
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การจัดท าสือ่

ประชาสมัพันธข์อ้มลู

ขา่วสาร

เพือ่เป็นชอ่งทางในรับรู ้

ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั

การบรหิารจัดการแรงงาน

ตา่งดา้ว

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. Line Official Account : 

@Service_Workpermit

2. www.doe.go.th/alien

2
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเผยแพร่ขอ้มลู

ขา่วสารตลาดแรงงาน

การเผยแพร่ขอ้มลู

ขา่วสารตลาดแรงงานให ้

ประชาชนทราบผา่น

ชอ่งทางตา่ง ๆ เพือ่น าไป

เตรยีมความพรอ้มและ

ประกอบการตดัสนิใจหา

งานท าไดต้รงตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน

เกดิการจา้งงาน 

ประชาชนมรีายได ้และ

ขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิ

ของประเทศ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

1. https://www.doe.go.th/prd/lmia

2. 

https://www.facebook.com/lmiofthailand

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึไดท้าง

เว็บไวต ์โดยมกีารปรับปรุง

ขอ้มลูทกุ 30 วนั

3
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบการจัดหางาน

ส าหรับผูส้มคัรงาน

และผูว้า่จา้ง (Smart 

Job center)

เป็นระบบทีผู่ส้มคัรงาน

สามารถเขา้มาคน้หา

ต าแหน่งงานทีส่ถาน

ประกอบการประกาศเอาไว ้

 และสถานประกอบการก็

เขา้มาคน้หาผูส้มคัรงานที่

มคีณุสมบตัติามทีส่ถาน

ประกอบการตอ้งการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั  https://smartjob.doe.go.th/#

เป็นระบบทีร่องรับการ

ลงทะเบยีนทกุกลุม่เป้าหมาย 

ไดแ้ก่

ผูห้างานท่ัวไป ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ

4
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบขึน้ทะเบยีนและ

รายงานตวั

ผูป้ระกนัตนกรณี

วา่งงานผา่น

อนิเตอรเ์น็ต

อ านวยความสะดวกใน

การขึน้ทะเบยีนและ

รายงานตวัของ

ผูป้ระกนัตนกรณีวา่งงาน 

ใหส้ามารถขึน้ทะเบยีน

และรายงานตวัผา่นทาง

อนิเตอรเ์น็ตได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://empui.doe.go.th/auth/index

ขอ้มลูของผูป้ระกนัตนกรณี

วา่งงาน จะไดรั้บการตรวจสอบ

ขอ้มลูจากกรมการปกครอง 

เพือ่ยนืยันตวับคุคลในการใช ้

บรกิารในระบบดงักลา่วผา่น

อนิเตอรเ์น็ต และยังสามารถ

ออกหนังสอืรับรองการขึน้

ทะเบยีนผูป้ระกนัตนกรณี

วา่งงาน ส าหรับใชเ้ป็น

หลักฐานยนืยันในการขึน้

ทะเบยีนผูป้ระกนัตนกรณี

วา่งงาน ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต

ในการขอรับสทิธปิระโยชน์

ทดแทนกรณีวา่งงาน ตาม

พระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม 

พ.ศ. 2533

5
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบใหบ้รกิาร

สง่เสรมิการมงีานท า

ใหบ้รกิารดา้นการสง่เสรมิ

การมงีานท าใหค้นทกุชว่ง

วยั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://employmentguide.doe.go.th/



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

6
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบบรหิารจัดการ

ลกูหนีก้องทนุเพือ่

ผูรั้บงานไปท าทีบ่า้น

และระบบการช าระ

เงนิผา่นชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

1) เพือ่พัฒนาระบบการ

จา่ยเงนิ และการรับเงนิ

ของกองทนุเพือ่ผูรั้บงาน

ไปท าทีบ่า้น ใหส้ะดวก 

รวดเร็ว และมคีวาม

คลอ่งตวั และทันสมยัมาก

ยิง่ข ึน้

2) เพือ่พัฒนาระบบการ

จา่ยเงนิ และการรับเงนิ

ของกองทนุผา่นระบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์ห ้

ตอบสนองตอ่นโยบาย

รัฐบาล/กระทรวงการคลัง

3) เพือ่เพิม่ชอ่งทางใน

การช าระเงนิกู ้และ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูกู้ ้สามารถช าระเงนิได ้

งา่ยขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.doe.go.th/prd/hwfund

7
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

แผนการปฏบิตังิาน

และแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

เพือ่เปิดเผยขอ้มลู

แผนการปฏบิตังิานและ

แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.doe.go.th/prd/main/strategy

