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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
*******************
1. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง
โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ และได้กาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
ของยุ ท ธศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ใช้ไปต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 –
2565) โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก” ที่หน่ว ยงานภาครัฐทั่ว ประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการ
ดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่ งใส และนาข้อมูลผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับ มาตรฐานการดาเนิน งานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงาน
ภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความ
ตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดาเนินงาน (7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมู ล และ
(10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity
and Transparency Assessment : IIT) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ซึ่งผลคะแนนจะสะท้อนให้เห็นถึง
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน เพื่อให้ ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และเพื่อให้มีการจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตทั้งในระดับนโยบายและ
ในระดับปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน โดยประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 1) ผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ 3) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT)
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 94.47 อยู่ในระดับ A (ช่วงคะแนน 85.00 - 94.99) โดยมีผลคะแนนสูงสุด
รายตัวชี้วัด ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติหน้าที่
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทางาน

คะแนน
100.00
100.00
99.33
98.19
98.16
98.00
97.83
87.07
83.09
79.67

ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมิน ITA ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปี พ.ศ. 2564
จาแนกตามเครื่องมือการประเมิน
1. การประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 98.30 คะแนน
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย 99.33
1. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
97.94
มากน้อยเพียงใด (เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด)
2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จัก 99.41
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียนกัน มากน้อยเพียงใด
3. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
98.63
(มุ่งผลสาเร็จของงาน ให้ความสาคัญกับงานมากว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง)
4. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับ
100.00
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ (เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ
ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น)
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
100.00
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ (เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ
ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น)
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ประเด็นการประเมิน
6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
เพื่อหวังความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอนแทนในอนาคต หรือไม่ (เงิน ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น)
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนนเฉลี่ย 98.16
7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
8. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
(คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้)
9. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
11. หน่ ว ยงานของท่าน มีการจั ดซื้อจั ดจ้าง/การจัดหาพัส ดุ และการตรวจรับพัส ดุในลั กษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง)
12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน)
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ คะแนนเฉลี่ย 98.00
13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
มากน้อยเพียงใด
18. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
(ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง)
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คะแนนเฉลี่ย 97.83
19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
24. หน่วยงานของท่านมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้
มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

คะแนน
100.00

96.46
97.35
98.21
100.00
97.92
99.02
96.46
96.46
97.05
99.41
100.00
98.61
100.00
98.23
97.04
100.00
94.07
97.64
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ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 98.19
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตมากน้อยเพียงใด
26. หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน
27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
28. หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด
(เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต)
29. หน่วยงานของท่านมีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร (สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตาม
ผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและ
ไม่มีผลกระทบต่อตนเอง)
2. การประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 83.28 คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน คะแนนเฉลี่ย 87.07
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อย
เพียงใด (เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด)
2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ
ให้สิ่งดังต่อไปนี้เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ การอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ (เงิน
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น)
5. หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ย 83.09
6. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (เข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย)
7. หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด
8. หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานการ
ให้บริการหรือไม่

คะแนน
99.41
98.21
98.23
99.21
97.04
97.05

คะแนน

79.87
86.47
85.41
100.00
83.61

75.39
75.03
94.62
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ประเด็นการประเมิน
9. หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
10. หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน คะแนนเฉลี่ย 79.67
11. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
12. หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
13. หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นหรือไม่
14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รบั บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
15. หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด
3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 100 คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 – O33 ข้อมูลพื้นฐาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล / ผลการดาเนินงาน /
การปฏิบัติงาน / การให้บริการ / แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี / การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ / การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต / การเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
O34 – O43 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร / การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต /
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร / แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต /มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

