การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในรอบ 6 เดือน จานวน 10 โครงการ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย มีการดาเนินการ 1 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ มีการดาเนินการ 8 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม มีการดาเนินการ 1 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ปริมาณ

งบประมาณที่ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตสานึก และแรงจูงใจที่ดีของบุคลากรกระทรวงแรงงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม
1. โครงการสร้างความ
1 ครั้ง
ดาเนินโครงการสนับสนุนและสร้างการมี 2 ครั้ง/ 835 อาสาสมัครแรงงาน
2,812,113
เข้มแข็งให้กับภาครัฐและ
ส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
คน
และเครือข่ายภาค
ภาคประชาสังคมในการ
การทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ให้แก่
ประชาชนได้รับความรู้
ต่อต้านการทุจริตอย่าง
อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาค
ด้านการป้องกันทุจริต
ยั่งยืน
ประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ภาค
และร่วมเป็นเครือข่าย
ตะวันออก และกรุงเทพฯ
เฝ้าระวังการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕62
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.61)

ธ.ค. 61

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.62)

ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62)

เม.ย. 62

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพภายในกระทรวงแรงงาน
1. โครงการประเมิน
คะแนนไม่น้อยกว่า ดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 86
สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด โดยมีการ
เข้าใจระบบการ
ในการดาเนินงานของ
กาหนดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ประเมินฯ
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับผิดชอบระบบการประเมินฯ และ
สร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน
2. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเพื่อพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือก
1 ครั้ง
ข้าราชการในสังกัดสานักงาน
1 ครั้ง
ข้าราชการได้รับการ บุคคลต้นแบบเพื่อส่งเสริม
ปลัดกระทรวงแรงงานได้รับคัดเลือกเป็น
ยกย่องจานวน 2 คน
การเป็นข้าราชการที่ดี
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จานวน 2 คน

1

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ปริมาณ
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้าง 200 คน
ดาเนินโครงการพัฒนาการประเมิน
329 คน
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
กลไกการป้องกันการ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
กระทรวงแรงงานมี
ทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อ
ความรู้ความเข้าใจใน
ประสิทธิภาพ (โครงการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
การประเมินคุณธรรม
พัฒนาการประเมิน
จานวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ.
และความโปร่งใสใน
คุณธรรมและความโปร่งใส
2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูล
การดาเนินงานของ
ในการดาเนินงานของ
สงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงแรงงาน เพื่อ
และวันที่ 24 เม.ย. 2562 ณ ห้อง
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้
ประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5
การทุจริต)
อาคารกระทรวงแรงงาน
3. โครงการสร้างสรรค์คุณธรรมนาจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี
กิจกรรมที่ 1 การ
5 ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการส่งเสริม 4 ช่องทาง
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
คุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ผ่าน
สานักงาน
ปลุกจิตสานึก คุณธรรม
ช่องทางต่างๆ ได้แก่
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติ
- เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
รับรู้ข่าวสารด้านการ
มิชอบ
www.mol.go.th
ส่งเสริมคุณธรรมและ
- facebook กระทรวงแรงงาน
ต่อต้านการทุจริต
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- สื่อวิทยุ (เสียงตามสาย)
กิจกรรมที่ 2 การจัดสื่อ
1 ครั้ง
ดาเนินการ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
- ประชาสัมพันธ์ประกาศสานักงาน
สานักงาน
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบาย
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
การให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ปฏิบัติตนตามหลักธรร
เอกสาร โปสเตอร์ และ
ใด พ.ศ. 2562 ผ่านช่องทางต่างๆ
มาภิบาล และมี
สิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ เพื่อ
- จัดกิจกรรมฟังธรรมออนไลน์เนื่องใน
คุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
วันมาฆบูชา 2562 ผ่านเว็บไซต์
จริยธรรม และต่อต้านการ
กระทรวงแรงงาน
ทุจริต

งบประมาณที่ใช้

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕62
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.61)

149,800

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.62)

ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62)

ก.พ. 62

เม.ย. 62

-

-

ก.พ. - มี.ค.
62
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ปริมาณ

งบประมาณที่ใช้

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕62
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.61)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.62)

ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62)

