แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2561 – 2564)

กระทรวงแรงงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตสานึก และแรงจูงใจที่ดีของบุคลากรกระทรวงแรงงานด้านการป้องกันการทุจริต
1

โครงการเชิดชูเกียรติบคุ ลากร
(ข้าราชการต้นแบบคุณธรรม)
ผู้ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และมีคุณธรรม

จานวนบุคลากรของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอย่างน้อยหน่วยงานละ
(คน)
1

2

โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการป้องกัน
การทุจริตให้แก่บคุ ลากร

โครงการปรับฐานความคิด สร้าง
จิตสานึก ค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธ
และต่อต้านการทุจริต โดยนาหลักทาง
ศาสนาและหลักคาสอนของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและการดารงชีวิต

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทางานเพื่อป้องกันการกระทาผิด
ระเบียบ/การทุจริต

3

3

90

95

3

45

50

๑) เพื่อบรรจุเนื้อหาสาระด้านการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
๒) เพื่อปลูกจิตสานึกและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน

บุคลากรในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

๑. ฝึกอบรมข้าราชการใหม่
๒. ฝึกอบรมนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.)
๓. ฝึกอบรมนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.)
4. อืน่ ๆ

เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสานึกด้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน

บุคลากรในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

1. จัดกิจกรรม/อบรม ให้ความรู้แก่บุคลากร เช่น
ทุกกรม
- การจัดกิจกรรมตามหลักศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
รัชกาลที่ ๙
- สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามศาสตร์พระราชา หลักธรรมาภิบาลและ
ประมวลจริยธรรม
- ส่งเสริมการเรียนรู้การดารงชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- อืน่ ๆ
2. แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวินัยและการร้องเรียนเพื่อตรวจสอบ
การถูกร้องเรียนของผู้ผ่านการอบรมรายปี

100

จานวนบุคลากรของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานที่เข้ารับการอบรม
(คน)
40

1. กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีความประพฤติดี
ทุกกรม
2. คัดเลือกบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. ประกาศและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและจัดทาหนังสือชมเชยบุคลากรผู้มีความประพฤติชอบ
และมีความชื่อสัตย์และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและ
ยึดถือเป็นแบบอย่าง
4. นาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง

1

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมเกีย่ วกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ถูก
ร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต

85

4

1

จานวนครั้งในการจัดอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะและองค์ความรู้
2

3

1

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและเป็นขวัญ
บุคลากรในสังกัดกระทรวง
กาลังใจต่อบุคลากรในสังกัดกระทรวง
แรงงาน หน่วยงานละ ๑ ท่าน
แรงงาน ที่มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ รวม 6 ท่าน
ซื่อสัตย์ สุจริต

เพื่ออบรมบุคลากรให้มีความรู้เรื่อง กฏ
บุคลากรในสังกัดกระทรวง
ระเบียบข้อกฏหมายที่เกีย่ วข้องกับการเงิน แรงงาน
การคลัง วินัย และด้านการต่อต้านการทุจริต

ทุกกรม

ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฏระเบียบข้อกฏหมายที่เกีย่ วข้องกับการเงินการคลัง วินัย สป., กกจ.,
และด้านการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร
กพร., กสร.,
สปส.

60

1

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 2 การกาหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต
1

มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

จานวนมาตรการของทุกหน่วยงาน วางมาตรการเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากร หน่วยงาน/บุคลากรในสังกัด
ในการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต ในสังกัดกระทรวงแรงงานปฏิบัติงาน
กระทรวงแรงงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต

1

2

โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทาคู่มือ
การป้องกันการทุจริตในการปฏิบตั ิ
ราชการ

1

1

1

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
เผยแพร่เพื่อป้องกันการทุจริต
อย่างน้อยจานวนปีละ (ครั้ง)
1

1

1

เพื่อเผยแพร่มาตรฐานและแนวทางในการ
ป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน

บุคลากรในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

๑. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ
- กาหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด
- กาหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และนักธุรกิจ
ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณสูง
- กาชับให้มีการดาเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. สร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
- การตรวจสอบความชอบด้วยเนื้อหาของกฎหมาย
- การพิจารณาและวิเคราะห์เนื้อหาของกฎหมายว่าไม่เอือ้ ประโยชน์ต่อคนกลุ่มใด
- ตรวจสอบหลักการที่เอือ้ ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง
- รายงานผลการวิเคราะห์ต่อสาธารณะ
๓. กาหนดนโยบายให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ทุกกรม

จัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
และแจ้งเวียนให้บุคคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ทุกกรม

1

2

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต
๑

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E - System)

จานวนระบบ/ช่องทางการให้บริการ
ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานที่ได้รับการสร้าง/ปรับปรุง/
พัฒนา (เพิ่มหรือปรับปรุง) ต่อปี
1

2

3

1

สป., กกจ.,
กพร., สปส.,
สสปท.

ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานมี
จิตสานึกยับยัง้ การกระทาความผิด

บุคลากรในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

1. รวบรวมข้อมูล
2. เผยแพร่ข้อมูล

ทุกกรม

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

๑. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องด้านงบประมาณในหน่วยงาน
2. นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่ วข้อง

ทุกกรม

เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ

บุคลากรกรม

1. รวบรวมข้อมูล
2. รายงานผลและเผยแพร่รายงานผล

กสร., สปส.

สร้างช่องทางการตรวจสอบเฝ้าระวังการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เจ้าหน้าที่และประชาชน

1. ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ/หรือพัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ฯ
3. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และส่งต่อหรือดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
4. รวบรวมและรายงานผลการดาเนินการ
5. พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สป., กกจ.,
กพร., สปส.,
สสปท.

จานวนบทความ/คู่มือของทุก
หน่วยงานที่เผยแพร่ผ่านระบบ
สารสนเทศ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

จานวนครั้งในการเผยแพร่ความรู/้
เพื่อลดปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่
แนวทางในการเบิกจ่ายเงิน
ผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้อง
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1

กิจกรรมรายงานผลการจัดหาพัสดุและ
จัดไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู

1

1

1

1

1

1

จานวนครั้งในการรายงานผลการ
จัดหาพัสดุ
4

5

1

๑. เพิ่ม/ปรับปรุงพัฒนาระบบ
๒. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชน
๔. ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ

กิจกรรมเผยแพร่บทความ/คู่มือผ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างวินัยใน
การป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรใน
สังกัด

1
4

1

๑. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
สะดวกรวดเร็ว
แรงงาน/ภาคประชาชน
๒. ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน
๓. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

4

4

โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
จานวนศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้องเรียนที่จัดตั้งขึ้นหรือพัฒนา
1

4
กสร ได้จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๐

3

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
1

โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ปอ้ งกันการทุจริต

จานวนครั้งในการจัดหรือเข้าร่วม
อบรม พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ ของเจ้าหน้าที่ป้องกัน
การทุจริตของกระทรวงแรงงาน
1

2

โครงการการต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการทางวินัย การเสริมสร้าง
พัฒนาผู้บงั คับบัญชา และ
ผู้ใต้บงั คับบัญชาให้มีวินัย จรรยา
จริยธรรม เพื่อป้องกันมิให้กระทาผิด
วินัย จรรยา และป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

1

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ ของ
เจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตของกระทรวง
แรงงาน

เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกัน
การทุจริตของกระทรวง
แรงงาน

จัดหรือเข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ ของเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตของ
กระทรวงแรงงาน (อาจเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท.)

ศปท. รง.

เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

จัดโครงการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคม

สปส.

1

จานวนครั้งในการจัดโครงการอบรม เพื่อส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้รับรู้
พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ ของ เรื่องการป้องกันการทุจริต การป้องกัน
เจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม
ผลประโยชน์ทับซ้อน มีมาตรการในการ
ต่อต้านการทุจริต และสร้างบุคลากรให้
สามารถเป็นผู้สืบสวนตรวจสอบการ
1
1
1
1 ดาเนินการทางวินัย

4

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
1

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการทุจริต

จานวนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการทุจริต (คน)
50

2

โครงการพัฒนาองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริต

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา
แนวทางการดาเนินงาน หรือข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

50

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

90

95

1

1

สป., กกจ.,
กพร., สปส.,
สสปท.

