แบบ ศปท. 1/2

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรชาติฯ ที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
แนวทางที่กระทรวงแรงงานใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ
1. สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต
2. สรางกลไกปองกันการทุจริต
3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
-(1)เปาประสงค

2
1
3
-(2)ตัวชี้วัด

ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จํานวนชองทางการเผยแพร
ไดรับขาวสารประชาสัมพันธ เพื่อสรางการรับรูและ
ประชาสัมพันธและสื่อสาร
เขาใจในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางตอเนื่อง เพือ่ สรางความรูความเขาใจ
ในสภาพปญหาและการ
ทุจริตคอรรัปชั่น

๑. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยบริการ
ประชาชนกระทรวงแรงงานใหเปนไปตามยุทธศาสตร
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2560 –
2563
2. เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสูความเปนมือ
อาชีพ มีทัศนคติเชิงบวกดวยหัวใจรักงานบริการ อันจะ
สงผลใหประชาชนเขาถึงบริการดานแรงงานอยาง
สะดวก รวดเร็ว พึงพอใจและไดรับประโยชนสูงสุด
จากการบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
3. เพื่อสรางความตระหนักรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแกเจาหนาที่ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน

สอดคลองกับการดําเนินการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ITA) 6 ดาน
1. ดานความโปรงใส
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
2. ดานความพรอมรับผิด
5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน

มีการจัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ รวม 2 กิจกรรม
ผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ ๘๕

-(3)-(4)คาเปาหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
2
3
4
5
6 การเขาถึงขอมูลขาวสารของ
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชน
เพื่อเสริมสรางองคความรูและ
ปรับฐานความคิดเพื่อยับยั้ง
การทุจริต สรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
2

2

2

2

2

-(5)แนวทาง
หมายเหตุ
แผนงานปฏิบัติ
ขับเคลื่อน
(โครงการ/กิจกรรม)
1. กิจกรรมการจัดสื่อประชาสัมพันธรณรงคสรางความรู
1
สป.
ความเขาใจ ผานสื่อประชาสัมพันธ เอกสาร โปสเตอร และ
(ศปท.)
สิ่งพิมพในรูปแบบตางๆ เพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
2. กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของหนวยงานในสังกัด
โดยการจัดทําบอรดประชาสัมพันธภายในหนวยงาน

สอดแทรกหัวขอ/เนื้อหาการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางและ
สรางจิตสํานึก คุณธรรม ความ พัฒนาการใหบริการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
โปรงใส การตอตานทุจริต
ประพฤติมิชอบไวในโครงการฯ

1

สป.
(สตป.)

ดาน
1,6

3,5

-2-(1)เปาประสงค
เพื่อสรางฐานความคิด ปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ของ
บุคลากรใหปฏิเสธและตอตานการทุจริต โดยนําหลัก
ทางศาสนาและหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต

-(2)ตัวชี้วัด

-(3)-(4)คาเปาหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
90
95 100 100 100 ปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับ
การปลูกฝงทัศนคติ คานิยม
การปองกันและปราบปราม
เกี่ยวกับการทุจริตและ
การทุจริต และผลประโยชน
ประพฤติมิชอบไมถูกรองเรียน
ทับซอน

-(5)แนวทาง
หมายเหตุ
แผนงานปฏิบัติ
ขับเคลื่อน
(โครงการ/กิจกรรม)
๑) ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
1
สป.,
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
กสร.
๒) สรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมตามหลัก
ธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม
๓) สงเสริมการเรียนรูการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ คุณธรรม จริยธรรม วินัย
และโทษทางวินัย

ดาน
4,5

แบบ ศปท. 1/2

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
แนวทางที่กระทรวงแรงงานใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ
1. สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต
2. สรางกลไกปองกันการทุจริต
3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
-(1)เปาประสงค

สอดคลองกับการดําเนินการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ITA) 6 ดาน
1. ดานความโปรงใส
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
2. ดานความพรอมรับผิด
5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน

2
1
3

-(3)-(4)คาเปาหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักรู ในการ จํานวนกิจกรรม/เขารวมกิจกรรมกับภาคี
2
3
4
5
5 การมีสวนรวมของบุคลากรใน
ปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชนของทาง
เครือขายทั้งในสวนราชการและภาคประชา
สังกัดกระทรวงแรงงาน ใน
ราชการเปนหลัก
สังคม
กิจกรรมและวันสําคัญตางๆ

-(5)แผนงานปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
1. การถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี
2. เขารวม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมการรณรงคตอตาน
การทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมรวมกับหนวย
งานราชการในสังกัด/นอกสังกัด และภาคประชาสังคม

การประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูและ
ความเขาใจ นําไปสูการปฏิบัติ

หัวหนาสํานักงานแรงงานในตางประเทศมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ปองกันและปราบปรามทุจริต

-(2)ตัวชี้วัด

1. จํานวนชองทางในการเผยแพร
ประชาสัมพันธ รณรงคปลุกจิตสํานึก
คุณธรรม ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ

5

5

5

5

5

2. จํานวนชองทางในการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ชองทางรับเรื่องราวรองทุกข
ดานการทุจริต ประพฤติมิชอบกระทรวง
แรงงาน
จํานวนครั้งในการสอดแทรกเรื่องการ
ปองกันการปราบปรามการทุจริตใน
โครงการอบรมหัวหนาสวนราชการใน
ตางประเทศ

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

70

80

90

100

เพื่อสรางระบบการตรวจสอบและการมี
รอยละของการขยายเครือขาย/พัฒนาองค
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและภาค
ความรูดานการปองกันและปรามปรามการ
เครือขายอาสาสมัครแรงงานตานทุจริต ให ทุจริตใหแกอาสาสมัครแรงงานตานทุจริต
มีความเขมแข็ง

สอดแทรกเรื่องการปองกันการ
ปราบปรามการทุจริตใน
โครงการอบรมหัวหนาสวน
ราชการในตางประเทศทุกป

100 สรางภาคีเครือขายอาสาสมัคร
แรงงานใหมีความเขมแข็ง
สามารถตรวจสอบการทํางาน
ของเจาหนาที่ในระดับพื้นที่ และ
ใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนขอมูล
การทํางานระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและประชาชนในพื้นที่

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลื่อน

ดาน

1

สป.
(ศปท.)

