รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

2

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการการทุ จริตและประพฤติมิชอบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
หนวยงาน กระทรวงแรงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงาน
หนวยประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการตอต้านการทุจริต
จำนวนงบประมาณทีใ่ ช้ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

สถานที่ตั้ง ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 232 1003
รวมทุกโครงการจำนวน 13,404,203 (สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองร้อยสามบาทถ้วน)
งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตสานึก และแรงจูงใจที่ดีของบุคลากรกระทรวงแรงงานด้านการป้องกันการทุจริต
1. กิจกรรมบุคคลต้นแบบ บุคลากร
2 คน
บุคลากรได้รับการ
กบค.
ด้านการป้องกันการทุจริต ในสังกัด
ยกยองเชิดชูเกียรติ
สานักงาน
และเกิดขวัญ
ปลัด
กาลังใจ
กระทรวง
ในการปฏิบัติหน้าที่
แรงงาน
และเป็นแบบอยาง
ให้บุคคลอื่น

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

ข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน
ดีเดนหรือได้รับยกยองเชิดชูเกียรติ
จานวน 2 คน

3
ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตสานึก และแรงจูงใจที่ดีของบุคลากรกระทรวงแรงงานด้านการป้องกันการทุจริต
2. กิจกรรมปรับฐาน
บุคลากรของ
ศปท.
ความคิด สร้างจิตสานึก
หนวยงาน
คานิยมของบุคลากรให้
สังกัด
ปฏิเสธและตอต้านการทุจริต สานักงาน
และเสริมสร้างประสิทธิภาพ ปลัดกระทรวง
การทางานเพื่อป้องกัน
แรงงานที่
การกระทาผิดระเบียบ/
ได้รับความรู้
การทุจริต
ด้านการ
ป้องกัน
การทุจริต
จานวน 20
คน
ร้อยละ 60
ของบุคลากร
มีความรู้
ความเข้าใจ
เรื่อง กฎหมาย
การเงิน
การคลัง
และวินัย
ข้าราชการ

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โดยศูนย์ปฏิบัติการตอต้านการทุจริต
มีแผนการดาเนินการกิจกรรม
“โครงการกระทรวงแรงงานรวมขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565

4
ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 การกาหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแหงธรรมมาภิบาลและรวมต้านการทุจริต
1. มาตรการเสริมสร้าง
มาตรการ/ มาตรการป้องกัน บุคลากรในสังกัด
ศปท./ศทส.
ส
านั
ก
งาน
ธรรมาภิบาลป้องกันและลด กระบวนงาน/ ความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต งานในภารกิจ การทุจริตและ ปลัดกระทรวง
และประพฤติมิชอบ
ของสานักงาน ประพฤติมิชอบ แรงงานปฏิบัติตน
ตามมาตรการป้องกัน
ปลัดกระทรวง จานวน 1
และลดความเสี่ยงใน
แรงงานใน มาตรการ/
การเกิดการทุจริต
การเสริมสร้าง กระบวนงาน/
และประพฤติมิชอบ
การป้องกัน งานในภารกิจฯ
การทุจริต
จานวน 1
มาตรการฯ

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้วางระบบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ในด้านที่ 3 การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปรงใส
ของการใช้จายงบประมาณ
กระบวนงาน : โครงการบูรณาการพัฒนา
ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการดาเนินงาน : อยูระหวางการดาเนินการ