คะแนน
80.08
90.32
79.00
77.20
91.40
73.55
77.22

คะแนน
100.00

100.00

โดยสานักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปี 2564 มีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และ
มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA
2. พิจารณาตัวชี้วัดที่ควรวางแผนปรับปรุง เปิดเผยข้อมูลหรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
2) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
3) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่
หลากหลายมากขึ้น
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4) เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
5) ปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
6) เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
7) กากับติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
8) เพิ่ ม มาตรการชี้ แ จงและตอบค าถาม เมื่ อ มี ข้ อ กั ง วลสงสั ย จากประชาชนเกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น
9) ส่งเสริมการทางานที่คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
10) เพิ่มมาตรการกากับติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทางานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
11) เพิ่มมาตรการกากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
12) เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
13) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
14) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง
15) เพิ่มช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการเพิ่มขึ้น
3. การวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานปลัดกระทรวงแรงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ งที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นและจุดอ่อน
ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้
3.1 จุดแข็งที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดทีม่ ีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 85)
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT (ตัวชี้วัดที่ 1 – 5) เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนนรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 98.30 เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้งบประมาณ การใช้
อานาจ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมี การดาเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด การใช้จ่ายงบประมาณคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และมีคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงควรรักษามาตรฐานการยกระดับการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตต่อไป
2) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT (ตัวชี้วัดที่ 9 – 10) เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้ ส าธารณชนได้ รั บ ทราบใน 2 ประเด็ น คื อ (1) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ (2) การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
มีผลคะแนนภาพรวมเท่ากับ 100 คะแนน แสดงให้ เห็ นว่าสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการดาเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนที่สามารถเข้าถึงและ
สืบ ค้น ข้อมูล ได้โ ดยง่าย มี ช่องทางการสื่ อสารแบบสองทาง (Q&A) มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
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การทุจริต มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น มีการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม ผู้บริหารสูงสุดให้ความสาคัญและประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน ส่งเสริมการสร้าง
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร และมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี เ พื่ อ ใช้ ใ นการก ากั บ และติ ด ตามผล
การด าเนิ น งาน ดั งนั้ น จึ งควรรั กษามาตรฐานการยกระดั บคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงานให้มคี ่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
3.2 จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 85)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT มีค่าคะแนนที่ต่ากว่าร้อยละ 85 ได้แก่
1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน 83.09 โดยเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อย
แล้วพบว่ามีค่าคะแนนต่ากว่าร้อยละ 85 อยู่ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การเผยแพร่ข้อมูล คะแนนร้อยละ 75.39
(2) การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน คะแนนร้อยละ 75.03 และ (3) การชี้แจง
และตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน คะแนนร้อยละ 80.08 โดยผลการประเมิน
จากหน่วยตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เห็นควรให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพิ่มมาตรการชี้แจงและ
ตอบคาถาม เพิ่มช่องทางติดต่อและเผยแพร่ข้อมูล/ผลงานต่อสาธารณชน ตลอดจนเพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน มีผลคะแนน 79.67 โดยเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อย
แล้ วพบว่ามี ค่ าคะแนนต่ ากว่ าร้ อยละ 85 อยู่ 4 ตั วชี้ วัด ได้ แก่ (1) การปรั บปรุ งคุ ณภาพการปฏิบั ติ งาน/
การให้บริการ คะแนนร้อยละ 79.00 (2) การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น
คะแนนร้อยละ 77.20 (3) การเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พั ฒ นาการด าเนิ น งาน/การให้ บ ริ ก าร คะแนนร้ อ ยละ 73.55 และ (4) การปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน/
การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น คะแนนร้อยละ 77.22 โดยผลการประเมินจากหน่วยตรวจประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เห็นควรให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพิ่มมาตรการกากับติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ในการทางานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบั งหรือบิดเบือนข้อมูล เพิ่มมาตรการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สิ นของราชการที่ถูกต้อง และ
เพิ่มช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ดั งนั้ น ส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงานควรพั ฒนาตั ว ชี้ วั ดย่ อยดั งกล่ าว โดยควรให้
ความสาคัญกับความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/การบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ติดต่อ
ราชการ ผู้รับบริการ ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก โปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตและเกิดการปรับปรุง
การพัฒนา
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงการทางาน (ตัวชี้วัดที่ 7 - 8) ควรให้ความสาคัญ
กับความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน/
การบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดทาผังขั้นตอนการปฏิบัติ งาน/การให้บริการประชาชนอย่างชัดเจน
จั ด ทาคู่ มือ การปฏิ บั ติง านและคู่ มือ บริ ก ารประชาชน ส่ ง เสริ ม ให้ เจ้ า หน้ าที่ มี จิต บริก าร มี ค วามมุ่ ง มั่ นการ
ให้บ ริการอย่างเท่าเทีย มกัน และเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ที่เข้าถึงประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนขับเคลื่อน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกาหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ดังนี้
มาตรการ

ขั้นตอน/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบกากับ
ติดตามตลอด
ปีงบประมาณ

