แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ยุทธศาสตร์/โครงการ

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ท่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตสานึก
และแรงจูงใจท่ดของบุคลากรกระทรวงแรงงานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม
1.1 โครงการ : สร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน

- เพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่าย

ศปท.

1 ครั้ง

1.2 โครงการ : เสริมสร้างวินัยให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน

- เพื่อเสริมสร้าง
วินัยให้แก่จ้าหน้าที่

ศปท., กบค.

1 ครั้ง

- เพื่อเผยแพร่มาตรการ
และแนวทางในการ
ป้องกันการทุจริต
ให้แก่บุคลากรใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน

ศปท.

1 ครั้ง

- เพื่อติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

ตสก.

กลยุทธ์ท่ 2 เสริมสร้างค่านิยมเพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมาภิบาล
1.3 โครงการ : ประชาสัมพันธ์และจัดทาคู่มือการ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการของบุคลากร

กลยุทธ์ท่ 3 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยง
1.4 โครงการ : สร้างความตระหนักรู้ให้ข้าราชการ
เพื่อรองรับการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมท่ 1 : ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
โครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (คตป.กระทรวง)
กิจกรรมท่ 2 : ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
โครงการตามแนวทางการตรวจราชการของผูต้ รวจ
ราชการกระทรวง/กรม

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
1. เจ้าหน้าทีข่ องรัฐที่
ผ่านการปลูกฝัง
จิตสานึก มีความ
เข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม
และวินัยในการ
ปฏิบัติราชการ
2. องค์กรมี
วัฒนธรรมในการ
ดาเนินงานที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีคุณธรรม

งบประมาณท่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.61)

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

(ม.ค.-ม.ค.๖2)

(เม.ย.-มิ.ย.๖2)

ไตรมาส ๔

หมายเหตุ

(ก.ค.-ก.ย.๖2)

-

-

-

1 ครั้ง
1
กระบวนงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปี พ.ศ. 2562

1

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์ท่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการ
บริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
กลยุทธ์ท่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
ด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ
ภายในกระทรวงแรงงาน
2.๑ โครงการ : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.2 โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริตเพื่อพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรม
กิจกรรมท่ 1 : คัดเลือกบุคคลต้นแบบเพื่อส่งเสริม
การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
กิจกรรมท่ 2 : เสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (โครงการพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต)
2.3 โครงการ : สร้างสรรค์คุณธรรมนาจิตสานึกการ
เป็นข้าราชการที่ดี
กิจกรรมท่ 1 : การประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลุก
จิตสานึก คุณธรรม ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
กิจกรรมท่ 2 : การจัดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ เอกสาร
โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต
2.4 โครงการ : พัฒนาคนคู่คุณธรรมนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ
กิจกรรมท่ 1 : เสริมสร้างการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยกาหนดให้เป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร/ผู้อานวยการ

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

- เพื่อประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้เกิด
ความโปร่งใส

ศปท.

- เพื่อให้หน่วยงาน
ในสังกัดมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
ในการต่อต้านการ
ทุจริต และส่งเสริม
ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
แผ่นดิน
- เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารปลูกจิตสานึก
และรณรงค์ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

- เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
ผู้บังคับบัญชาและ
เจ้าหน้าที่

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ศปท., กบค.

1 ครั้ง

ศปท.

200 คน

ศปท., กผป.,
ศทส.

ศปท., กบค.

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานมีค่า
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 86
2. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานมี
กระบวนการทางานที่
มีคุณธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานมี
เทคโนโลยีที่ส่งเสริม
ให้การทางานมีความ
โปร่งใสมากขึ้น

งบประมาณท่ใช้
(บาท)

(ต.ค.-ธ.ค.61)

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

(ม.ค.-ม.ค.๖2)

(เม.ย.-มิ.ย.๖2)

ไตรมาส ๔

หมายเหตุ

(ก.ค.-ก.ย.๖2)

-

300,000

5 ช่องทาง

-

1 ครั้ง

80,000

2 รอบ

-

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปี พ.ศ. 2562

ไตรมาส ๑

2

ยุทธศาสตร์/โครงการ
กิจกรรมท่ 2 : การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ พัฒนาคน
ให้มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติชอบ
กิจกรรม : การนาหลักคาสอนและส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
2.5 โครงการ : เครือข่ายแรงงานเสริมสร้างเอกภาพ
สังคมไทยสู่คุณธรรมในระดับพื้นที่
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่
กลยุทธ์ท่ 2 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย
สารสนเทศของระบบบริหารจัดการท่มอยู่ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม
2.6 โครงการ : พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - System)

2.7 โครงการ : กิจกรรมเผยแพร่บทความ/คู่มือผ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างวินัยในการป้องกัน
การทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัด
2.8 โครงการ : บริหารการเบิกจ่ายงบประมาณผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

- ส่งเสริมให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา
- เพื่อให้เครือข่าย
แรงงานในพื้นที่มี
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในชุมชน

ศปท., กก.