4. โครงการพัฒนาคนคู่คุณธรรมนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้าง 2 รอบการประเมิน
การบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล โดย
กาหนดให้เป็นตัวชี้วัดใน
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหาร/
ผู้อานวยการ
กิจกรรมที่ 2 การจัด
4 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ
พัฒนาคนให้มีธรรมาภิ
บาลและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
5. โครงการเครือข่าย
800 คน
แรงงานเสริมสร้างเอกภาพ
สังคมไทยสูค่ ุณธรรมใน
ระดับพื้นที่

หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน มีการจัดทาคาสั่ง
คณะทางานส่งเสริมคุณธรรมภายใน
หน่วยงาน มีการจัดประชุมเพื่อร่วมกัน
กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย และจัดทา
ประกาศข้อตกลง เจตนารมณ์ ร่วมกัน
เพื่อที่จะพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรม
ดาเนินการจัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา (มาฆบูชา 2562) ระหว่างวันที่
18-28 ก.พ. 2562 โดยเชิญชวน
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
กิจกรรมทาบุญตักบาตรและฟังธรรม
ออนไลน์
ดาเนินโครงการสนับสนุนและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ให้แก่
อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาค
ประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และกรุงเทพฯ จานวน 2
ครั้ง ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.
2561 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ
กรุงเทพฯ จานวน 771 คน และครั้งที่
2 ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย. 2562 ณ
โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

1 รอบการ
ประเมิน

ผู้บังคับบัญชาเป็น
แบบอย่างที่ดี และ
ส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนอย่างมี
คุณธรรม

1 ครั้ง

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้รับ
การกระตุ้นและพัฒนา
จิตใจให้มีคุณธรรม
ผ่านกิจกรรมทาง
ศาสนา
อาสาสมัครแรงงาน
2,812,113
และเครือข่ายภาค
ประชาชนได้รับความรู้
ด้านการป้องกันทุจริต
และร่วมเป็นเครือข่าย
อสร. ต้านทุจริต

835 คน

-

ก.พ. 62

ธ.ค. 61

เม.ย. 62
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โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ปริมาณ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบบริหารจัดการที่มีอยู่ให้เอื้อต่อการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม
6. โครงการจัดทาช่อง
ทางการสื่อสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
“กระทรวงแรงงาน
โปร่งใสไร้ทุจริต”

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

4 ช่องทาง

ผลการดาเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทาง
จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่
- www.mol.go.th
- Facebook : Ministry of Labour
Kingdom of Thailand
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- สื่อวิทยุ (เสียงตามสาย)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม

4 ช่องทาง

7. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม สอดแทรก
1 ครั้ง
หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
3 ครัง้
หัวข้อ/เนื้อหาในการสร้าง
ปลัดกระทรวงแรงงานมีการสอดแทรก
จิตสานึกคุณธรรม ความ
หัวข้อ/เนื้อหาในการสร้างจิตสานึก
โปร่งใส การต่อต้านทุจริต
คุณธรรม ความโปร่งใส การต่อต้าน
และประพฤติมิชอบไว้ใน
ทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ในโครงการ/
โครงการ
กิจกรรม ดังนี้
- โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 22 (พบ.)
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการระดับชานาญงาน/ชานาญ
การ ของกระทรวงแรงงาน (พบ.)
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานส่วน
ภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด ผ่านการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการในระดับพื้นที่ (สภ.)

งบประมาณที่ใช้

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕62
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.61)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.62)

ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62)

หน่วยงานมีช่องทางใน การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 85,488
ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เกิด
จิตสานึกในการปฏิบัติ
ตน/ปฏิบัติงาน อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

8. โครงการพัฒนา
1 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดส่ง
ประสิทธิภาพการป้องกัน
บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนา
การทุจริตของกระทรวง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับ
แรงงาน
สานักงาน ป.ป.ท. จานวน 1 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ปริมาณ
1 ครั้ง
บุคลากรมีความรู้ใน
การพัฒนางานด้าน
การป้องกันการทุจริต
เพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง พัฒนา และขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
1. โครงการเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย
กิจกรรม เข้าร่วม/
2 ครั้ง
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ใน
1 ครั้ง
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
สังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัป
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ชันสากล ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. เมื่อ
และเสริมสร้างคุณธรรม
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 ณ เมืองทองธานี
จริยธรรมร่วมกับ
หน่วยงานราชการใน
สังกัด/นอกสังกัด และ
ภาคประชาสังคม

งบประมาณที่ใช้

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕62
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.61)

-

-

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.62)

ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62)

เม.ย. 62

ธ.ค. 61
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