แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมองคกรตานการทุจริต
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ป 2563

กลุมเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(ถามี)

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค. 62)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(มค.-มีค. 63) (เมย.-มิย. 63) (กค.-กย. 63)

หมายเหตุ

กลยุทธที่ 1 เสริมสรางองคความรู ทัศนคติ จิตสํานึก และแรงจูงใจที่ดีของบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงานดานการปองกันการทุจริต
1

กิจกรรมบุคคลตนแบบดานการปองกัน
การทุจริต

จํานวนบุคคลในสังกัดที่ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติอยางนอย 1 คน

บุคลากรในสังกัด

- ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนขาราชการพลเรือน ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ดีเดน ประจําป ไดแก ขาราชการ จํานวน 1 ราย ลูกจางประจํา จํานวน 1 ราย และพนักงาน
จํานวน 1 ราย ดังนี้
1. นางสาววันวิสาข เพชรมณี ต.นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ
สังกัด สาถบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา
๒. นายฤทธิรงค ภูวุฒิ ต.ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช3
สังกัด สาถบันพัฒนาฝมือแรงงาน 10 ลําปาง
3. นายอภิเดช ไชยคง ต.นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
สังกัด กองแผนงานและสารสนเทศ

6,291.60

2

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและองคความรู จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือสง
เชิงสรางสรรคดานการปองกันการทุจริต บุคลากรเขาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และองคความรู อยางนอย 3 ครั้ง
ใหแกบุคลากร

บุคลากรในสังกัด

- ดําเนินการจัดอบรม/สงบุคลากรเขาอบรม ดังนี้
1. ดําเนินการโครงการปฐมนิเทศขาราชการใหมกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และการอบรมรวมกันของกระทรวงแรงงาน จํานวน 38 คน
2. จัดสงบุคลากรเขารวมโครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม
ระหวางวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวชั่น กรุงเทพฯ
3. จัดสงบุคลากรเขารวมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต วันที่ 13 มีนาคม 2563
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด กรุงเทพฯ จํานวน 15 คน

-

บุคลากรในสังกัด

- ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม ณ โรงแรม รอแยลเบญจา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ จํานวน
200 คน

-

3 กิจกรรมปรับฐานความคิด สรางจิตสํานึก

คานิยมของบุคลากรใหปฏิเสธและตอตาน
การทุจริต และเสริมสรางประสิทธิภาพ
การทํางานเพื่อปองกันการกระทําผิด
ระเบียบ/การทุจริต

จํานวนบุคลากรในสังกัดที่เขารับการ
อบรม อยางนอย 50 คน

-โดยเบิกจาย
จากเงิน
สวัสดิการ
กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมองคกรตานการทุจริต
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
2563

กลุมเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(ถามี)

กลยุทธที่ 2 การกําหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสรางวัฒนธรรมองคกรแหงธรรมมาภิบาลและรวมตานการทุจริต
1 มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลปองกัน จํานวนมาตรการ/กระบวนงาน/งานใน หนวยงานในสังกัด
และลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและ ภารกิจ ในการเสริมสรางการปองกันการ
ทุจริตอยางนอย 1 มาตรการ/
ประพฤติมิชอบ
กระบวนงาน/งาน

- ดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในดานที่ ดานที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนงาน
"การขอมีหนังสือรับรองความรูความสามารถ" โดยไดจัดสงแบบรายงานรอบที่ 1 และรอบที่ 2
ใหกระทรวงแรงงานเรียบรอยแลว

-

2

- ดําเนินการเผยแพรจดหมายขาววินัยและจริยธรรม ฉบับที่ 1/2563 (เผยแพรในเดือน
ธันวาคม 2562) , ฉบับที่ 2/2563 (เผยแพรในเดือนมีนาคม 2563) , ฉบับที่ 3/2563
(เผยแพรในเดือน กรกฎาคม 2563) และฉบับที่ 4/2563 (ดําเนินการในเดือนกันยายน
และไดเผยแพรในเดือนตุลาคม 2563)

-

โครงการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธหรือ
จัดทําคูมือการปองกันการทุจริตใน
การปฏิบัติราชการ