5
ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 การกาหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแหงธรรมาภิบาลและรวมต้านการทุจริต
งบประมาณ
2. โครงการเผยแพรสื่อ
หนวยงาน หนวยงานใน 1. ข้าราชการ
ศปท.
ที
ไ
่
ด้
ร
ั
บ
ประชาสัมพันธ์หรือจัดทา ในสังกัด
สังกัดสานักงาน เจ้าหน้าที่หรือ
จานวน
คูมือการป้องกันการทุจริต สานักงาน ปลัดกระทรวง เครือขายภาค
8,190 บาท
ในการปฏิบัติราชการ
ปลัดกระทรวง แรงงาน
ประชาชน
แรงงานมีการ มีการเผยแพรสื่อ มีความเข้าใจใน (งบดาเนินงาน)
เผยแพรสื่อ ประชาสัมพันธ์ เรื่องผลประโยชน์ เบิกจายแล้ว
ประชาสัมพันธ์ หรือจัดทาคูมือ ทับซ้อนและแนวทาง จานวน
หรือจัดทา การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนที่ดี 8,190 บาท
คูมือการ
เพื่อป้องกัน
2. หนวยงาน
ปฏิบัติงาน การทุจริต
มีวัฒนธรรม
เพื่อป้องกัน มากกวา
ในการดาเนินงาน
การทุจริต 1 ครั้งตอปี
ที่มีความโปรงใส
อยางน้อย
ตรวจสอบได้
จานวนปีละ
3. เกิดภาพลักษณ์
1 ครั้ง
ที่ดีตอองค์กรในการ
ป้องกันและตอต้าน
การทุจริต

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โดยศูนย์ปฏิบัติการตอต้านการทุจริต
ได้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต้านทุจริต (แผนพับ)
ให้แกอาสาสมัครแรงงานและเครือขาย
ภาคประชาชนเพื่อเผยแพรให้แกประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่ จานวน
2,340 แผน

6
ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต
1. กิจกรรมพัฒนาระบบการ จานวน
หนวยงานได้รับ 1. ประชาชน
ให้บริการประชาชนด้วย ระบบ/ชอง การสร้าง/
ผู้รับบริการได้รับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา ความสะดวก
(E - System)
ให้บริการของ ระบบ/ชอง
รวดเร็ว
ทุกหนวยงาน ทางการ
2. ลดการใช้
ในสังกัด
ให้บริการ1
ดุลพินิจของ
สานักงาน ระบบ/ชองทาง เจ้าหน้าที่ในการ
ปลัดกระทรวง
ปฏิบัติงาน
แรงงานที่
3. เจ้าหน้าที่
ได้รับการ
ผู้ปฏิบัติงานมี
สร้าง/
ความรู้ความเข้าใจ
ปรับปรุง/
ในขั้นตอนการ
พัฒนา (เพิ่ม
ปฏิบัติงาน
หรือปรับปรุง)
1 ระบบ/
ชองทางตอปี

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
จานวน
13,037,200
บาท
งบประมาณ
ที่ใช้จริง
จานวน
13,030,000
บาท

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ศทส.

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีแผนการสร้าง
และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - System) ดังนี้
จัดทาโครงการบูรณาการพัฒนาระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ระบบหลัก ดังนี้
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Web
Application)
2. ระบบการจัดการข้อมูลการพิจารณาเรื่อง
การดาเนินการทางวินัย (Web Application)
3. ระบบทะเบียนสินทรัพย์ (Web
Application)

7
ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต
2. กิจกรรมเผยแพร
จานวน
จานวน
บุคลากรในสังกัดฯ
บทความ/คูมือ/มาตรการ/ บทความ/ บทความ/คูมือ/ มีความรู้และมี
แนวปฏิบัติผานระบบ
คูมือ/
มาตรการ/
จิตสานึกยับยั้ง
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง มาตรการ/ แนวปฏิบัติของ การกระทาความผิด
การรับรู้การป้องกันการ
แนวปฏิบัติ ทุกหนวยงาน และสามารถปฏิบัติ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของทุก
ที่เผยแพรผาน ได้อยางถูกต้อง
ให้กับบุคลากรในสังกัด
หนวยงาน ระบบสารสนเทศ
ที่เผยแพร มากกวา
ผานระบบ 1 บทความ/
สารสนเทศ คูมือ/มาตรการ/
จานวน 1 แนวปฏิบัติ
บทความ/
คูมือ/
มาตรการ/
แนวปฏิบัติฯ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ศปท./
ทุก
หนวยงาน

