ

5

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-ม.ค.๖5) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖5)

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

กิจกรรมท่ 1 : เชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลต้นแบบ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และป้องกันการทุจริต

- เพื่อให้หน่วยงาน
ในสังกัดมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
ในการต่อต้านการ
ทุจริต และส่งเสริม
ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
ของแผ่นดิน

กบค.

1 ครั้ง

สปส. : งปม. ๑๒๒,๕๐๐ บาท

กิจกรรมท่ 2 : เสริมสร้างกลไก
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ (โครงการ
พัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของกระทรวงแรงงาน)

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการประเมิน
คูณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ศปท.

100 คน

สป. : งปม. 108,800 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

หมายเหตุ

2.1.2 โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตเพื่อพัฒนาองค์กร
ต้นแบบคุณธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-ม.ค.๖5) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖5)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

2.1.3 โครงการ : พัฒนาคนคู่คุณธรรม
นาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมท่ 1 : เสริมสร้างการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยกาหนดให้เป็นตัวชีว้ ัดในการ
ประเมิน การกากับดูแลการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การ

- เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
ผู้บังคับบัญชาและ
เจ้าหน้าที่

ศปท.

กิจกรรมท่ 2 : การจัดกิจกรรมพัฒนา
จิตใจ พัฒนาคน ให้มีธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบกิจกรรมการส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา พร้อม
ทั้งนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

- ส่งเสริม
ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา

ศปท.

1 ครั้ง

- เพื่อให้เครือข่าย
แรงงานในพื้น
ที่มีการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ในชุมชน

ศปท.

200 คน

๒.๑.๔ โครงการ : เครือข่ายแรงงาน
เสริมสร้างเอกภาพสังคมไทย
สู่คุณธรรมในระดับพื้นที่
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายแรงงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่

ไม่ต่ากว่า
9 คะแนน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

กกจ. : ปีนี้ยังไม่มีการแจ้ง
เรื่องการประเมินตัวชี้วัดจาก
กพร. แต่ปีงบ 63 มีการ
ปรับเหลือ 1 รอบ เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19

7

ยุทธศาสตร์/โครงการ

เป้าหมาย

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

๑. เพื่อให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
๒. ลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน
๓. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ศทส.

1 ระบบ

- เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดกระทรวง
แรงงานมีจิตสานึก
ยับยั้งการกระทา
ความผิด

ศปท.

2 ครั้ง

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-ม.ค.๖5) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖5)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

2.2 กลยุทธ์ท่ 2 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบบริหารจัดการที่มอี ยู่
ให้เอื้อต่อการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม
2.2.1 โครงการ : พัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - System)
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรม : พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - System)
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๒.๒ โครงการ : กิจกรรมเผยแพร่
บทความ/คู่มือ/มาตรการ/
แนวปฏิบัติผ่านระบบสารสนเทศ
เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริม
คุณธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด
กิจกรรม : เผยแพร่บทความ/คู่มือ/
มาตรการ/แนวปฏิบัติผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง
การรับรู้และส่งเสริมคุณธรรม
ให้กับบุคลากรในสังกัด

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
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ยุทธศาสตร์/โครงการ
2.2.3 โครงการ : บริหารการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : บริหารการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2.3 โครงการ : เผยแพร่สอื่ ประสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร "กระทรวงแรงงาน
โปร่งใสไร้ทุจริต" ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ของหน่วยงาน
กิจกรรม : เผยแพร่สื่อประสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร "กระทรวงแรงงาน
โปร่งใสไร้ทุจริต" ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ของหน่วยงาน
2.2.5 โครงการ : กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ของผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้าน
การทุจริตผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
กิจกรรม : ประกาศเจตนารมณ์ของผูบ้ ริหาร
และบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้าน
การทุจริตผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

เป้าหมาย

เพื่อแก้ไขปัญหา
การทุจริต
ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

กค.

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1 ครั้ง

- เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารปลูกจิตสานึก
ส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม และการ
รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตของ
กระทรวงแรงงาน

ศปท.

3 ช่องทาง

- เพื่อสร้างค่านิยม
องค์กร โปร่งใส
ไร้ทุจริต ให้บุคลากร
ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน
- บุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
ตระหนักรู้ภัยปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน

ศปท.

1 ครั้ง

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-ม.ค.๖5) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖5)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

เป้าหมาย

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

เพื่อสร้างจิตสานึก
คุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่

ศปท.

2 ครั้ง

เพื่อให้บุคลากร
ในกระทรวงแรงงาน
มีจิตสานึก ปลูกฝัง
ค่านิยมในการทางาน
ต่อต้านการทุจริต

ศปท.