เผยแพรสื่อประชาสัมพันธหรือจัดทําคูมือ บุคลากรในสังกัด
การปฏิบัติงานเพื่อปองกันการทุจริต
อยางนอย 1 ครั้ง

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค. 62)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(มค.-มีค. 63) (เมย.-มิย. 63) (กค.-กย. 63)

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อปองปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
2563

กลุมเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(ถามี)

กลยุทธที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปองกันการทุจริต
๑

กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการ
ประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(E - System)

จํานวนระบบ/ชองทางการใหบริการของ บุคลากรในสังกัด /
หนวยงานในสังกัดที่ไดรับการสราง/
ภาคประชาชน
ปรับปรุง/พัฒนา (เพิ่มหรือปรับปรุง)
ตอป ไมนอยกวา 1 ระบบ/ชองทาง

- การปรับปรุงระบบสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานและบริการ e-Service โดยการปรับปรุง
แบบฟอรม ขั้นตอนการยื่นคําขอรับรองหลักสูตรและคาใชจายในการฝกอบรมของสถาน
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหรองรับ
นโยบายการออกเอกสารหลักฐานทางราชการผานระบบดิจิทัล ซึ่งผูรับบริการสามารถสั่งพิมพ
เอกสารหนังสือรับรองหลักสูตรและคาใชจายฯ ผานทางระบบ e-Service เมื่อไดรับการอนุมัติ
เรียบรอยแลว

1,463, 611

2

กิจกรรมเผยแพรบทความ/คูมือ/
มาตรการ/แนวปฏิบัติผานระบบ
สารสนเทศเพื่อเสริมสรางการรับรูการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใหกับบุคลากรในสังกัด

จํานวนบทความ/คูมือ/มาตรการ/แนว
บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติของหนวยงานที่เผยแพรผานระบบ
สารสนเทศ ไมนอยกวา 1 บทความ/
คูมือ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ

- จัดทํามาตการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบไดและปลอดจากการทุจริต
(ตามหนังสือกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ รง 0403/ว 04396 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563)

-

3

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
การเบิกจายเงินงบประมาณการเงิน
การบัญชีและพัสดุผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส

จํานวนครั้งในการเผยแพรความรู/
แนวทาง/มาตรการในการเบิกจายเงิน
งบประมาณการเงินการบัญชี
และพัสดุการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ไมนอยกวา 1 ครั้ง

- ดําเนินการเผยแพรเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 2563 รอบ 6 เดือน

-

บุคลากรในสังกัด

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค. 62)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(มค.-มีค. 63) (เมย.-มิย. 63) (กค.-กย. 63)

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อปองปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย

2563

ผลการดําเนินการ

งบประมาณ
(ถามี)

กลยุทธที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและองคความรู จํานวนครั้งในการจัดหรือเขารวมอบรม
ในบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ปองกัน พัฒนาสมรรถนะและองคความรู ของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานปองกันการ
การทุจริต
ทุจริตของหนวยงาน ไมนอยกวา 1 ครั้ง

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การปองกันการทุจริตของ
หนวยงาน

- ดําเนินการจัดอบรม/สงบุคลากรเขาอบรม ดังนี้
1. จัดสงบุคลากรเขารวมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต วันที่ 13 มีนาคม 2563
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด กรุงเทพฯ จํานวน 15 คน ซึ่งดําเนินการจัดโครงการโดยกระทรวง
แรงงาน
2. จัดสงบุคลากรเขารวมโครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม
ระหวางวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวชั่น กรุงเทพฯ

-

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค. 62)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(มค.-มีค. 63) (เมย.-มิย. 63) (กค.-กย. 63)

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย

2563

ผลการดําเนินการ

งบประมาณ
(ถามี)

กลยุทธที่ 1 สรางกลไกการปองกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
1

กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
เจาหนาที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานปองกันการทุจริต

จํานวนเจาหนาที่ในสังกัดที่เขารวม
บุคลากรในสังกัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ปองกันการทุจริต ไมนอยกวา 50 คน

1. จัดสงบุคลากรเขารวมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต วันที่ 13 มีนาคม 2563
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด กรุงเทพฯ จํานวน 15 คน
2. ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม ณ โรงแรม รอแยลเบญจา ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพฯ จํานวน 200 คน