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

หนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานได้ดาเนินการเผยแพรคูมาตรการ/
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ผานระบบสารสนเทศ ดังนี้
1. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปี พ.ศ. 2565
2. ประกาศเจตจานงสุจริต ของ
ปลัดกระทรวงแรงาน ลว. 28 ต.ค. 2564
3. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญและของกานัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
พ.ศ. 2565 ลว 29 ธ.ค. 2564
4. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.
2565
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ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต
3. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ จานวนครั้งใน มีการเผยแพร 1. เจ้าหน้าที่
การบริหารการเบิกจายเงิน การเผยแพร ความรู้/แนวทาง/ ผู้ปฏิบัติงาน
งบประมาณการเงิน
ความรู้/
มาตรการในการ ที่เกี่ยวข้องได้รับ
การบัญชีและพัสดุ
แนวทาง/ เบิกจายเงิน
ทราบแนวทาง
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการใน งบประมาณ
การเบิกจายเงิน
การเบิก
การเงินการบัญชี งบประมาณผาน
จายเงิน
และพัสดุการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ ผานระบบ
2. เพื่อลดปัญหา
การเงินการ อิเล็กทรอนิกส์ การทุจริตของ
บัญชีและ มากกวา 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่
พัสดุการผาน
ผู้ปฏิบัติงาน
ระบบ
ที่เกี่ยวข้อง
อิเล็กทรอนิกส์
3. เจ้าหน้าที่
1 ครั้ง
ในสังกัดฯ
มีจิตสานึกตอต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

กค.

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

หนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานได้ดาเนินเผยแพรฯ ผานทางเว็บไซต์
และอินทราเน็ต ดังนี้
1. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจายเงิน
การรับเงินผานระบบ KTB Corporate Online
2. สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาเดือน
3. รายงานการกากับติดตามการใช้จาย
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
4. หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินจากคลังให้กับ
องค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้
เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. เผยแพรความรู้แนวทางการบริหารระบบ
การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. เผยแพรบทความด้านการเงิน ด้านพัสดุ
ด้านงบประมาณและอื่นๆ
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ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ จานวนครั้ง เจ้าหน้าที่ใน เจ้าหน้าที่หนวยงาน
และองค์ความรู้ในบทบาท ในการจัดหรือ สังกัดสานักงาน ในสังกัดสานักงาน
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป้องกัน เข้ารวมอบรม ปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวง
การทุจริต
พัฒนา
แรงงานเข้ารวม แรงงานเข้ารวม
สมรรถนะและ อบรมฯ ไมน้อย อบรมเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ กวา 2 ครั้ง
สมรรถนะและองค์
ของเจ้าหน้าที่
ความรู้ของ
ป้องกันการ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
ทุจริตของ
การทุจริตของ
สานักงาน
กระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวง
อยางน้อย 2 ครั้ง
แรงงาน
ไมน้อยกวา
2 ครั้ง

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ศปท./
ทุก
หนวยงาน

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

1. หนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานเข้ารวมอบรมพัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริต
ของกระทรวงแรงงานโดยเข้ารวมกับ
หนวยงานภายนอก (เชน สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ท. ฯลฯ) ดังนี้
1) วันตอต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9
ธันวาคม 2564 ณ รับชมผานระบบ Zoom
Facebook live และ Youtube
2) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการตอต้าน
การทุจริต ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
ผานระบบ Zoom
2. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้จัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการสงเสริมและพัฒนา
องค์กรคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ผานระบบ Zoom โดยเจ้าหน้าที่
ในสังกัดฯ เข้ารวม จานวน 80 คน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
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ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
1. กิจกรรมสงเสริมการมี เจ้าหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ใน บุคลากรมีจิตสานึก กิจกรรมที่ 1
สวนรวมของเจ้าหน้าที่เพื่อ หนวยงาน สังกัดสานักงาน ในการมีสวนรวม งบประมาณ
ที่ได้รับ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ในสังกัด
ปลัดกระทรวง ในการป้องกัน
(งบบูรณาการ)
ป้องกันการทุจริต
สานักงาน แรงงานเข้ารวม ปราบปรามการ 58,900 บาท
ปลัดกระทรวง กิจกรรมสงเสริม ทุจริตและประพฤติ
แรงงานที่เข้า การมีสวนรวม มิชอบในองค์กร ใช้จายแล้ว
13,800 บาท
รวมกิจกรรม เพื่อเพิ่ม
คงเหลือ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
45,100 บาท
ประสิทธิภาพ ระบบงาน
ระบบงาน ป้องกัน
กิจกรรมที่ 2
ป้องกัน
การทุจริต
ใช้จายแล้ว
875 บาท
การทุจริต ไมน้อยกวา
(งบดาเนินงาน)
จานวน
10 คน
10 คน
กิจกรรมที่ 3
ใช้จายแล้ว
2,675 บาท

(งบดาเนินงาน)

รวมใช้จาย
ทั้งสิ้น
17,350 บาท

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ศปท.