๑. ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลในการทางานและการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ ทุกกรม
(อบรม/สัมมนา/กิจกรรม ฯลฯ)
๒. ประเมินผลการดาเนินงาน

100

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
มีการจัดทาบันทึกข้อตกลง ประชุม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ
ดาเนินงานด้านป้องกันการทุจริต
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม (ครั้งต่อปี)

1

1. มีการจัดตั้งรวมกลุ่มบุคลากรภายในองค์กร
2. ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มบุคลากรที่จัดตั้งขึ้น

50

ร้อยละความสาเร็จของหน่วยงานใน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรนาหลัก ธรร หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สังกัดกระทรวงแรงงานในการดาเนิน มาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมไปใช้ในการ
บริหารองค์กร
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
90

3

50

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการกาหนดบทบาทและ
ตรวจสอบการทางานป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร

1

1. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ในเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ป้องกันการทุจริต ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพื่อบูรณาการแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๑. จัดทาแผนงาน และกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแนวทางการดาเนินงาน หรือ
กระทรวง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แรงงาน
๒. การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทด้าน
การป้องกันการทุจริตและสามารถเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอืน่ ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
เตรียมความพร้อม และวางหลักเกณฑ์การดาเนินงานหรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
ป้องกันการทุจริต
๓. การส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ดาเนินการตามแนวทางหรือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริต
๔. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการตลอดกระบวนการ
๕.ประเมินผลและรายงานผล

5

ลาดับ
4

5

6

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแนว ร้อยละของการรายงานผลการ
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ ปฏิบัติงานโดยมีธรรมาภิบาล
ปฏิบตั ิงานตามคู่มือสาหรับประชาชน อานวยความสะดวกในการพิจารณา
ภายใต้พระราชบัญญัติการอานวยความ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ร้อยละของกระบวนงานตามคู่มือที่
ราชการ พ.ศ. 2558
ได้รับการพิจารณาทบทวน เพื่อเพิ่ม
2. การรายงานผลการปฏิบตั ิงานตาม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คู่มือสาหรับประชาชนภายใต้
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
70
80
90 100
พ.ศ. 2558
3. การจัดประชุมคณะทางานพิจารณา
ทบทวนคู่มือสาหรับประชาชน ภายใต้
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
70
80
90
พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการ
จัดทารายงานการควบคุมภายในระดับ
ส่วนงานย่อย ของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
2. การจัดทารายงานผลการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อย

ระดับความสาเร็จของระยะเวลาวันที่ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน
ปฏิบัติงานโดยมีธรรมาภิบาล
ระดับส่วนงานย่อย
10

10

10

96

98

ผู้บริหาร ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่

กระบวนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
กพร., กสร.

หมายเหตุ

สปส. เริ่ม
ดาเนินการปี
62 เฉพาะ
กิจกรรมที่ 2
ผู้บริหาร ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

สร้างความเข้าใจในการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยและการจัดทารายงาน

กพร.

หน่วยงานในสังกัดกรม

กากับดูแลหน่วยงานของกรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือประชาชนให้ กสร.
เป็นไปตาม พรบ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
อย่างเคร่งครัด

10

การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ ร้อยละของจานวนผู้รับบริการได้รับ
อานวยความสะดวกของทางราชการ
บริการตามมาตรฐานของระยะเวลา
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่คู่มอื สาหรับประชาชนกาหนด
95

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับ
บริการตามมตรฐานการดาเนินการและ
ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

100

6

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการต่อต้านการทุจริต
1

โครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับพื้นที่

ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัคร
แรงงานที่เข้าร่วมอบรมและสมัครเป็น
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต้าน
ทุจริต

80

2

90

90

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสานึกและสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้เครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาค
อาสาสมัครแรงงาน และร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครแรงงานต้านทุจริต
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
2. เพื่อปลูก - ปลุกจิตสานึก สร้างค่านิยม
ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต
ในพื้นที่
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ
90
ในภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม
ตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริต

โครงการประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคม ร้อยละของบุคลากรสานักงาน
มาตรา 40 แก่บคุ ลากรสานักงาน
ประกันสังคมและเครือข่าย
ประกันสังคมและเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงานที่เข้าร่วมอบรม

80

90

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาค
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
2. เพื่อปลูก - ปลุกจิตสานึก สร้างค่านิยม
ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มี
90 คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต
ในพื้นที่

เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูก - ปลุกจิตสานึก สร้างค่านิยม ตระหนักรู้ใน
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต แก่ผู้เข้าประชุม

ศปท.รง.

สปส.