-

2

โครงการพัฒนาองคกรดวย
หลักธรรมาภิบาลรวมตอตานการทุจริต

รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัด หนวยงานในสังกัด
ในการดําเนินกิจกรรมตอตานการทุจริต
ไมต่ํากวารอยละ 95

- หนวยงานในสังกัดทุกหนวยงาน (รอยละ 100) ดําเนินกิจกรรมตอตานการทุจริตโดยการกําหนด
ตัวชี้วัดระดับผูอํานวยการหนวยงาน : ความสําเร็จของการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อสรางทัศนคติ
และจิตสํานึกดานการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบการประเมินที่ 1/63 โดย
กําหนดใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการ ดังนี้
1) ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานดําเนินการประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหาร
2) มีการจัดตั้งและดําเนินการประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําหนวยงาน
เพื่อกําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางคานิยมและจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต
3) จัดทํามาตรการเพื่อเสริมสรางคานิยมและจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตของหนวยงาน

-

หนวยงานในสังกัดมีการจัดทํา/ทบทวน/
ขับเคลื่อน แนวทางการดําเนินงานตาม
ขอตกลงความรวมมือดานปองกันการ
ทุจริตและหรือสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมระหวางภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมไมนอยกวา 1 ครั้ง

- กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดลงนามในขอตกลงความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
จํานวน 6 ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการพัฒนาฝมือแรงงานดานอาหารและเครื่องดื่มรวมกับ
บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด
2. บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการพัฒนาฝมือแรงงานการติดตั้งผนังและฝาเพดานยิปซั่ม
รวมกับบริษัท ไทยผลิตภัณฑยิปซั่ม จํากัด (มหาชน)
๔. บันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนดานสหกิจศึกษา และการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สอท. BOI สํานักงาน ECC พัฒนาชุมชน และที่ประชุมอธิบดีมหาวิทยาลัย
๕. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาฝมือแรงงานรวมกับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สอท. BOI สํานักงาน ECC พัฒนาชุมชน และที่ประชุม
อธิบดีมหาวิทยาลัย
6. บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแกเกษตรกร เพื่อชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวมกับบริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด

-

3 โครงการจัดทํา/ทบทวน/ขับเคลื่อน
แนวทางการดําเนินงานตามขอตกลง
ความรวมมือเพื่อการปองกันการทุจริต
และหรือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค. 62)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(มค.-มีค. 63) (เมย.-มิย. 63) (กค.-กย. 63)

หมายเหตุ

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
2563

กลุมเปาหมาย

ผลการดําเนินการ

4 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือ
สําหรับประชาชนภายใตพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

รอยละของหนวยงานในสังกัด
ในการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
คูมือประชาชนภายใตพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ไมนอยกวารอยละ 80

หนวยงานในสังกัด

5 การจัดทํารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนวยงาน/เจาหนาที่ในสังกัด ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

งบประมาณ
(ถามี)

- ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือสําหรับประชาชน ภายใต พรบ.อํานวยความ
สะดวก พ.ศ.2558 ไตรมาที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม มีนาคม 2563)

-

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค. 62)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(มค.-มีค. 63) (เมย.-มิย. 63) (กค.-กย. 63)

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
2563

กลุมเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(ถามี)

กลยุทธที่ 2 สรางระบบบริหารจัดการภาคีเครือขายและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการตอตานการทุจริต
1 โครงการสนับสนุนและสรางการมีสวน
รวมของประชาชนในการตอตานการ
ทุจริต

จํานวนของภาคประชาชนที่สมัครรวม
ภาคประชาชน
เปนสมาชิกเครือขายตอตานการทุจริต
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไมนอยกวา 100
คน

- กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดมีหนังสือที่ รง 0403/ว 06077 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ใหหนวยงานในสังกัดรวมเชิญชวนภาคประชาชน/ผูรับบริการเขาเปนสมาชิกเครือขายตอตาน
การทุจริต กรมพัฒนาฝมือแรงงาน โดยมีภาคประชาชน/ผูรับบริการสมัครเขารวมเปนสมาชิก
จํานวน 120 ราย