/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/

view/list-label

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึทัง้

ทางเว็บไซต์

และบนกระดานทีก่รมการจัดหา

งาน 

ตลอดเวลา

8
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลูผล

การปฏบิตังิาน

และผลการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูผลการ

ปฏบิตังิานและผลการใช ้

จา่ยงบประมาณประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.doe.go.th/prd/main/strategy

/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/

view/list-label

9
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยงบ

การเงนิประจ าปี

เพือ่เปิดเผยงบการเงนิ

ประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.doe.go.th/prd/main/strategy

/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/

view/list-label

10
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

ตน้ทนุตอ่หน่วย

ผลผลติ

การเปิดเผยขอ้มลูตน้ทนุ

ตอ่หน่วยผลผลติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.doe.go.th/prd/

main/strategy/param/site/

1/cat/4/sub/0/pull/category

/view/list-label

11
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

รายงานงบทดรอง

หน่วยเบกิจา่ยราย

เดอืน

เพือ่เปิดเผยขอ้มลู

รายงานงบทดรองหน่วย

เบกิจา่ยรายเดอืน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.doe.go.th/prd/

main/strategy/param/site/

1/cat/101/sub/0/pull/

category/view/list-label

12
กระทรวง

แรงงาน

กรมการจัดหา

งาน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การช าระเงนิผา่น

เครือ่งรับช าระเงนิ

อเิล็กทรอนกิส ์

(Electronic Data 

Capture : EDC)

เพือ่เพิม่ชอ่งทางการรับ

ช าระเงนิและอ านวยความ

สะดวกกบัผูช้ าระเงนิ

คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สง่เสรมิการใชบ้ตัร

อเิล็กทรอนกิสแ์ทนเงนิ

สดและเชค็ ลดชอ่งทาง

การทจุรติ เกดิความ

โปร่งใสและตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร

ประชาชนในการรับช าระเงนิผา่นระบบ 

(เครือ่ง EDC)

ผูช้ าระเงนิสามารถตรวจสอบ

การจา่ยเงนิไดโ้ดยผา่นระบบ

ของธนาคารและการตดิ

ประกาศรับช าระเงนิผา่นเครือ่ง 

EDC ณ หน่วยงาน

https://www.doe.go.th/prd/hwfund
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

13
กระทรวง

แรงงาน

กรมพัฒนา

ฝีมอืแรงงาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบการทดสอบ

มาตรฐานฝีมอื

แรงงานแหง่ชาต ิ

(ภาคความรู)้ ดว้ย

ระบบอเิล็กทรอนกิส  ์

(E-Testing System)

เพือ่ใหก้ารทดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงาน

แหง่ชาต ิ(ภาคความรู)้ 

เป็นมาตรฐานเดยีนท่ัว

ประเทศ มคีวามน่าเชือ่ถอื

 โปร่งใสและป้องกนัการ

ทจุรติในการใหบ้รกิาร

ประชาชน โดยจะเป็น

ระบบทีผู่เ้ขา้รับการ

ทดสอบท าแบบทดสอบ

ผา่นเครือ่งคอมพวิเตอร์

แทนการท าแบบทดสอบ

ลงในกระดาษค าตอบซึง่

ขอ้สอบจะเป็นแบบสุม่จาก

ระบบคลังขอ้สอบ และยัง

สามารถรูผ้ลการทดสอบ

เบือ้งตน้หลังจากท า

ขอ้สอบเสร็จทันที

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.dsd.go.th/standard?r
 - ลดการรับสนิบนและป้องกนั