3 ครั้ง

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-ม.ค.๖5) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖5)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

2.3 กลยุทธ์ท่ 3 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
ของบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
2.3.1 โครงการ : พัฒนาองค์ความรู้
เพื่อพัฒนางานตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม : สอดแทรกหัวข้อ/เนื้อหา
การสร้างจิตสานึกคุณธรรม
ความโปร่งใส การต่อต้านทุจริต
ประพฤติมิชอบไว้ในโครงการฯ

2.3.2 โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันการทุจริตของข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงาน
กิจกรรม : การพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันการทุจริตของข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

3) ยุทธศาสตร์ท่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การส่งเสริมคุณธรรม
3.1 กลยุทธ์ท่ 1 สร้าง พัฒนา และขยาย
เครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม
ในทุกภาคส่วน
3.1.1 โครงการ : เสริมสร้างกลไกการมีส่วน
- เพื่อสนับสนุน
ร่วมระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย การมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้าง
กิจกรรม : เข้าร่วม/สนับสนุน
คุณธรรม จริยธรรม
การจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้าน
กับหน่วยงาน
การทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม
ภายนอก
จริยธรรมร่วมกับหน่วยงานราชการ
ในสังกัด/นอกสังกัดและ
ภาคประชาสังคม

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ศปท.

1 ครั้ง

กระทรวง
แรงงานมี
ภาคีเครือข่าย
ที่ให้ความร่วมมือ
ในการส่งเสริม
คุณธรรมมากขึ้น

ศปท.

1 ครั้ง

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-ม.ค.๖5) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖5)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

หมายเหตุ

3.2 กลยุทธ์ท่ 2 เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยสุจริต
3.2.1 โครงการ : บูรณาการข้อมูล
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรม
กิจกรรม : บูรณาการข้อมูล
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาหน่วยงานให้เป็น
องค์กรคุณธรรม

- เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรของหน่วยงาน
มีทัศนคติ วิธีคิด และ
การประพฤติปฏิบัติ
ที่สะท้อนถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่ดี
และองค์กรมีคุณค่า
และประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

สสปท. : งปม. 16,000- บาท
กกจ. : ปีงบ 63 ไม่มีการ
จัดโครงการองค์กรคุณธรรม
ซึ่งปีงบ 64 ยังไม่ได้รับการ
แจ้งจากกรมการศาสนา
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ยุทธศาสตร์/โครงการ
3.2.2 โครงการ : จัดทา/ทบทวน/ขับเคลื่อน
แนวทางการดาเนินงาน ตามข้อตกลง
ประกาศเจตนารมณ์ หรือบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/
ป้องกันการทุจริต

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรม : จัดทา/ทบทวน/ขับเคลื่อน จริยธรรมและหรือ
ป้องกันการทุจริต
แนวทางการดาเนินงาน ตามข้อตกลง
อย่างเป็นรูปธรรม
ประกาศเจตนารมณ์ หรือบูรณาการ
2. เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
แนวทางการส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/
คุณธรรมจริยธรรม/
ป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริต
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ
ศปท.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1 ครั้ง

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-ม.ค.๖5) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖5)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงแรงงาน
ธันวาคม ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมองคกรตานการทุจริต
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

กระบวนการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
เจาภาพ

กลยุทธที่ 1 เสริมสรางองคความรู ทัศนคติ จิตสํานึก และแรงจูงใจที่ดีของบุคลากรกระทรวงแรงงานดานการปองกันการทุจริต
1 กิจกรรมบุคคลตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต

จํานวนบุคคลของหนวยงาน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานที่ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ
จํานวน 2 คน

เพื่อเปนการยกยองเชิดชูและ
เปนขวัญกําลังใจตอบุคลากร
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานที่มี
คุณธรรม ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต

1. กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีความประพฤติดี
บุคลากรในสังกัด
2. คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑที่กําหนด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 3. ประกาศและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและจัดทําหนังสือชมเชยบุคคล
ผูมีความประพฤติชอบและมีความชื่อสัตยและเปนที่ประจักษตอสังคม
และแจงเวียนใหบุคคลในสังกัดทราบและยึดถือเปนแบบอยาง

-

ม.ค. - เม.ย. 65

กบค.