-

2 โครงการจัดทําความรวมมือกับภาคี
เครือขายเพื่อสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

จํานวนบันทึกความรวมมือกับภาคี
เครือขายเพื่อสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน ไมนอยกวา 10 ฉบับ

- จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับภาคีเครือขาย จํานวน 11 ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมกับ

-

ภาคเอกชน

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
2. บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการสงเสริมการรับรองความรูความสามารถ
สาขาชางเครื่องปรับอากาศรวมกับบริษัท อีมิแนนทแอร (ประเทศไทย) จํากัด
3. บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผูบังคับอากาศยาน ไรคนขับ
(Drone) เพื่อการเกษตรรวมกับบริษัท แอโร กรุป (1992) จํากัด
4. บันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อสงเสริมการมีงานทํา
ของผูที่อยูในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบรวมกับกระทรวงยุติธรรม
5. บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือการพัฒนาฝมือแรงงานบุคลากรดานประปา
รวมกับการประปาสวนภูมิภาค
6. บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแกเกษตรกร เพื่อชวยเหลือ
ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รวมกับบริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
7. บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการพัฒนาฝมือแรงงานและสรางอาชีพ
ใหแกชางชุมชนรวมกับการเคหะแหงชาติ
8. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาฝมือแรงงานรวมกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. บันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนดานสหกิจศึกษา
และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สอท. BOI สํานักงาน EEC พัฒนาชุมชน และที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัย
10. บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการพัฒนาฝมือแรงงานการติดตั้งผนังและฝาเพดาน
ยิปซัมรวมกับบริษัท ไทยผลิตภัณฑยิบซั่ม จํากัด (มหาชน)
11. บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการพัฒนาฝมือแรงงานดานอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค. 62)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(มค.-มีค. 63) (เมย.-มิย. 63) (กค.-กย. 63)

หมายเหตุ

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู SME
4.0 ตามกลไกประชารัฐ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
2563

จํานวนสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการไมนอยกวา 170 แหง

กลุมเปาหมาย

ภาคเอกชน

ผลการดําเนินงาน

- ดําเนินการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานแกผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุม
วิสาหกิจชุมชน ที่ไมเคยเขารวมโครงการ หรือเคยเขารวมโครงการแลวเวนระยะไมเวลาไมนอย
กวา 2 ป จํานวนทั้งสิ้น 185 แหง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- สถานประกอบกิจการ SME ที่มีลูกจางหรือพนักงาน ตั้งแต 51 - 200 คน
จํานวน 105 แหง
- สถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP และกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีจํานวนสมาชิก
ไมเกิน 50 คน จํานวน 80 แหง

งบประมาณ
(ถามี)

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค. 62)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(มค.-มีค. 63) (เมย.-มิย. 63) (กค.-กย. 63)

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
2563

กลุมเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(ถามี)

กลยุทธที่ 3 บูรณาการกับทุกภาคสวนในการเสริมสราง ตรวจสอบ และสนับสนุนการตอตานการทุจริต
1 กิจกรรมบูรณาการขอมูลสถิติการทุจริต
เพื่อเผยแพรและรณรงคลดการใหและ
รับสินบน

จํานวนครั้งในการเผยแพรขอมูลการทุจริต บุคลากรในสังกัด/ภาค
และรวมรณรงคลดการใหและรับสินบน ประชาชน
ไมนอยกวา 1 ครั้ง

- เผยแพรขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนรองทุกขและเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ตั้งแตป 2560 - 2563 รวมทั้งมาตรการลดปญหาการรองทุกขรองเรียน ตามหนังสือ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ที่ รง 0403/ว 029647 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

2 กิจกรรมสอดแทรกหัวขอการใหความรู
ดานการทุจริตสูการปฏิบัติตามภารกิจ
ของหนวยงาน

จํานวนครั้งในการสอดแทรกหัวขอ
เกี่ยวกับความรูดานการทุจริตในการ
อบรมตามภารกิจของหนวยงานไมนอย
กวา 1 ครั้ง