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

หนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ได้จัดสงบุคลากรเข้ารวม 3 กิจกรรม
ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงาน
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคาดัชนี
การรับรู้การทุจริต เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม
2565 ผานระบบ Zoom มีผู้เข้ารวมฯ จานวน
34 คน
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเตรียมความพร้อมเข้า
รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์
มีผู้เข้ารวมฯ จานวน 29 คน
กิจกรรมที่ 3 โครงการสัมมนาการยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมประสงค์
รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
มีผู้เข้ารวมฯ จานวน 30 คน
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ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
2. โครงการพัฒนาองค์กร บุคลากร
บุคลากรในสังกัดฯ บุคลากรในสังกัดฯ งบประมาณ ศปท./
ด้วยหลักธรรมาภิบาลรวม ได้รับความรู้ ได้รับความรู้ใน มีความรู้
ที่ได้รับ
ทุก
ตอต้านการทุจริต
ในการสงเสริม การสงเสริม
ความเข้าใจในหลัก 116,000 หนวยงาน
ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลและ ธรรมาภิบาลและ
บาท
และนาหลัก นาหลักปรัชญา นาหลักปรัชญา
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจ พอเพียงไปปรับใช้ ไปปรับใช้
พอเพียง
ในการทางาน ในการทางาน
ไปปรับใช้ ไมต่ากวา
ในการทางาน 20 คน
จานวน
ไมน้อยกวา
20 คน
ร้อยละ 70
ของบุคลากร
มีความรู้
ความเข้าใจ
ในการ
สงเสริมธรร
มาภิบาลใน
การทางาน
และนาหลัก
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
ในองค์กร

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ
ในการสงเสริม
ธรรมาภิบาล
ในการทางาน
และนาหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในองค์กร
ไมต่ากวาร้อยละ 70

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานกาหนดจัด
โครงการกระทรวงแรงงานรวมขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีแผน
ให้บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานเข้ารวมฯ จานวนไมน้อยกวา 20 คน
กาหนดจัดในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
2565
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ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือขายและแหลงเรียนรู้ที่เอื้อตอการตอต้านการทุจริต
1. โครงการสนับสนุนและ 1. ร้อยละ 80 -ร้อยละ 48.21 1. สร้างความ
งบประมาณ ศปท.
สร้างการมีสวนรวมของ
ของเครือขาย
เข้มแข็งและบูรณา ที่ได้รับ
ประชาชนในการตอต้าน อาสาสมัคร -โดยมีผู้เข้ารวม การความรวมมือ จัดสรร
การทุจริต "ดวงตาแรงงาน" แรงงานและ จานวน 81 คน ระหวางภาคีเครือขาย 825,100 บาท
ประชาชนที่ (กิจกรรมที่ 2) ภาคประชาชนในการ
เข้ารวมอบรม
ตอต้านการทุจริต โดยได้รับ
งบประมาณ
2. ปลูก - ปลุก
งวดแรก
จิตสานึก สร้างคานิยม (6 เดือน)
ตระหนักรู้ในเรื่อง จานวน
ความซื่อสัตย์ สุจริต 441,100 บาท
มีคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันการทุจริต เบิกจ่ายแล้ว
ในพื้นที่
จานวน
348,663 บาท
2. ร้อยละ 60 ร้อยละ 100
3. สร้างเครือขาย
ของเครือขาย
และสร้างความรวมมือ คงเหลือ
อาสาสมัคร
ในภาคประชาชน
ทั้งหมด
แรงงานที่รวม
ในการเฝ้าระวัง ติดตาม 476,437
เป็นเครือขาย
ตรวจสอบ และแจ้ง บาท
อาสาสมัคร
เบาะแสการทุจริต
แรงงานต้าน
ทุจริต