2 กิจกรรมปรับฐานความคิด
สรางจิตสํานึกคานิยมของ
บุคลากรใหปฏิเสธและตอตาน
การทุจริต และเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทํางาน
เพื่อปองกันการกระทําผิด
ระเบียบ/การทุจริต

จํานวนบุคลากรของ
หนวยงานสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานที่ไดรับ
ความรู
ดานการปองกันการทุจริต
จํานวน 20 คน

1) เพื่อใหบุคลากรใหมีความรู
เรื่อง กฎ ระเบียบ ขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการเงิน การคลัง
วินัย และดานการตอตาน
การทุจริต
2) เพื่อสรางทัศนคติและ
จิตสํานึกดานการปองกันทุจริต
ประพฤติมิชอบใหกับบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

ใหความรูการปองกันการทุจริต ผานการอบรมหรือในรูปแบบเอกสาร
บุคลากรในสังกัด
ผานเว็บไซต หรือสื่อโซเชียล ฯลฯ หรือตามความเหมาะสม
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

-

พ.ค. - มิ.ย. 65

ศปท.

รอยละ 60 ของบุคลากร
มีความรูความเขาใจ
เรื่อง กฎหมาย การเงิน
การคลัง และวินัยขาราชการ

หน้าที� 2 จาก 10

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมองคกรตานการทุจริต
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

กระบวนการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
เจาภาพ

กลยุทธที่ 2 การกําหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสรางวัฒนธรรมองคกรแหงธรรมมาภิบาลและรวมตานการทุจริต
1 มาตรการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลปองกันและ
ลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการ/กระบวนงาน/
งานในภารกิจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ในการเสริมสรางการปองกัน
การทุจริต
จํานวน 1 มาตรการฯ

วางมาตรการ/กระบวนงาน/
งานในภารกิจเพื่อเปนแนวทาง
ใหบุคลากรในสังกัดกระทรวง
แรงงานปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและปองกันการ
ทุจริต

หนวยงาน/บุคลากร ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หนวยงานละ 1 กระบวนงาน ตาม
ในสังกัดสํานักงาน
หัวขอที่สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนดใน 3 ดาน ดังนี้
ปลัดกระทรวงแรงงาน ดานที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยที่มีภารกิจใหบริการประชาชน
อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
ดานที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช
อํานาจและตําแหนงหนาที่
ดานที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจาย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

-

ม.ค. - ก.ย. 65

ศปท./
ศทส.

2 โครงการเผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธหรือจัดทํา
คูมือการปองกันการทุจริต
ในการปฏิบัติราชการ

หนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานมีการเผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธหรือจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
การทุจริตอยางนอยปละ
จํานวน 1 ครั้ง

เพื่อเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
หรือจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันการทุจริตใหแก
บุคลากรในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

บุคลากรในสังกัด
เผยแพรสื่อประชาสัมพันธหรือจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
สํานักงาน
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของบุคลากร และแจงเวียนใหบุคคลากร
ปลัดกระทรวงแรงงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด

-

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ศปท.

หน้าที� 3 จาก 10

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อปองปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

กระบวนการ

เจาหนาที่ในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน/ภาค
ประชาชน

๑. เพิ่ม/ปรับปรุงพัฒนาระบบ
๒. ใหความรูเจาหนาที่ในหนวยงาน
๓. เผยแพรประชาสัมพันธใหภาคประชาชน
๔. ติดตามและประเมินผลการใชระบบ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
เจาภาพ

-

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ศทส.

-

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

-

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กลยุทธที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปองกันการทุจริต
๑ กิจกรรมพัฒนาระบบ
การใหบริการประชาชน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(E - System)

ชองทางการใหบริการของทุก
หนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานที่ไดรับการสราง/
ปรับปรุง/พัฒนา (เพิ่มหรือ
ปรับปรุง) จํานวน 1 ชองทาง/
ระบบฯ ตอป

๑. เพื่อใหประชาชนผูรับบริการ
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว
๒. ลดการใชดุลพินิจของ
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
๓. เพื่อสรางความรูความเขาใจ
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานใหกับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

2 กิจกรรมเผยแพรบทความ/
คูมือ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ผานระบบสารสนเทศเพื่อ
เสริมสรางการรับรูการ
ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหกับ
บุคลากรในสังกัด

บทความ/คูมือ/มาตรการ/
แนวปฏิบัติของทุกหนวยงาน
ที่เผยแพรผานระบบสารสนเทศ
จํานวน 1 บทความ/คูมือฯ

ใหเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงาน เจาหนาที่ในสังกัด
1. รวบรวมขอมูล
ปลัดกระทรวงแรงงานมีความรู สํานักงาน
2. เผยแพรขอมูล
และมีจิตสํานึกยับยั้งการกระทํา ปลัดกระทรวงแรงงาน
ความผิดและสามารถปฏิบัติได
อยางถูกตอง

3 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารการเบิกจายเงิน
งบประมาณการเงิน การ
บัญชีและพัสดุผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส

เจาหนาที่ในสังกัด
การเผยแพรความรู/ แนวทาง/ เพื่อลดปญหาการทุจริตของ
๑. ใหความรูเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดานงบประมาณในหนวยงาน
มาตรการในการเบิกจายเงิน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สํานักงาน
2. นําความรูที่ไดไปปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน 3. เผยแพรประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกสใหเจาหนาที่
งบประมาณการเงินการบัญชี
และพัสดุการผานระบบ
ผูเกี่ยวของ
อิเล็กทรอนิกส
จํานวน 1 ครั้ง

หน้าที� 4 จาก 10

ศปท./

ทุกหนวยงาน

กค.

