
 
                                

 
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
  
 
     

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต 
1. โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากร ผู้ปฏิบตัิงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
คุณธรรม 

จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานท่ีได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน (คน) 

1 คน 1. ข้าราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรอืนดีเด่น 
จ านวน 2 คน ดังนี ้
    1.1 นางจรัสศรี  สนามชัย ต าแหน่งนัก
จัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 
    1.2 นางสาวสุวรรณา  พินิจสพุล 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน 
2. การชมเชยบุคลากรกรมการจัดหางาน 
จ านวน 1 ครั้ง คือ นายอรณุ ช่วยนุกูล 
ต าแหน่งนักวิชาการแรงงานช านาญการ 
3. การชมเชยหน่วยงานดีเด่นในสงักัด
กรมการจดัหางาน จ านวน 2 ครั้ง คือ 
ส านักงานจัดหางานจังหวดันครพนมและ
ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว 
รวมจ านวน 3 คน 2 หน่วยงาน 

- - -     

2. โครงการพัฒนา
สมรรถนะและองค์ความรู้

จ านวนการจัดอบรม
หรือส่งบุคลากรเข้า

2 ครั้ง 1. ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ส่งเจ้าหน้าท่ี
กรมการจดัหางานเข้าร่วมงานวันต่อต้าน

- - -     

 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดไตรมาสที่ 2) 
 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดไตรมาสที่ 4) 

แบบฟอร์มที่ 2 
รายงานกระทรวงแรงงาน 



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

เชิงสร้างสรรค์ดา้นการ
ป้องกันการทุจริตให้แก่
บุคลากร 

อบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะและองค์
ความรู้ (ครั้ง) 

คอร์รัปช่ันสากล ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 7 
ธันวาคม 2561 ณ อิมแพค เอกซฮ์ิบิช่ัน
ฮอลล์ 2 เมืองทองธาน ี
2. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
กรมการจดัหางานจดัส่งเจ้าหน้าท่ีกรมการ
จัดหางานเข้าร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่
ไทยต้องการ” จัดโดยส านักงานป.ป.ช. ณ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
3. ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และ
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
2562 ในวันท่ี 6 กันยายน 62 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
รวมจ านวน 3 ครั้ง 

3. โครงการปรับฐาน
ความคิด สร้างจิตส านึก 
ค่านิยมของบุคลากรให้
ปฏิเสธและต่อต้านการ
ทุจริต โดยน าหลักทาง
ศาสนาและหลักค าสอนของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทัศนคติ ค่านิยมที่ดี 
และปฏิบตัิงานตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม 

ร้อยละ 90 1 กรมการจัดหางานจัดส่งบุคลากรกรม 
จ านวน 3 คน เข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐาน
เบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน (ไป-กลับ) รุ่นท่ี 61 
ระหว่างวันท่ี 24-30 เมษายน 2562 ณ 
ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
2. กรมการจัดหางานจัดกิจกรรมสวดมนต์
ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ในช่วง
เข้าพรรษา ประจ าปี 2562 โดยจะเริม่วัน
ธรรมสวนะแรกวันที่ 24 กรกฎาคม – 13 
กันยายน 2562 มีบุคลากรในสังกัด
ส่วนกลางเข้าร่วมจ านวน 357 คน 
 

- - -     



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

4. โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานเพื่อ
ป้องกันการกระท าผดิ
ระเบียบ/การทจุริต 

มีการเผยแพร่ความรู/้
แนวทางในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
บุคลากรในสังกัดได้
รับทราบ (ครั้ง/คน) 

1 ครั้ง/
อย่างน้อย 
45 คน 

อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระเบยีบและ
แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง จ านวน 190 
คน 
รวม 2 ครั้ง 190 คน 

- 117,500 
บาท 

115,178 
บาท 

    

5. มาตรการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลป้องกันและลด
ความเสีย่งในการเกิดทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จ านวนมาตรการของ
ห น่ ว ย ง า น ใน ก า ร
เสริมสร้างการป้องกัน
การทุจริต 

1 มาตรการ 1. กรมการจัดหางานได้ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต ในกระบวนงานการน าคนต่างด้าว
มาท างานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้าง
แรงงานระหว่างรั ฐ  (MOU) และมี ก าร
ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว จ านวน 5 มาตรการ 
2. กรมการจัดหางานเผยแพร่มาตรการ
ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการ
ป้องกันการทุจริตของกรมการจัดหางาน 
จ านวน 5 มาตรการ  
รวมจ านวน 10 มาตรการ 

- - -     

6. โครงการประชาสัมพันธ์
และจัดท าคู่มือการป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบตัิ
ราชการ 

หน่วยงานมีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติ งาน
เผยแพร่เพื่อป้องกัน
การทุจริตอย่างน้อย
จ านวนปีละ (ครั้ง) 

1 ครั้ง เผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของ
กรมการจัดหางาน จ านวน 5 มาตรการ
(เดือนมิถุนายน 2562) 
รวม 1 ครั้ง 