การทจุรติ

14
กระทรวง

แรงงาน

กรมสวสัดกิาร

และคุม้ครอง

แรงงาน

เครือ่งมอือืน่ ๆ

คณะท างาน

ขบัเคลือ่นการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบประจ า

กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน 

ตามค าสัง่กรม

สวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน ที ่

216/2561 ลงวนัที ่3 

เมษายน พ.ศ. 2561

1. ก ากบั ตดิตาม สรุปผล

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภายในกรม

สวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานใหเ้ป็นไปตาม

มาตรการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบ 2.ให ้

ค าปรกึษา แนะน า การ

ด าเนนิงานดา้นป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบแก่

หน่วยงานภายในกรม

สวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน 3. ด าเนนิการตาม

โครงการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

15
กระทรวง

แรงงาน

กรมสวสัดกิาร

และคุม้ครอง

แรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการตอ่ตา้น

การรับสนิบนและ

ผลประโยชนทั์บซอ้น

ตามประกาศกรม

สวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน เรือ่ง

 นโยบายตอ่ตา้นการ

รับสนิบนและ

ผลประโยชนทั์บซอ้น

เพือ่ป้องกนัการทจุรติ

ในหน่วยงาน ลงวนัที ่

20 เมษายน พ.ศ. 2561

1. ก าหนดขอ้หา้มขอ้

ปฏบิตัใิหก้บับคุลากรของ

กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานเกีย่วกบั

การตอ่ตา้นการรับสนิบน 

และตอ่ตา้นผลประโยชน์

ทับซอ้นภายในหน่วยงาน 

2.ก ากบัตดิตามใหท้กุ

หน่วยงานในสงักดัทัง้

สว่นกลางและภมูภิาค

รายงานผลการด าเนนิการ

 ตลอดจนผูท้ีม่พีฤตกิรรม

ฝ่าฝืนขอ้หา้มขอ้ปฏบิตั ิ

ทกุไตรมาส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

16
กระทรวง

แรงงาน

กรมสวสัดกิาร

และคุม้ครอง

แรงงาน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการช าระเงนิ

ทางอเิล็กทรอนกิส  ์

(EDC) โดยน าเงนิเขา้

สูบ่ญัชผีา่นระบบ KTB

 corporate online มา

ใชด้ าเนนิงานตาม

ภารกจิ

น าระบบการช าระเงนิทาง

อเิล็กทรอนกิสม์าใชแ้ทน

การถอืเงนิสดของ

เจา้หนา้ที ่เพือ่ลดความ

เสีย่งตอ่การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

17
กระทรวง

แรงงาน

กรมสวสัดกิาร

และคุม้ครอง

แรงงาน

การประเมนิตา่ง ๆ

การจัดระบบการ

ประเมนิความโปร่งใส

ของหน่วยงาน

เกีย่วกบัการเรยีกรับ

สนิบนของเจา้หนา้ที่

ผา่นระบบ QR Code 

(บางหน่วยงานภายใน)

เพือ่เปิดโอกาสให ้

ประชาชนตรวจสอบความ

โปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

18
กระทรวง

แรงงาน

กรมสวสัดกิาร

และคุม้ครอง

แรงงาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่

กรมฯ ทจุรติประพฤติ

มชิอบแบบออนไลน์

ทางเว็บไซต์

เพือ่เปิดโอกาสให ้

ประชาชนตรวจสอบความ

โปร่งใส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://s97.labour.go.th/pub_request/Con

tactForm.php

19
กระทรวง

แรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิความ

ปลอดภัย อาชี

วอนามยั และ

สภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศสถาบนัฯ 

เรือ่ง มาตรการ

สง่เสรมิคณุธรรมและ

จรยิธรรมเพือ่ป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการ

ทจุรติ ของ สสปท.

เพือ่ใหบ้คุลากร สสปท. 

ยดึถอืและปฏบิตังิานดว้ย

ความซือ่สตัย ์สจุรติ และ

มปีระสทิธภิาพ เกดิ

ประสทิธผิลอยา่งเป็น

รูปธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-

document/ita/O42-3.pdf?_t=1617779502



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

20
กระทรวง

แรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิความ

ปลอดภัย อาชี

วอนามยั และ

สภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศสถาบนัฯ 

เรือ่ง ประกาศ

เจตจ านงการ

บรหิารงานและ

ปฏบิตังิานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ มี

คณุธรรมและความ

โปร่งใส

เพือ่สรา้งคา่นยิม องคก์ร 

โปร่งใส ไรท้จุรติ ให ้

ผูบ้รหิาร และบคุลากร 

ของ สสปท.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-

document/ita/O43-2.pdf?_t=1616993469

21
กระทรวง

แรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิความ

ปลอดภัย อาชี

วอนามยั และ

สภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

 ของ สสปท.