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โดยศูนย์ปฏิบัติการตอต้านการทุจริต
กาหนดจัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมี
สวนรวมของประชาชนในการตอต้านการทุจริต
"ดวงตาแรงงาน" จานวน 2 กิจกรรม
มีเป้าหมายทั้ง 2 กิจกรรม จานวน 168 คน
ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1
- กาหนดจัดอบรมให้ความรู้แก ข้าราชการ
อสร. เครือขายภาคประชาชน ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ในเดือนพฤษภาคม –
กรกฎาคม 2565 เป้าหมาย จานวน 90 คน
- ผลการดาเนินการ อยูระหวางดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2
- กาหนดจัดอบรมพัฒนาทักษะให้แก อสร.
กทม. เครือขายภาคประชาชน กทม. ที่ผาน
การอบรมฯ ให้มีทักษะในการเป็นวิทยากรตัวคูณ
เมื่อวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565
ณ โรงแรมพลาสโซ รัชดา กทม.
เป้าหมาย จานวน 78 คน
- ผลการดาเนินการ ได้จัดอบรมเสร็จเรียบร้อย
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จานวน 81 คน
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ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการกับทุกภาคสวนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการตอต้านการทุจริต
กิจกรรมบูรณาการข้อมูล การเผยแพร หนวยงานใน เพื่อเผยแพรข้อมูล
ศปท./กบค.
สถิติการทุจริตเพื่อเผยแพร ข้อมูล
สังกัดกระทรวง สถิติการทุจริต
และรณรงค์ลดการให้และรับ การทุจริต แรงงาน
แกเจ้าหน้าที่และ
สินบน
และรวม
ได้เผยแพรสถิติ ประชาชนที่มีสวน
รณรงค์
เรื่องร้องเรียน ได้สวนเสียทราบ
ลดการให้และ การทุจริต
และเพื่อป้องกัน
รับสินบนของ จานวน ไมน้อย การทุจริต
สานักงาน กวา 1 ครั้ง
ปลัดกระทรวง
แรงงาน
จานวน
1 ครั้ง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการ
ดังนี้
- เผยแพรสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แกเจ้าหน้าที่และประชาชน
ทราบผานทางเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน
www.mol.go.th ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือนแรก)
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โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปรงใส
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างนวัตกรรมและชองทางในการเผยแพรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร
จานวนชองทาง เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ
ศปท./
เผยแพรข้อมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร มีความรู้ความเข้าใจ
กผป/
"กระทรวงแรงงานโปรงใส ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ และมีจิตสานึก
ทุก
ไร้ทุจริต" ผานระบบ
ขาวสาร
ข้อมูลขาวสาร ในเรื่องคุณธรรม
หนวยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การป้องกัน การป้องกัน
จริยธรรม
การทุจริต การทุจริตของ การป้องกัน
ของ
หนวยงานใน ผลประโยชน์ทับซ้อน
หนวยงาน สังกัดสานักงาน และสามารถนา
จานวน 2 ปลัดกระทรวง ความรู้ที่ได้รับ
ชองทางตอปี แรงงาน ไมน้อย มาปรับใช้ในการ
กวา 2 ชองทาง ปฏิบัติงานราชการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

หนวยงานในสังกัดได้ดาเนินการเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขาวสารการป้องกัน
การทุจริต ดังนี้
1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปี พ.ศ. 2565
2. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงแรงาน ปี พ.ศ. 2565
3. ประกาศนโยบายไมรับของขวัญ (No
Gift Policy)
4. แผนพับการยืมเงินราชการและการสงใช้
เงินยืมราชการ
ทั้งนี้ ได้เผยแพรผานทาง เว็บไซต์กระทรวง
แรงงาน ดังนี้
1. เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
2. Info Graphic ผานเว็บไซต์ และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
3. Facebook Twitter และ youtube
4. เสียงตามสาย
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ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปรงใส
กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการเข้ารวมกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ทั้งหนวยงานภายนอกและภายในองค์กร
1.โครงการเข้ารวมประกวด/ หนวยงาน
2 ครั้ง
เพื่อกระตุ้น
ศปท./
กิจกรรมเพื่อรับรางวัลด้าน ในสังกัด
การมีสวนรวม
ทุก
การป้องกันการทุจริต
สานักงาน
ในการตอต้าน
หนวยงาน
ปลัดเข้ารวม
การทุจริต
ประกวด
และเสริมสร้าง
เพื่อรับรางวัล
ภาพลักษณ์ที่ดี
ด้านการ
แกสานักงาน
ป้องกัน
ปลัดกระทรวง
การทุจริต
แรงงาน
จานวน 2
ครั้ง

