ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. ได้มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ก.พ. ดังนี้
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.
๑. การจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนด
ผู้ร ับ ผิดชอบ ขั้น ตอนและระยะเวลาที่ช ั ดเจน และเผยแพร่คู่ ม ื อ /
แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
สำนัก /
สถาบัน /
ศูนย์ /
กลุ่มงาน

การดำเนินการ :
- ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสอบภาค ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ พร้อมจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงานสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- สำนักมาตรฐานวินัย ดำเนินการจัดทำหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมทั้งตีพิมพ์หนังสือในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่ให้ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อยึดถือปฏิบัติ
การใช้งบประมาณ
๑. การเผยแพร่/ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติราชการ แผนการใช้ กลุ่มแผนงาน /
จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รวมถึงรายงานผล กลุ่มงานคลัง /
การปฏิบัติราชการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานบริหาร
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทราบ
ทรัพย์สิน
การดำเนินการ :
- กลุ่มแผนงาน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ก.พ. และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th รวมทั้งจัดทำบันทึกภายในเลขที่ สลธ.๒/๑๓
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ก.พ.
ไปยังฝ่ายบริหาร/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ.
https://edocument.ocsc.go.th
- กลุ่มงานคลัง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนของสำนักงาน ก.พ.
และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ทของสำนักงาน ก.พ. https://itsm.ocsc.go.th ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
เพื่อให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสอบทานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และทราบ
ถึงสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน
- กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ก.พ. และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th และระบบอินทราเน็ทของสำนักงาน ก.พ.
https://itsm.ocsc.go.th

-๒ตัวชี้วัด
การใช้อำนาจ

แนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.
๑. การจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม เช่น
การวางแผนกำลังคน การสรรหา การพัฒนา การสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร เป็นต้น
๒. การจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน
และเปิดเผย

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่

การดำเนินการ :
- กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชและการเลื่อน
เงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
และจัดทำบันทึกภายในเลขที่ สลธ.๔/๓๓๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งเวียนการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผล
การปฏิบัติราชและการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ไปยังฝ่ายบริหาร/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงาน ก.พ. https://edocument.ocsc.go.th รวมทั้งเผยแพร่ทางระบบอินทราเน็ทของสำนักงาน ก.พ.
https://itsm.ocsc.go.th
การใช้ทรัพย์สินของ
๑. การจัดทำคู่มือ/ระเบียบการใช้ทรัพย์ส ินของราชการ และแนว กลุ่มงานบริหาร
ราชการ
ปฏิ บ ั ต ิ ส ำหรั บ การขออนุ ญ าตเพื ่ อ ยื ม ทรั พ ย์ ส ิ น ของราชการไปใช้
ทรัพย์สิน
ปฏิบัติงาน และเผยแพร่คู่มือ/ระเบียบ และแนวปฏิบัติดังกล่าวให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ
การดำเนินการ :
- กลุม่ งานบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานทีต่ ั้ง
ในช่วงสถานการณ์กาการรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแจ้งเวียนไปยังไปยังสำนัก/สถาบัน/
ศูนย์/กลุ่มงาน ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. https://edocument.ocsc.go.th
การแก้ไขปัญหา
๑. การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการ
การทุจริต
- ช่องทางร้องเรียนมีความสะดวก
ต่อต้านการทุจริต
- การรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
- การติดตามผลการร้องเรียน
การดำเนินการ :
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ทาง
๑) เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th
๒) กล่องรับเรื่องร้องเรียน ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงาน ก.พ.
๓) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ acoc.ocsc@gmail.com

-๓ตัวชี้วัด
แนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพการดำเนินงาน ๑. การสร้างระบบการปฏิบัติงาน/การให้บริการของบุคลากร
สำนัก /
- เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
สถาบัน /
- ปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่างเท่าเทียม
ศูนย์ /
- คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
กลุ่มงาน
การดำเนินการ :
- สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม ดำเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเรื่องอุทธรณ์-ร้องทุกข์
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์กาการรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th
ประสิทธิภาพ
๑. การสร้างช่องทางการติดต่อสอบถามและการรับฟังความคิดเห็น
กลุ่มช่วย
การสื่อสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
อำนวยการ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การดำเนินการ :
- กลุ่มช่วยอำนวยการ ดำเนินการเพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางกล่องข้อความ
(Messenger) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามหรือ
ให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว
การปรับปรุง
๑. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สำนัก /
การทำงาน
ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้
สถาบัน /
คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
ศูนย์ /
หน่วยงาน
กลุ่มงาน
การดำเนินการ :
- สำนักงาน ก.พ. มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางระบบ OCSC
e-Survey
- สำนักงาน ก.พ. มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/การสัมมนา/การประชุม ของสำนักงาน ก.พ.
การเปิดเผยข้อมูล
๑. การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงาน ก.พ. ที่เป็นปัจจุบัน
สำนัก /
สถาบัน /
ศูนย์ /
กลุ่มงาน
การดำเนินการ :
- กลุ่มช่วยอำนวยการ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างสำนักงาน ก.พ. ข้อมูลผู้บริหาร และช่องการติดต่อ
สำนักงาน ก.พ. ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th ให้เป็นปัจจุบัน
- สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานทาง
https://www.ocsc.go.th

-๔ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต

แนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.
๑. การจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ผู้รับผิดชอบ
สำนัก /
สถาบัน /
ศูนย์ /
กลุ่มงาน

การดำเนินการ :
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตเพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการบูณราการการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ. ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. ต่อไป

_________________________