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อปองปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

กระบวนการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

-

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

หนวยงาน
เจาภาพ

กลยุทธที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
และองคความรูในบทบาท
หนาที่ของเจาหนาที่ปองกัน
การทุจริต

การจัดหรือเขารวมอบรม
พัฒนาสมรรถนะและองค
ความรู ของเจาหนาที่ปองกัน
การทุจริตของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
จํานวน 2 ครั้ง

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค
ความรูของเจาหนาที่ปองกัน
การทุจริตของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

เจาหนาที่ดาน
จัดหรือเขารวมอบรมพัฒนาสมรรถนะและองคความรู ของเจาหนาที่
การปองกันการทุจริต ปองกันการทุจริตของกระทรวงแรงงาน (เขารวมกับหนวยงานภายนอก
ของสํานักงาน
เชน ป.ป.ช., ป.ป.ท. ฯลฯ)
ปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้าที� 5 จาก 10

ศปท./

ทุกหนวยงาน

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

กระบวนการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
เจาภาพ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ศปท.

พ.ค. - มิ.ย. 65

ศปท.

กลยุทธที่ 1 สรางกลไกการปองกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
1 กิจกรรมสงเสริมการมีสวน
รวมของเจาหนาที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ปองกันการทุจริต

เจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่เขา
รวมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานปองกันการทุจริต
จํานวน 10 คน

2 โครงการพัฒนาองคกรดวย บุคลากรไดรับความรูในการสงเสริม
หลักธรรมาภิบาลรวมตอตาน ธรรมาภิบาลและนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการทํางาน
การทุจริต
จํานวน 20 คน

มีการเขารวมกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรในการปองกันการทุจริต
เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่
เจาหนาที่ในสังกัด
ในสังกัดสํานักงาน
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานมีสวนรวม ปลัดกระทรวงแรงงาน
ในการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหองคกรนําหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรมไปใช
ในการบริหารองคกร

๑. ใหความรูในการสงเสริมธรรมาภิบาลในการทํางานและปรัชญาของ 116,000.เจาหนาที่ในสังกัด
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการทํางานในรูปแบบการอบรม สัมมนาฯ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือเอกสาร ผานชองทางสื่อโชเชียล ฯลฯ หรือตามความเหมาะสม
๒. ประเมินผลการดําเนินงาน

รอยละ 70 ของบุคลากรมีความรู
ความเขาใจในการสงเสริมธรรมาภิบาล
ในการทํางานและนําหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในองคกร

หน้าที� 6 จาก 10

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

กระบวนการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
เจาภาพ

825,100.-

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ศปท.

กลยุทธที่ 2 สรางระบบบริหารจัดการภาคีเครือขายและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการตอตานการทุจริต
1 โครงการสนับสนุนและสราง
การมีสวนรวมของประชาชน
ในการตอตานการทุจริต
"ดวงตาแรงงาน"

1. รอยละ 80 ของเครือขาย
อาสาสมัครแรงงานและ
ประชาชนที่เขารวมอบรม
2. รอยละ 60 ของเครือขาย
อาสาสมัครแรงงานที่รวมเปน
เครือขายอาสาสมัคร
แรงงานตานทุจริต

1. เพื่อสรางความเขมแข็งและ
บูรณาการความรวมมือระหวาง
ภาคีเครือขายภาคประชาชน
ในการตอตานการทุจริต
2. เพื่อปลูก - ปลุกจิตสํานึก
สรางคานิยม ตระหนักรูในเรื่อง
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม การปองกันการทุจริต
ในพื้นที่
3. เพื่อสรางเครือขายและสราง
ความรวมมือของภาคประชาชน
ในการเฝาระวัง ติดตาม
ตรวจสอบ และแจงเบาะแส
การทุจริต

ขาราชการ เจาหนาที่ จัดกิจกรมกระตุนจิตสํานึกและสรางความตระหนักรูในการปองกัน
สํานักงาน
การทุจริตใหขาราชการ เจาหนาที่ เครือขายอาสาสมัครแรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และประชาชน และรวมเปนเครือขายอาสาสมัครแรงงานตานทุจริต
อาสาสมัครแรงงาน
และเครือขายภาค
ประชาชน

หน้าที� 7 จาก 10

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

กระบวนการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
เจาภาพ

-

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ศปท./
กบค.

