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

