แบบรายงานสรุปความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในรอบ 6 เดือน จานวน 8 โครงการ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริต มีการดาเนินการ 3 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีการดาเนินการ 1 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดาเนินการ 2 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส มีการดาเนินการ 2 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน*

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์เชิงประมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตสานึก และแรงจูงใจที่ดีของบุคลากรกระทรวงแรงงานด้านการป้องกันการทุจริต
1. โครงการเชิดชูเกียรติ
1 คน
ข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง 2 คน
ข้าราชการได้รับการ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วย
แรงงานได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพล
ยกย่องจานวน 2 คน
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
เรือนดีเด่น จานวน 2 คน
คุณธรรม
2. โครงการพัฒนา
1 ครั้ง
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการบรรจุ 3 ครั้ง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
สมรรถนะและองค์ความรู้
เนื้อหาสาระด้านการป้องกันการทุจริตและ
ของสานักงาน
เชิงสร้างสรรค์ด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรมในการฝึกอบรมบุคลากร
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ป้องกันการทุจริตให้แก่
ดังนี้
ทั้งในส่วนกลางและ
บุคลากร
- โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ
ส่วนภูมิภาค เกิด
กระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 22 (พบ.)
จิตสานึกในการปฏิบัติ
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ตน/ปฏิบัติงาน อย่างมี
ข้าราชการระดับชานาญงาน/ชานาญการ
คุณธรรม จริยธรรม
ของกระทรวงแรงงาน (พบ.)
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานส่วน
ภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด ผ่านการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการในระดับพื้นที่ (สภ.)

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย



หมายเหตุ

85,488

1

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน*

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์เชิงประมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 การกาหนดแนวคิด แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต
3. มาตรการเสริมสร้างธรร 1 มาตรการ
- ดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 2 มาตรการ
หน่วยงานมีมาตรการ
มาภิบาลป้องกันและลด
ประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
ในการป้องกัน จานวน 2 กระบวนงาน คือ
ต่อการทุจริตในการ
และประพฤติมิชอบ
ด้านการใช้งบประมาณ และด้านการใช้
ปฏิบัติงาน
อานาจหน้าที่
- มีกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาร่างกฎหมาย โดยการจัดประชุม
คณะกรรมการและการรับฟังความคิดเห็น
ผ่านระบบสารสนเทศ (กม.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
1. โครงการพัฒนา
1 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดส่ง
1 ครั้ง
บุคลากรมีความรู้ใน
สมรรถนะและองค์ความรู้ใน
บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนา
การพัฒนางานด้าน
บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับสานักงาน
การป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริต
ป.ป.ท. จานวน 1 ครั้ง
เพิ่มมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการต่อต้านการทุจริต
1. โครงการเสริมสร้างกลไก ผู้เข้าอบรม ร้อย ดาเนินโครงการสนับสนุนและสร้างการมี
835 คน
ประชารัฐในการป้องกันและ ละ 80 สมัครเป็น ส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการ
ปราบปรามการทุจริตระดับ เครือข่าย อสร.
ทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ให้แก่อาสาสมัคร
พื้นที่
ต้านทุจริต
แรงงานและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ
จานวน 2 ครั้ง ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1113 ธ.ค. 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติค
พาเลซ กรุงเทพฯ จานวน 771 คน และ
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย. 2562 ณ
โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย

อาสาสมัครแรงงาน
2,864,800
และเครือข่ายภาค
ประชาชนได้รับความรู้
ด้านการป้องกันทุจริต
และร่วมเป็นเครือข่าย
อสร. ต้านทุจริต
มากกว่าร้อยละ 80

หมายเหตุ

2,812,113
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน*

ผลสาเร็จ
งบประมาณ (ถ้ามี)
ผลลัพธ์เชิงประมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
2. โครงการกิจกรรม
1 ครั้ง
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง 3 ครั้ง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
85,488
สอดแทรกหัวข้อการให้
แรงงานมีการสอดแทรกหัวข้อ/เนื้อหาในการ
ของสานักงาน
ความรู้ด้านการทุจริตสู่การ
สร้างจิตสานึกคุณธรรม ความโปร่งใส การ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปฏิบัติตามภารกิจของ
ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ใน
ทั้งในส่วนกลางและ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนภูมิภาค เกิด
- โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ
จิตสานึกในการปฏิบัติ
กระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 22 (พบ.)
ตน/ปฏิบัติงาน อย่างมี
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการระดับชานาญงาน/ชานาญการ
ของกระทรวงแรงงาน (พบ.)
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานส่วน
ภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด ผ่านการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการในระดับพื้นที่ (สภ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
1. โครงการประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการป้องกันการ 4 ช่องทาง
หน่วยงานมีช่องทางใน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทุจริตผ่านช่องทางจานวน 4 ช่องทาง ได้แก่
การเผยแพร่ข้อมูล
“กระทรวงแรงงาน โปร่งใส
- www.mol.go.th
ข่าวสารด้านการ
ไร้ทุจริต”
- Facebook : Ministry of Labour
ส่งเสริมคุณธรรมและ
Kingdom of Thailand
ต่อต้านการทุจริตที่มี
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
ประสิทธิภาพ
- สื่อวิทยุ (เสียงตามสาย)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
2. โครงการประเมิน
ผลคะแนนไม่ต่า ดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
คุณธรรมและความโปร่งใส กว่า ร้อยละ 85 สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด โดยมีการกาหนด
เข้าใจระบบการ
ในการดาเนินงานของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบระบบ
ประเมินฯ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การประเมินฯ และสร้างการรับรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

หมายเหตุ
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