- - -     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
7. โครงการพัฒนาระบบ จ านวนระบบ/ช่อง 1 ระบบ/ 1. กรมการจัดหางานจัดท าช่องทางแจ้งเรื่อง        



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

การให้บริการประชาชนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - 
System) 

ทางการให้บริการของ
ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานท่ี
ได้รับการสร้าง/
ปรับปรุง/พัฒนา (เพิ่ม
หรือปรับปรุง) ต่อปี 

ช่องทาง ร้องเรียนการทจุริต โดยมอบหมายให้กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ และช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น มอบหมายให้ส านักงานเลขานุการ
กรม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จ านวน 1 
ช่องทาง 
2. เปิดใช้งานระบบอนญุาตท างานคนต่าง
ด้าวตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 (ระบบแจ้งการท างานของคนต่าง
ด้าว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 
รวมจ านวน 2 ระบบ 

 
 
 
 
 
 
15,300,
000 บาท 

 
 
 
 
 
 
15,300,00
0 บาท 

8. กิจกรรมเผยแพร่
บทความ/คู่มือผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อเสรมิสร้าง
วินัยในการป้องกันการทุจริต
ให้กับบุคลากรในสังกัด 

จ านวนบทความ/คูม่ือ
ของทุกหน่วยงานท่ี
เผยแพรผ่่านระบบ
สารสนเทศ 

1 ฉบับ เผยแพรจ่ดหมายข่าววินัยและคณุธรรมใน
รูปแบบเอกสารและทางอินทราเนต็ให้แก่
บุคลากรกรม จ านวน 3 ฉบับ โดยเผยแพร่
เดือนเมษายน 1 ฉบับ เดือนมิถุนายน 1 
ฉบับ และเดือนสิงหาคม 1 ฉบับ 
รวมจ านวน 3 ฉบับ 

- - -     

9. โครงการพัฒนา
สมรรถนะการบริหาร การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

จ านวนครั้งในการ
เผยแพรค่วามรู/้
แนวทางในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

5 ครั้ง เผยแพรห่นังสือเวียน/ เอกสาร และระเบียบ 
การบริหารระบบการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเว็บไซต์กรมการ
จัดหางาน  
- (ตค. – ธค. ๖๑) 4 ครั้ง 4 เรื่อง 
- (มค. - มีค. ๖๒) 4 ครั้ง 4 เรื่อง 
- (เม.ย. – มิ.ย.62) 4 ครั้ง 4 เรื่อง 
- (ก.ค. – ก.ย. ๖๒) 4 ครั้ง 4 เรื่อง 
รวม 16 ครั้ง 16 เรื่อง 

- - -     



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเจ้าหนา้ที่เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต 

จ านวนเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต (คน) 

50 คน 1. ข้าราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน 
จ านวน 1 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูร
การด าเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จดัโดยส านักงาน 
ก.พ. ในระหว่างวันที่ 11 – 26 ธันวาคม 2561 
2. เมื่อวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 
กรมการจดัหางานจดัส่งบุคลากร จ านวน 2 
คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรา้งความรู้
ความเข้าใจให้ผูเ้กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตามกม.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกม.ว่าด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพ
ท าลายลา้งสูง จัดโดยส านักงาน ป.ป.ง.  
ณ โรงแรมทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบรุี 
3. ข้าราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน 
จ านวน 2 คน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจรติ จัดโดย
ส านักงาน ป.ป.ท. ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กทม. 
4. ข้าราชการกรมการจัดหางาน จ านวน 
31 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดบัค่าดัชนี
การรับรู้การทุจรติ ระหว่างวันท่ี 7 – 8 

- - -     



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องจอมพล ป. พิบูล
สงคราม กระทรวงแรงงาน 
5. ข้าราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน 
จ านวน 2 คน เข้าร่วมกจิกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล “ค่ายรวมพลังหยุดยัง้
คอร์รัปช่ัน” จัดโดยส านักงาน ก.พ.ร. ใน
ระหว่างวันท่ี 6 – 9 มีนาคม 2562 
6. เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 
กรมการจดัหางานจดัส่งข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการและปฏิบัติงาน จ านวน 38 คน 
เข้าร่วมโครงการกระทรวงแรงงานร่วม
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาด
ปราศจากทุจรติ (Zero Tolerance @ 
Clean Thailand) ณ ห้องประชุมจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ช้ัน 5 กระทรวงแรงงาน 
และโรงแรมเดอะ รเีจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท 
จังหวัดเพชรบุร ี
รวมจ านวน 76 คน 

11.โครงการพัฒนาองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละความส าเรจ็
ของหน่วยงานในการ
ด าเนินกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ 90 กรมการจดัหางานจดัโครงการเสรมิสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตให้แก่
บริษัท/ส านักงานท่ีได้รับใบอนญุาตจัดหา
งาน  ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  
ส าเร็จร้อยละ 100 