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้ารวม
ประกวด/กิจกรรมเพื่อรับรางวัลด้านการป้องกัน
การทุจริต ดังนี้
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงาน ป.ป.ช.
2. การประกวดองค์กรคุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
3. โครงการองค์กรโปรงใส ของสานักงาน ป.ป.ช.
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ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปรงใส
กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการเข้ารวมกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ทั้งหนวยงานภายนอกและภายในองค์กร
งบประมาณ
2. โครงการประเมิน
ร้อยละ 88
1. ยกระดับ
ศปท./
ที
ไ
่
ด้
ร
ั
บ
คุณธรรมและความโปรงใส ของผลการ
ความโปรงใส
ทุก
58,900
บาท
ในการดาเนินงานของ
ดาเนินงาน
และคุณธรรม
หนวยงาน
(งบบูรณาการ)
หนวยงานภาครัฐ (ITA)
ด้านคุณธรรม
ในการดาเนินงาน
และความ
ของหนวยงาน
เบิกจายแล้ว
โปรงใสการ
13,800 บาท
ดาเนินงาน
2. สร้างความ
ของ
เชื่อมั่นในการเป็น คงเหลือ
หนวยงาน
องค์กรที่มีการ
45,100 บาท
ในสังกัด
ดาเนินกิจการอยาง
สานักงาน
มีธรรมาภิบาล
ปลัดกระทรวง
ตอสังคมและ
แรงงาน
ผู้รับบริการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยศูนย์
ปฏิบัติการตอต้านการทุจริต ได้ดาเนินการ
ดังนี้
1. โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดาเนินงานของ
กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคาดัชนีการรับรู้
การทุจริต เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565
ผานระบบ Zoom เจ้าหน้าที่ สป. มีผู้เข้ารวมฯ
จานวน 34 คน
2. การประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ มีผู้เข้ารวมฯ
จานวน 29 คน
ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
อยูระหวางการดาเนินการโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2565

17
ผลสาเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปรงใส
กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการเข้ารวมกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ทั้งหนวยงานภายนอกและภายในองค์กร
3. ประกาศเจตนารมณ์ของ การประกาศ
4 ครั้ง
1. เพื่อสร้างคานิยม
ศปท./
ผู้บริหาร บุคลากร และสวน เจตนารมณ์
องค์กร โปรงใส
ทุก
ราชการในสังกัดกระทรวง ตอต้านการ
ไร้ทุจริต ให้แก
หนวยงาน
แรงงานผานเว็บไซต์
ทุจริตและ
บุคลากรในสังกัด
หนวยงานในสังกัดกระทรวง สงเสริม
กระทรวงแรงงาน
แรงงานในการตอต้านการ คุณธรรมผาน
2. ผู้บริหาร และ
ทุจริตและสงเสริมคุณธรรม เว็บไซต์
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ผานเว็บไซต์ของหนวยงาน กระทรวง
สานักงาน
แรงงาน
ปลัดกระทรวง
จานวน1 ครั้ง
แรงงานตระหนักรู้
ภัยปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น

*********************************************

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

หนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีการประกาศเจตนารมณ์ตอต้านการ
ทุจริตและได้ประกาศผานเว็บไซต์กระทรวง
แรงงาน ดังนี้
1. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญและของกานัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศเจตจานงสุจริตของ
ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม
พ.ศ. 2564
3. ประกาศจริยธรรมผู้บริหารสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2565 ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
4. ประกาศปฏิญญาสงเสริมคุณธรรมของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