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบและแนว

ทางการด าเนนิงานในการ

ป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-

document/ita/O39-1.pdf?_t=1615869539

22
กระทรวง

แรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิความ

ปลอดภัย อาชี

วอนามยั และ

สภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการรับสมคัรเขา้

ร่วมกจิกรรมรณรงค์

ลดสถติอิบุตัเิหตจุาก

การท างานใหเ้ป็น

ศนูย ์(e-service)

เพือ่ลดขัน้ตอน/ระยะเวลา

 และอ านวยความสะดวก

ใหแ้กส่ถานประกอบ

กจิการ สามารถตรวจสอบ

ได ้และท าใหก้าร

ปฏบิตังิานเกดิความ

รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://www.tosh-

zeroaccident.com/zerosys/login

23
กระทรวง

แรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิความ

ปลอดภัย อาชี

วอนามยั และ

สภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งทจุรติ

เพือ่ใชใ้นการป้องกนั ตรวจ

พบ และ ตอบสนองตอ่

ความ

เสีย่งดา้นการทจุรติได ้

อยา่ง

ถกูตอ้งและทันทว่งท ีใน

กรณี

ทีม่คีวามสงสยัหรอืพบการ

กระท าทีเ่กีย่วกบัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://tosh.or.th/images/file/TOSH-

document/ita/O36.pdf?_t=1615865672



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

24
กระทรวง

แรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิความ

ปลอดภัย อาชี

วอนามยั และ

สภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

เพือ่ยกระดบัความ

โปร่งใสและคณุธรรมใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงาน และ สรา้งความ

เชือ่มัน่ใน

การเป็นองคก์รทีม่กีาร

ด าเนนิกจิการอยา่งมธีรร

มาภบิาลตอ่สงัคมและ

ผูรั้บบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://tosh.or.th/index.php/about-

us/organization-overview/ita-assessment

25
กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ประกนัสงัคม

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิตังิาน

ปลกูฝังและสรา้งการ

รับรูก้ารป้องกนัการ

ทจุรติโดยเผยแพร่

ประชาสมัพันธข์อ้มลู

ขา่วสารหรอืกจิกรรม

การสง่เสรมิ         

ปลกูจติส านกึ 

คณุธรรมจรยิธรรม

และการตอ่ตา้นการ

ทจุรติ

เพือ่เป็นแนวทางการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

การทจุรติประพฤตมิชิอบ

ในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั ระบบ In House Communication (IHC)

26
กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ประกนัสงัคม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

เพือ่ใหผู้ป้ระกนัตน 

นายจา้ง ผูม้สีว่นได ้    

สว่นเสยี และประชาชน มี

สว่นร่วมในการป้องกนั

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.sso.go.th

27
กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ประกนัสงัคม

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

คดัเลอืกขา้ราชการ

พลเรอืนดเีดน่ และ

เจา้หนา้ทีท่ างานดมีี

คณุธรรม จรยิธรรม 

และมอบรางวลัเชดิชู

เกยีรตใิหก้บัเจา้หนา้ที่

เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชู

และเป็นขวญัก าลังใจตอ่

บคุลากรในสงักดัทีม่ี

คณุธรรม จรยิธรรม 

ปฏบิตังิานด ีมคีณุธรรม 

จรยิธรรมและความ

ซือ่สตัยส์จุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั ระบบ In House Communication (IHC)

28
กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ประกนัสงัคม

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

คดัเลอืกองคก์ร

คณุธรรมของ

ส านักงาน

ประกนัสงัคม 

และมอบรางวลั

ใหก้บัหน่วยงานใน

สงักดัส านักงาน

ประกนัสงัคม

สง่เสรมิและสนับสนุนให ้

องคก์รน าหลักธรรมาภิ

บาล คณุธรรม จรยิธรรม 

ไปใชใ้นการบรหิารองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั ระบบ In House Communication (IHC)

29
กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ประกนัสงัคม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