1,4

การประชาสัมพันธรรงคปลุกจิตสํานึก คุณธรรม ตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ

1

สป.
(กผป.)

1,6

โครงการอบรมหัวหนาสวนราชการในตางประเทศประจําป

1

สป.
(สปร.)

5

1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายแรงงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่
2. การลงนามบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานที่มี
เครือขายอาสาสมัครเพื่อตอยอดการทํางาน
3. พัฒนาเครือขายชองทางการติดตอสื่อสารและรับขอ
รองเรียนรองทุกขดานการทุจริต ระหวางอาสามัครแรง
งานกับศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

2

สป.
(ศปท.)

1,2,3,6

-2-(1)เปาประสงค

-(3)-(4)คาเปาหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
องคกรใหความสําคัญในการเสริมสราง
จํานวนหนวยงานที่เขารวมกิจกรรมการเชิด
5
5
5
5
5 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรจนเกิดเปน ชูบุคลากรในสังกัดเพื่อเปนบุคคลตนแบบ
การปองกันการทุจริตของ
วัฒนธรรมองคกรตานการทุจริต
ดานความซื่อสัตย สุจริตและมีจริยธรรม
เจาหนาที่ในสังกัด
ภายในองคกร

-(5)แผนงานปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
กิจกรรมเชิดชูบุคคลดีเดนดานความซื่อสัตย สุจริต

มีระบบงานบนเว็บไซตศูนยบริการรวม
มีระบบการใหบริการ การบันทึกขอมูล การ
กระทรวงแรงงาน ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ติดตามและรายงานผล สําหรับเจาหนาที่ใช
ตอบสนองตอความตองการของผูมารับ
ปฏิบัติงาน
บริการและเจาหนาที่ผูใหบริการ
เพื่อใหประชาชนไดทราบถึงชองทาง
ขั้นตอนและวิธีการในการยื่นขอรองเรียน
ดานแรงงาน

-(2)ตัวชี้วัด

จํานวนคูมือแนะนําขั้นตอนและวิธีการยื่น
ขอรองเรียนดานแรงงานแกประชาชน

1

จัดหาระบบการใหบริการ

200

300

300

300

ประชาชนมีชองทางเขามาศึกษาหาความรู ระดับความสําเร็จในการจัดทําเว็บไซต
หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับการปองกันและ ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
แกไขปญหาการทุจริต เสนอแนะแนวทาง
การรองเรียน โดยใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

5

5

5

5

เจาหนาที่กระทรวงแรงงานมีวินัยในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ

40

40

40

40

40

จํานวนขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด
กระทรวงแรงงานเขารวมโครงการไมนอย
กวา

300 ดําเนินการจัดทําคูมือแนะนํา
ขั้นตอนและวิธีการยื่นขอ
รองเรียนดานแรงงานแก
ประชาชน
จัดทําเว็บไซตระบบปองกันการ
ทุจริตเชิงรุกโดยสามารถบริการ
- แจงผูทุจริต
- แนะนําแนวทางการปองกัน
ทุจริต

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลื่อน

ดาน

2

สป.
(ศปท.)

4

โครงการพัฒนาเว็บไซตสําหรับการใหบริการ ณ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน

2

สป.
(สตป.)

5

การจัดทําคูมือแนะนําขั้นตอนและวิธีการยื่นขอรองเรียน
ดานแรงงานแกประชาชน

2

สป.
(สตป.)

4,5

โครงการจัดทําชองทางการสื่อสารเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารและขยายเครือขาย“กระทรวงแรงงานโปรงใสไร
ทุจริต”/กิจกรรม จัดทําชองทางการสื่อสารแบบ ๒ ทาง
(Two-Way Communication)

2

สป.
(ศทส.)

1,6

โครงการเสริมสรางวินัยใหแกเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

2

สป.
(กบค.)

5

แบบ ศปท. 1/2

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรชาติฯ ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทจุริตของประเทศไทย
แนวทางที่กระทรวงแรงงานใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ
1. สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต
2
2. สรางกลไกปองกันการทุจริต
1
3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
3
-(1)เปาประสงค

-(2)ตัวชี้วัด

ยกระดับความโปรงใสและคุณธรรม รอยละของผลการดําเนินงานดาน
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
คุณธรรมและความโปรงใส

2560
80

สอดคลองกับการดําเนินการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ITA) 6 ดาน
1. ดานความโปรงใส
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
2. ดานความพรอมรับผิด
5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
-(3)คาเปาหมายตัวชี้วัด
2561 2562 2563
85
90
95

-(4)มาตรการ
2564
100 การพัฒนาระบบการทํางาน
ของหนวยงานตามหลักธรร
มาภิบาล

-(5)แผนงานปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ

แนวทาง
หมายเหตุ
ขับเคลื่อน
3

สป.

ดาน
1,3