กลยุทธที่ 3 บูรณาการกับทุกภาคสวนในการเสริมสราง ตรวจสอบ และสนับสนุนการตอตานการทุจริต
1 กิจกรรมบูรณาการขอมูล
สถิติการทุจริตเพื่อเผยแพร
และรณรงคลดการใหและรับ
สินบน

การเผยแพรขอมูลการทุจริต
และรวมรณรงคลดการใหและ
รับสินบนของแตละหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
จํานวน 1 ครั้ง

เพื่อเผยแพรขอมูลสถิติการ
ทุจริตแกเจาหนาที่และประชาชน
ที่มีสวนไดสวนเสีย และรวมกัน
รณรงคลดการใหและรับสินบน

เจาหนาที่ในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน/
ภาคประชาชน

1. รวบรวมขอมูลสถิติการทุจริตของหนวยงานสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
2. จัดทําขอมูลเปนภาพรวมในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ ตาราง ฯลฯ
3. เผยแพรแกเจาหนาที่และภาคประชาชน

หน้าที� 8 จาก 10

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางภาพลักษณองคกรที่มีความโปรงใส
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

กระบวนการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
เจาภาพ

-

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ศปท./
กผป./

กลยุทธที่ 1 การสรางนวัตกรรมและชองทางในการเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต
1 กิจกรรมประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
"กระทรวงแรงงานโปรงใสไร
ทุจริต" ผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารการปองกัน
การทุจริต ของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จํานวน 2 ชองทาง

1. รวบรวมขอมูล
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
เจาหนาที่ในสังกัด
2. จัดทําขอมูล
ขอมูลขาวสารการปองกัน
สํานักงาน
การทุจริตของกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน 3. เผยแพรประชาสัมพันธผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป

หน้าที� 9 จาก 10

ทุกหนวยงาน

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางภาพลักษณองคกรที่มีความโปรงใส
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

กระบวนการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

-

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

หนวยงาน
เจาภาพ

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการเขารวมกิจกรรมที่สรางภาพลักษณทั้งหนวยงานภายนอกและภายในองคกร
หนวยงาน/เจาหนาที่ สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และเจาหนาที่ เขารวมประกวด ในโครงการหรือกิจกรรมดานการ
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ตอตานการทุจริตกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ศปท./

1 โครงการเขารวมประกวด/
กิจกรรมเพื่อรับรางวัล
ดานการปองกันการทุจริต

การสงเขารวมประกวด
เพื่อรับรางวัลดานการปองกัน
การทุจริต
จํานวน 2 ครั้ง

เพื่อกระตุนการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริต
และเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
แกสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

2 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)

รอยละ 88 ของผลการ
ดําเนินงานดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

1. การพัฒนาระบบการทํางานของหนวยงานตามหลักธรรมาภิบาล
58,900.- ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ศปท./
1. ยกระดับความโปรงใสและ หนวยงานในสังกัด
ทุกหนวยงาน
2. เปดเผยขอมูลขาวสารและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ
คุณธรรม ในการดําเนินงาน
สํานักงาน
ของหนวยงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ถวงดุล
2. สรางความเชื่อมั่นในการเปน
องคกรที่มีการดําเนินกิจการ
อยางมีธรรมาภิบาลตอสังคม
และผูรับบริการ

3 ประกาศเจตนารมย
ของผูบริหาร บุคลากร
และสวนราชการในสังกัด
กระทรวงแรงงานผาน
เว็บไซตหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
ในการตอตานการทุจริต
และสงเสริมคุณธรรม
ผานเว็บไซตของหนวยงาน

การประกาศเจตนารมณ
ตอตานการทุจริตและสงเสริม
คุณธรรมผานเว็บไซต
กระทรวงแรงงาน
จํานวน 1 ครั้ง

๑. เพื่อสรางคานิยมองคกร
โปรงใส ไรทุจริต ใหผูบริหาร
บุคลากร และสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๒. ผูบริหาร บุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงานตระหนักรู
ภัยปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น

ผูบริหาร บุคลากร
ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

1. ผูบริหาร และบุคลากรรวมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต
2. เผยแพรกิจกรรมประกาศเจตนารมณของหนวยงานผานเว็บไซต

หน้าที� 10 จาก 10

-

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ทุกหนวยงาน

ศปท./

ทุกหนวยงาน

หมายเหตุ