เจาหนาที่ในสังกัด

ดําเนินการโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับตน (สมรรถนะการทํางานของขาราชการ
ระดับชํานาญการ) รุนที่ 13 จํานวน 50 คน ระหวางวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2562 โดย
แบงเปน 2 ชวง ระหวางวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอรท
เขาใหญนครนายก จังหวัดนครนายก ชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2562 ณ
โรงแรมไพนเฮิรสท กอลฟคลับ จังหวัดปทุมธานี

938,471

3 โครงการประสานความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระหวาง
หนวยงานในสังกัด

ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงาน ระดับ 5

หนวยงานในสังกัด

การบูรณาการและสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานในสังกัด โดยการกําหนดตัวชี้วัดระดับ
ผูอํานวยการหนวยงาน : ความสําเร็จของการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อสรางทัศนคติและ
จิตสํานึกดานการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบการประเมินที่ 1/63 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
2. ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการประสานงานดานการปองกันการทุจริต
3. หนวยงานในสังกัดมีการตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. มีการดําเนินกิจกรรมการปองกันการทุจริตภายในหนวยงานในสังกัด
5. รอยละของหนวยงานที่ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดรอยละ 100

-

-

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค. 62)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(มค.-มีค. 63) (เมย.-มิย. 63) (กค.-กย. 63)

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางภาพลักษณองคกรที่มีความโปรงใส
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
2563

กลุมเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(ถามี)

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค. 62)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(มค.-มีค. 63) (เมย.-มิย. 63) (กค.-กย. 63)

หมายเหตุ

กลยุทธที่ 1 การสรางนวัตกรรมและชองทางในการเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต
1 กิจกรรมประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวนชองทางในการเผยแพร
เจาหนาที่ในสังกัด/
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการปองกัน ภาคประชาชน
การทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง

ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ เอกสารแนะนํางานตรวจสอบภายใน ตามชองทางตางๆ เชน
หนังสือเวียน แผนพับ เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธ โซเชียลมีเดีย (facebook)
วารสารของกรมฯ เปนตน

-

ขอพิจารณา
ทบทวน
ชองทางอีก
ครั้ง และ
ประสานกับ

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ .ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางภาพลักษณองคกรที่มีความโปรงใส
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
2563

กลุมเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(ถามี)

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการเขารวมกิจกรรมที่สรางภาพลักษณทั้งหนวยงานภายนอกและภายในองคกร
1

โครงการเขารวมประกวด/กิจกรรมเพื่อ
รับรางวัลดานการปองกันการทุจริต

หนวยงาน/เจาหนาที่ในสังกัด เขารวม
ประกวดเพื่อรับรางวัลดานการปองกัน
การทุจริต อยางนอย 1 หนวยงาน/คน

หนวยงาน/เจาหนาที่ในสังกัด

- ดําเนินการคัดเลือกหนวยงานตนแบบดานการสงเสริมคุณธรรมและปองกันการทุจริต
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคณะกรรมการจริยธรรม
ประจํากรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนผูคัดเลือก ซึ่งมีหนวยงานในสังกัดเขารวมการคัดเลือก
จํานวนทั้งสิ้น 96 หนวยงาน(หนังสือกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ที่ รง 0403/ว 03835
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

2

โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)

คะแนนผลการดําเนินงานดานคุณธรรม
และความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ไมนอยกวา
85 คะแนน

หนวยงานและเจาหนาที่
ในสังกัด / ภาคประชาชน

- ไดรับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ป 2563 รอยละ 89.74

-

3

กิจกรรมประกาศเจตนารมยของบุคลากร มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ
ตอตานการทุจริตและสงเสริมคุณธรรม
และสวนราชการในสังกัดกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานผานเว็บไซตในการตอตาน ผานเว็บไซตอยางนอย 1 ครั้ง
การทุจริตและสงเสริมคุณธรรม
ผานเว็บไซตกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

เจาหนาที่ในสังกัด

-ดําเนินการกําหนดใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานดําเนินการประกาศเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารผานเว็บไซตของหนวยงาน

-

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค. 62)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(มค.-มีค. 63) (เมย.-มิย. 63) (กค.-กย. 63)

หมายเหตุ