เปิดรับฟังความ

คดิเห็นลกูจา้ง 

ผูป้ระกนัตน นายจา้ง  

  และผูท้ีม่สีว่น

เกีย่วขอ้ง ในการ

ปรับปรุงแกไ้ขสทิธิ

ประโยชนก์องทนุ

ประกนัสงัคมกรณี

ชราภาพ

เพือ่ให ้ลกูจา้ง 

ผูป้ระกนัตน นายจา้ง และ

ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งมสีว่น

ร่วมแสดงความคดิเห็น

เพือ่เกดิประโยชนส์งูสดุ

แกผู่ป้ระกนัตน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.sso.go.th



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

30
กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

เครือ่งมอือืน่ ๆ

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ประจ ากระทรวง

แรงงาน

เพือ่เป็นกลไกในการ

เสรมิสรา้งและตรวจสอบ

การปฏบิตังิานใหเ้ป็นไป

ตามมาตรการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

กระทรวงแรงงานและมี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1mC3hyba

_Fe1O2lNVJXMlrNYrxmWQqQP8/view?usp

=sharing

31
กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านง

สจุรติของ

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพือ่แสดงถงึเจตนารมณ์

และเป็นการใหค้ ามัน่ของ

ผูบ้รหิารองคก์รในการ

บรหิารราชการดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส 

เป็นธรรม และยดึหลัก

คณุธรรรม จรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1M6NGsa

e8pU_J86xzr68mytSm9udjmB6i/view?usp

=sharing

32
กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

 เรือ่ง นโยบายการ

ใหแ้ละรับของขวญั

หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 

พทุธศกัราช 2564

เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิม

และทัศนคตทิีถ่กูตอ้ง

ใหก้บัผูบ้รหิารและ

ผูบ้งัคบับญัชาในการด ารง

ตนใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mol.go.th/wp-

content/uploads/sites/2/2020/11/PolicyM

OL-HNY2564.pdf

33
กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

 เรือ่ง แนวปฏบิตักิาร

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการ

ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง 

ยตุธิรรม ตลอดจน

ด าเนนิการแกไ้ขปัญหาขอ้

รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ทีใ่นสงักดัได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1w-

c7tYNIdLpuAPKVIXZ09C5bVZ2E2h7u/view?

usp=sharing
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กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการ

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ของเจา้หนา้ทีใ่น

สงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพือ่เปิดโอกาสให ้

บคุคลภายนอกได ้

รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส

เกีย่วกบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของ

เจา้หนา้ทีใ่นสงักดั

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://zerocorruption.mol.go.th/complain



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

เพือ่เปิดโอกาสให ้

ประชาชนผูม้าตดิตอ่

ขอรับบรกิารไดแ้สดง

ความคดิเห็นในการเขา้รับ

บรกิาร เพือ่หน่วยงานจะ

ไดน้ าขอ้เสนอแนะ

ดงักลา่วมาปรับปรุงการ

ใหบ้รกิารตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
http://dos.mol.go.th/pt/Master/MOLCom

mentControl.aspx?action=add

36
กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการปรับปรุง

สง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ป้องกนัการทจุรติ

ภายในส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการ

ปฏบิตังิานใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพและ

สอดคลอ้งกบัหลักเกณฑ์

ในการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mol.go.th/wp-

content/uploads/sites/2/2021/04/%E0%B

8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A

3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E

0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B

9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%

B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%

E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%

B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%

A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%

E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%

B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%

87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A0

%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0

%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9

%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87

%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0

%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8

%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564.pdf
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กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เพือ่ประเมนิความเสีย่ง

การทจุรติภายใน

หน่วยงานในดา้นความ

โปร่งใสของการใชจ้า่ย

งบประมาณ และ

สอดคลอ้งกบัหลักเกณฑ์

ในการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mol.go.th/wp-

content/uploads/sites/2/2021/04/%E0%B

9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%

A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%

E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8

%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1

%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0

%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B

9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%8

8%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E

0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B

8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B

4%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-

2564_%E0%B8%AA%E0%B8%9B.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่
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กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

แนวทางการ

ปฏบิตังิานดา้นการ

จา่ยเงนิ การรับเงนิ 

ผา่นระบบ KTB 

Corporate Online

เพือ่ลดการใชเ้งนิสดใน

การเงนิผา่นเจา้หนา้ที ่

และป้องกนัการทจุรติ

ภายในหน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mol.go.th/wp-

content/uploads/sites/2/2021/05/%E0%B

9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9

7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E

0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B

8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8

7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E

0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B

8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A

3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E

0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B

8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9

9%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E

0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%

B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%

81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD

%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0

%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B

8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%

B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%

E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%

B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8

%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0

%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0

%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8

%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99

-1.pdf
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กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิผลการ

ปฏบิตัริาชการของ

ขา้ราชการในสงักดั

ส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพือ่ใหผู้ป้ระเมนิและผูรั้บ

การประเมนิไดก้ าหนด

ขอ้ตกลงร่วมกนัในการ

มอบหมายงาน และเป็น

ตวัชีว้ดัในการพจิารณา

ประเมนิผลการปฏบิตั ิ

ราชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1ny2gQo

Mz93sw06esJXyh_bqPcEj3PgFI/view?usp=

sharing

40
กระทรวง

แรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการใหบ้รกิาร

ประชาชน

เพือ่สรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจและแสดงถงึ

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

ตลอดจนแสดงถงึขัน้ตอน

ในการใหบ้รกิารทีถ่กูตอ้ง

แกป่ระชาชนผูม้าตดิตอ่

ขอรับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e

0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%

e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81

%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8

3%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%

9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8

%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