7

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
1

โครงการบูรณาการข้อมูลการทุจริตเพื่อ จานวนครั้งในการเผยแพร่ข้อมูลการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่
เผยแพร่และรณรงค์ลดการให้และรับ ทุจริต และร่วมรณรงค์ลดการให้และ และประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สินบน
รับสินบนของแต่ละหน่วยงานใน
ร่วมกันรณรงค์ลดการให้และรับสินบน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
1

2

โครงการกิจกรรมสอดแทรกหัวข้อการ
ให้ความรู้ด้านการทุจริตสู่การปฏิบตั ิ
ตามภารกิจของหน่วยงาน

1

1

1

1. รวบรวมข้อมูลการทุจริตของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
2. จัดทาข้อมูลเป็นภาพรวมกระทรวงแรงงานในรูปแบบต่างๆ
3. เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และภาคประชาชน

ทุกกรม

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

สอดแทรกหัวข้อเกีย่ วกับความรู้ด้านการทุจริตในการอบรมที่เกีย่ วข้องกับภารกิจของหน่วยงาน

ทุกกรม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

การบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในสังกัด
1. จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการประสานงานด้านการป้องกันการทุจริต
3. หน่วยงานในสังกัดมีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. มีการจัดกิจกรรมการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในสังกัด
5. ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดร้อยละ100

กพร.

1

จานวนครั้งในการสอดแทรกหัวข้อ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนว
เกีย่ วกับความรู้ด้านการทุจริตในการ ทางการป้องกันและปราบปรามทุจริตที่
อบรมตามภารกิจของหน่วยงานใน เกีย่ วข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
1

3

1

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน/ภาคประชาชน

1

โครงการประสานความร่วมมือในการ ระดับความสาเร็จในการบูรณาการ
ปฏิบตั ิงานด้านการป้องกันและ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัด
3
4
5
5

บูรณาการการทางานของคณะกรรมการ
ประจากรมกับหน่วยงานภายในสังกัด

8

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
1

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร "กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้
ทุจริต"

จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารปลูก
จิตสานึก ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน (ช่องทางต่อปี)
3

4

5

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
ปลูกจิตสานึก ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม แรงงาน ภาคเอกชน และ
และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของ
ประชาชนทั่วไป
กระทรวงแรงงาน

1. รวบรวมข้อมูล
2. จัดทาข้อมูล
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ทีวี สื่อโฆษณาป้ายโฆษณา

ทุกกรม

6

9

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
1

โครงการเข้าร่วมประกวด/กิจกรรมเพื่อ จานวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประกวดใน
รับรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตและ แรงงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประกวด การทุจริต และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กระทรวงแรงงาน
โครงการหรือกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ส่งเสริมคุณธรรมกับหน่วยงานภายนอก เพือ่ รับรางวัลด้านการป้องกันการ
กระทรวงแรงงาน
ทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมจาก
หน่วยงานภายนอก
6

6

6

ทุกกรม

6

2

โครงการจัดประกวด/กิจกรรมเพื่อมอบ จานวนครั้งในการจัดประกวด/
รางวัลด้านป้องกันการทุจริตและ
กิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรม ภายในกระทรวง
และส่งเสริมคุณธรรม (ครั้งต่อปี)
แรงงาน
1
1
1
1

เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความสนใจและ
ขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรมภายในกระทรวง
แรงงาน

หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด 1. จัดประกวด/กิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงแรงงาน
2. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วม
3. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามช่องทางต่างๆ
4. จัดกิจกรรม ประกาศผล มอบรางวัล

กระทรวง
แรงงาน

3

โครงการประเมินคุณธรรมและความ
ร้อยละของผลการดาเนินงานด้าน
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ภาครัฐ (ITA)
ดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน

1. ยกระดับความโปร่งใสและคุณธรรม
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. สร้างความเชื่อมั่นในการเป็นองค์กรที่มี
การดาเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลต่อ
สังคมและผู้รับบริการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

1. การพัฒนาระบบการทางานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล

ทุกกรม

๑. ปรับปรุงพัฒนาระบบ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม
๓. ติดตามและประเมินผล

กระทรวง
แรงงาน

85
4

กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ของ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานใน
การต่อต้านการทุจริตผ่านเว็บไซต์
กระทรวงแรงงาน

86

88

90

มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตผ่านเว็บไซต์
กระทรวงแรงงาน
1

1

1

๑. เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร โปร่งใส ไร้ทุจริต เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
แรงงาน
๒. บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ตระหนักรู้ภยั ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

1

10