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
4 ครั้ง

เป้าหมาย

ศปท.

800 คน

2,864,800

๑. เพื่อให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
๒. ลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน
๓. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดกระทรวง
แรงงานมีจิตสานึก
ยับยั้งการกระทา
ความผิด
- เพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

สตป.

1 ครั้ง

-

ศปท., กผป.,
ศทส.

1 ครั้ง

-

กค.

1 ครั้ง

-

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปี พ.ศ. 2562

งบประมาณท่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.61)

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

(ม.ค.-ม.ค.๖2)

(เม.ย.-มิ.ย.๖2)

ไตรมาส ๔

หมายเหตุ

(ก.ค.-ก.ย.๖2)

-

3

ยุทธศาสตร์/โครงการ
2.9 โครงการ : จัดทาช่องทางการสือ่ สารเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร "กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต"

2.10 โครงการ : กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของ
บุคลากรและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในการต่อต้านการทุจริตผ่านเว็บไซต์หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน

กลยุทธ์ท่ 3 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของ
บุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
2.11 โครงการ : พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม : สอดแทรกหัวข้อ/เนื้อหาการสร้างจิตสานึกคุณธรรม
ความโปร่งใส การต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบไว้ในโครงการฯ
2.12 โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน
และลดความเสีย่ งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมท่ 1 : สร้างจิตสานึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วินัย ค่านิยม การเรียนรู้การดารงชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และประมวลจริยธรรม
กิจกรรมท่ 2 : ปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมราลึกหลักคาสอน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างแรงบันดาลใจ
กิจกรรมท่ 3 : ประกาศสร้างจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
2.13 โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการ
ทุจริตของกระทรวงแรงงาน

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

- เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารปลูกจิตสานึก
ส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม และการ
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตของกระทรวง
แรงงาน
๑. เพื่อสร้างค่านิยม
องค์กร โปร่งใส ไร้
ทุจริต ให้บุคลากรใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
๒. บุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
ตระหนักรู้ภัยปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน

ศปท., กผป.,
ศทส.

ศปท.

1 ครั้ง

-

- เพื่อสร้าง
จิตสานึกคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่
เจ้าหน้าที่
- เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด สป.

1 ครั้ง

-

ศปท., กบค.

200 คน

600,000

ศปท., กก.

1 ครั้ง

-

กบค., กก.,
ศปท.
ศปท.

1 ครั้ง

-

- เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริต

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
4 ช่องทาง

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณท่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.61)

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

(ม.ค.-ม.ค.๖2)

(เม.ย.-มิ.ย.๖2)

ไตรมาส ๔

หมายเหตุ

(ก.ค.-ก.ย.๖2)

-

1 ครั้ง

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปี พ.ศ. 2562

4

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ยุทธศาสตร์ท่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ท่ 1 สร้าง พัฒนา และขยายเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
3.๑ โครงการ : เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย
กิจกรรม : เข้าร่วม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับ
หน่วยงานราชการในสังกัด/นอกสังกัดและภาคประชาสังคม
กลยุทธ์ท่ 2 เสริมสร้างกลไกการมส่วนร่วมของเครือข่าย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยสุจริต
3.2 โครงการ : บูรณาการข้อมูลการทุจริตเพื่อ
เผยแพร่และรณรงค์ลดการให้และรับสินบน

3.3 โครงการ : จัดทาแนวทางตามข้อตกลงความ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหรือ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วตั ถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่รับผดิ ชอบ

- เพื่อสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมกับ
หน่วยงานภายนอก

ศปท.

2 ครั้ง

- เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล
การทุจริตแก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และ
ร่วมกันรณรงค์ลด
การให้และรับสินบน
1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตในเชิงรุก
อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อสร้างเครือข่าย
ด้านการป้องกันทุจริต
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
3. เพื่อบูรณาการแนว
ทางการป้องกันการ
ทุจริตให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ศปท.

1 ครั้ง

-

ศปท.

1 ครั้ง

-

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
กระทรวงแรงงานมี
ภาคีเครือข่ายที่ให้
ความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรมมาก
ขึ้น

รวม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปี พ.ศ. 2562

งบประมาณท่ใช้
(บาท)

ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.61)

ปีงบประมาณ ๒๕๖2
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

(ม.ค.-ม.ค.๖2)

(เม.ย.-มิ.ย.๖2)

ไตรมาส ๔

หมายเหตุ

(ก.ค.-ก.ย.๖2)

50,000

3,894,800
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