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
การปรับปรุง
1. กากับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไป - สานักตรวจ
ประสิทธิภาพ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดอย่างเท่า และประเมินผล
การสื่อสารและระบบ
เทียมกัน
- สานักประสาน
การทางานให้เกิด
ความร่วมมือ
ผลสัมฤทธิ์
ระหว่างประเทศ

2. จัดทาผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการเผื่อแพร่ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย

- ทุกหน่วยงาน

3.ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/ให้บริการ และ ทุกหน่วยงาน
จั ดท าหรื อพั ฒนาคู่ มื อหรื อแนวทางการให้ ค า
ชี้แจงหรือการตอบคาถาม

การกากับติดตาม/
รายงานผล

ผลการประชุมชี้แจงทา
ความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/
หรือหนังสือสั่งการ/หรือผล
การประชุมฯ รอบ 6 เดือน
และรายงานผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ต่อผู้บังคับบัญชา
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการ เผยแพร่
บนเว็บไซต์กระทรวง
แรงงาน หรือ ณ สานักงาน
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 6
เดือนและรายงานผลฯ
ต่อผู้บังคับบัญชา
คู่มือการปฏิบตั ิหรือแนว
ทางการให้คาชี้แจงหรือ
การตอบคาถามที่พบบ่อย
(FAQ) โดยเผยแพร่บน
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ภายใน 6 เดือน และ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
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มาตรการ

ขั้นตอน/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบกากับ
ติดตามตลอด
ปีงบประมาณ

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
การปรับปรุง
4. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้
-สานักตรวจและ
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นและรูปแบบการนาเสนอข้อมูลให้เข้าใจ ประเมินผล
การสื่อสารและระบบ
ได้ง่ายไม่ซับซ้อน
- สานักประสาน
การทางานให้เกิด
5. เพิ่ม/พัฒนา/ปรับปรุง ช่องทาง
ความร่วมมือ
ผลสัมฤทธิ์
E - service เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้ ระหว่างประเทศ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และ
บริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุก
ระดับ ตลอด 24 ชั่วโมง
6. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/ให้บริการ และ
แนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บขั้นตอนการปฏิ บัติ งานให้
เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนทราบ
7. ประชาสัมพันธ์กล่องรับฟังความคิดเห็น
- สานักตรวจ
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และประเมินผล
ข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานของสานักงาน (ศูนย์บริการ
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อที่จะได้นาข้อมูล
ประชาชนทุกแห่ง)
ไปพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานการ - สานักประสาน
ให้บริการ
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
(สานักงาน
แรงงานไทยใน
ต่างประเทศทุก
แห่ง)
- ทุกหน่วยงาน

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

การกากับติดตาม/
รายงานผล

- ผลการพัฒนาและเพิม่
ช่องทางการสื่อการปรากฏ
บนเว็บไซต์หลัก ภายใน 6
เดือน และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
- คู่มือการปฏิบัติงาน/
ให้บริการ ปรากฏบน
เว็บไซต์หลักภายใน 6
เดือน และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
รายงานผลการรับฟังความ
คิ ดเห็ น ข้ อเสนอแนะเป็ น
รายไตรมาสเสนอผู้บริหาร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตภายในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มาตรการ
ประเด็นการประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ

การกากับติดตาม/
รายงานผล

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 7
การปรับปรุงประสิทธิภาพ 1. กากับเจ้าหน้าที่
- สานักตรวจและ
ผลการประชุมชี้แจงทา
1. การเผยแพร่ข้อมูล
การสื่อสารและระบบการ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
ประเมินผล
ความเข้าใจให้กับ
ของหน่วยงานที่ท่าน
ทางานให้เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามขั้นตอนและ
- สานักประสาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/
ติดต่อมีลักษณะ
ระยะเวลาที่กาหนดอย่าง ความร่วมมือ
หรือหนังสือสั่งการ/หรือ
ดังต่อไปนี้ มากน้อย
เท่าเทียมกัน
ระหว่างประเทศ
ผลการประชุมฯ รอบ 6
เพียงใด (เข้าถึงง่าย
เดือน และรายงานผล
ไม่ซับซ้อน มีช่องทาง
ณ สิ้นปีงบประมาณ
หลากหลาย)
ต่อผู้บังคับบัญชา
2. หน่วยงานที่ท่าน
2. จัดทาผังขั้นตอนการ
- ทุกหน่วยงาน
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ติดต่อมีการเผยแพร่
ปฏิบัติงานหรือการ
หรือการให้บริการ
ผลงานหรือข้อมูลที่
ให้บริการเผื่อแพร่ให้
เผยแพร่บนเว็บไซต์
สาธารณชนควรรับทราบ
ชัดเจน เข้าใจง่าย
กระทรวงแรงงาน หรือ
อย่างชัดเจนมากน้อย
ณ สานักงาน โดยให้แล้ว
เพียงใด
เสร็จภายใน 6 เดือนและ
3. หน่วยงานที่ท่าน
รายงานผลฯ
ติดต่อมีการชี้แจงและ
ต่อผู้บังคับบัญชา
ตอบคาถาม เมื่อมีข้อ
3.ทบทวนคู่มือการ
ทุกหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบตั ิหรือแนว
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ และ
ทางการให้คาชี้แจงหรือ
ดาเนินงานได้อย่าง
จัดทาหรือพัฒนาคู่มือหรือ
การตอบคาถามที่พบบ่อย
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด
แนวทางการให้คาชี้แจง
(FAQ) โดยเผยแพร่บน
หรือการตอบคาถาม
เว็บไซต์กระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 8
แรงงาน ภายใน 6 เดือน
1. เจ้าหน้าที่ของ
และรายงานผลต่อ
หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมี
ผู้บังคับบัญชา
การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด
2. หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อมีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการ
ดาเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด

~2~
มาตรการ

ขั้นตอน/วิธีการ

ประเด็นการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

การกากับติดตาม/
รายงานผล

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
3. หน่วยงานที่ทา่ น
การปรับปรุงประสิทธิภาพ 4. พัฒนาและเพิ่มช่อง
- สานักตรวจและ
- ผลการพัฒนาและเพิม่
ติดต่อเปิดโอกาสให้
การสื่อสารและระบบการ ทางการสื่อสารให้มากขึ้น ประเมินผล
ช่องทางการสื่อการ
ผู้รับบริการ ผูม้ าติดต่อ ทางานให้เกิดประสิทธิผล และรูปแบบการนาเสนอ - สานักประสาน
ปรากฏบนเว็บไซต์หลัก
หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายไม่
ความร่วมมือ
ภายใน 6 เดือน และ
เข้าไป
ซับซ้อน
ระหว่างประเทศ
รายงานผลต่อ
มีส่วนร่วมในการ
- ศูนย์เทคโนโลยี
ผู้บังคับบัญชา
ปรับปรุงพัฒนาการ
5. เพิ่ม/พัฒนา/ปรับปรุง สารสนเทศและการ
ดาเนินงาน/การ
ช่องทาง E - service เพื่อ สื่อสาร
- คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน/
ให้บริการของหน่วยงาน
ช่วยอานวยความสะดวก - ทุกหน่วยงาน
ให้ บ ริ ก าร ปรากฏบน
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
ให้ประชาชนสามารถ
(เฉพาะคู่มือการ
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห ลั กภ า ย ใน
4. หน่วยงานที่ท่าน
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และ ปฏิบัติงาน)
6 เดือน และรายงานผล
ติดต่อมี
บริการต่างๆ ได้อย่าง
ต่อผู้บังคับบัญชา
การปรับปรุงการ
สะดวกรวดเร็วในทุกระดับ
ดาเนินงาน/การ
ตลอด 24 ชั่วโมง
ให้บริการให้มีความ
โปร่งใส
6. เผยแพร่คู่มือการ
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่
และประชาชนทราบ
7. เพิ่มกล่องรับความ
- สานักตรวจและ
รายงานผลการรับฟัง
คิดเห็น เพื่อให้ประชาชนมี ประเมินผล
ความคิดเห็น
ส่วนร่วมแสดงความ
(ศูนย์บริการ
ข้อเสนอแนะเป็น
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ใน ประชาชนทุกแห่ง) รายไตรมาสเสนอผู้บริหาร
การบริหารงานของ
- สานักประสาน
สานักงานปลัดกระทรวง ความร่วมมือ
แรงงานพร้อมทั้ง
ระหว่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง (สานักงานแรงงาน
ให้ประชาชนรับรู้ เพื่อที่จะ ในต่างประเทศ
ได้นาข้อมูลไปพิจารณา
ทุกแห่ง)
พัฒนาปรับปรุงการ
- กองบริหารการ
ปฏิบัติงานการให้บริการ คลัง
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