- 117,200 
บาท 

102,000 
บาท 

    

12. โครงการจดัท าแนวทาง
ตามข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมคณุธรรม

หน่วยงานมีการจดัท า
บันทึกข้อตกลง 
ประชุม และเผยแพร่

1 ครั้ง กรมการจดัหางานจดัโครงการเสรมิสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตให้แก่
บริษัท/ส านักงานท่ีได้รับใบอนญุาตจัดหา

- 117,200 
บาท 

102,000 
บาท 

    



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

จริยธรรมและหรือการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ประชาสมัพันธ์ การ
ด าเนินงานด้าน
ป้องกันการทุจริต
ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และประชา
สังคม (ครั้งต่อปี) 

งาน  ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  
จ านวน 1 ครั้ง 

13. โครงการบรูณาการ
ข้อมูลการทุจริตเพื่อเผยแพร่
และรณรงคล์ดการให้และ
รับสินบน 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ข้อมลูการ
ทุจริต และร่วม
รณรงค์ลดการให้และ
รับสินบนของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัด 

1 ครั้ง กรมการจดัหางานเผยแพรส่ถิตเิรือ่ง
ร้องเรียนการทจุริตในเว็บไซต์กรมการจัดหา
งานและเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ านวน 1 ครั้ง 

- - -     

14. โครงการกิจกรรม
สอดแทรกหัวข้อการให้
ความรู้ด้านการทุจรติสู่การ
ปฏิบัติตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

จ านวนครั้งในการ
สอดแทรกหัวข้อ
เกี่ยวกับความรูด้้าน
การทุจริตในการ
อบรมตามภารกจิของ
หน่วยงานในสังกัด 

1 ครั้ง 1. ข้าราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน 
จ านวน 10 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสตูรการพัฒนาข้าราชการระดับช านาญ
งาน/ช านาญการของกระทรวงแรงงาน 
ระหว่างวันท่ี 22 ก.พ. – 12 มี.ค.62 
2. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การเปลีย่นแปลงระดับกลาง กรมการจัดหา
งาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ให้กับข้าราชการในสังกัด จ านวน 50 คน 
โดยมีการบรรยายพเิศษ เรื่อง ผู้บริหารยคุ 
4.0 การเสริมสร้างวัฒนธรรม พอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตอาสา โดยอธิบดีกรมการจัดหางาน 
การบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย โดยวิทยากรจติอาสา 904 
การอบรม เรื่อง จรรยาบรรณและวินัยของ

- - -     



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

ข้าราชการพลเรือน โดยวิทยากรส านักงาน 
ก.พ. การบรรยาย เรื่อง การสร้างความสุขใน
การท างาน โดย พระราชกิตตมิงคล วัด
โสมนสัราชวรวิหาร และศึกษาดูงานศูนย์
การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "บ้านของพ่อ" 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
3.การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมการจัดหางาน” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี 
๕-9 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ 
พาลาสโซ กทม. โดยมีการบรรยายเรื่อง 
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
เรื่องการเป็นข้าราชการที่ดี และเรือ่งวินัย
ข้าราชการ 
รวมจ านวน 3 ครั้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส 
15. โครงการ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร "กระทรวง
แรงงานโปร่งใสไร้ทุจรติ" 

จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารปลูกจิตส านึก 
ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม และการ
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน (ช่องทางต่อปี) 

1 ช่องทาง กรมการจดัหางานประชาสัมพันธก์ิจกรรม
ข้อมูลข่าวสารปลูกจติส านึก ส่งเสริม 
คุณธรรม จรยิธรรม และการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต ทางเอกสาร เว็บไซต์กรม เว็บไซต์
กองบริหารทรัพยากรบุคคล บอรด์
ประชาสมัพันธ์ และ Line 
รวม 5 ช่องทาง 
 
 
 
 

- - -     



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

16. โครงการจดัประกวด/
กิจกรรมเพื่อมอบรางวัลด้าน
ป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมคณุธรรม ภายใน
กระทรวงแรงงาน 

หน่วยงานในสังกัด/
เจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วม
ประกวดเพื่อรับรางวัล
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตหรือส่งเสริม
คุณธรรมจาก
กระทรวงแรงงาน 

1 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็น
ผู้ด าเนินการจัด 

- - -     

17. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 85 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ได้
คะแนน ร้อยละ 86.37 
ร้อยละ 86.37 

- - -     

18. กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ของบุคลากร
และส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงแรงงานผ่าน
เว็บไซตห์น่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน 

มีกิจกรรมการ
ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตผ่าน
เว็บไซตห์น่วยงานใน
สังกัด 

1 ครั้ง อธิบดีกรมการจัดหางานได้มีประกาศ
เจตจ านงสจุริตในการบริหารงาน ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์กรมการจัดหางาน 
รวม 1 ครั้ง 

- - -     

 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
..........-............................................................................................................................. ..................................................................... ......................................................................... 
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