รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
เพื่อสำนักงาน ก.พ.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม
๑. การเสริมสร้าง
จิตสำนึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด
จำนวนกิจกรรมการ
เสริมสร้างจิตสำนึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

หน่วยงานที่
การดำเนินการ
รับผิดชอบ
กจ./
๑. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย
สำนัก/
พระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อ
สถาบัน/
น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์/
มหาราช บรมนารถบพิตร
กลุ่มงาน ๒. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
๓. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จ. ลำปาง
๔. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕. วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๖. วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่

๒

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒. การยกย่องเชิดชู
ร้อยละความพึงพอใจของ
เกียรติข้าราชการดีเด่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อ
ของสำนักงาน ก.พ.
กิจกรรมการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการดีเด่นของ
สำนักงาน ก.พ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กจ./
ศปท./
สำนัก/
สถาบัน/
ศูนย์/
กลุ่มงาน

การดำเนินการ
๗. วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
๘. วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช. , ม.ว.ม. , ป.ช.) ประจำปี ๒๕๖๓
๑. สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน เสนอข้าราชการในสังกัดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพล
เรือนดีเด่นของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนด
๒. กจ.สลธ. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ร่วมโหวตข้าราชการดีเด่นของ
สำนักงาน ก.พ. ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ จำนวน 2 ราย จากรายชื่อที่สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน เสนอ
โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้แก่
- นางณมาพร ธรรมบรรจง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
- นายธชาคริต สนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๔. เผยแพร่รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางข่าวรายวัน
๕. การจัดทำ Clip VDO สัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการทำงาน และความภาคภูมิใจในการรับราชการ และเผยแพร่ทาง Facebook
และช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.

๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทำงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม
๑. “Nokweed
Network”
(คุณนกหวีด)

๓. Inbox Secret

ตัวชี้วัด
จำนวนสำนัก/สถาบัน/
ศูนย์/กลุ่มงาน ที่เข้าร่วม
เป็นคณะทำงานเพื่อ
การเฝ้าระวัง/สอดส่อง
การทุจริตหรือพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.
ระดับความสำเร็จในจัดทำ
กระบวนการการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การดำเนินการ

ศปท./
สำนัก/
สถาบัน/
ศูนย์/
กลุ่มงาน

๑. ศปท. ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการเฝ้า
ระวัง/สอดส่องการทุจริตหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.
ต่อไป

ชอ./
ศสส./
กจ./
ศปท.

๑. กจ.สลธ. มีการจัดทำรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยัง ศปท. เพื่อเสนอต่อสำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๒. ศปท. ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ก.พ. เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดประชุมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกระบวนการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ก.พ. ต่อไป

๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานที่
การดำเนินการ
รับผิดชอบ
๑. การยกระดับการ
ผลคะแนนการประเมิน
ศปท./
๑. ศปท. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
ประเมินคุณธรรมและ คุณธรรมและความโปร่งใส
สำนัก/
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการ
ในการดำเนินงานของ
สถาบัน/
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
ศูนย์/
ของสำนักงาน ก.พ. เสนอฝ่ายบริหารเพื่อทราบ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงาน ก.พ.
กลุ่มงาน ๒. ศปท. ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงาน ก.พ.
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ. ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.
๓. สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. การประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ร่วมกันการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางหนังสือแจ้งเวียน
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.
๕. การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือประชาชนที่มาขอรับบริการจากสำนักงาน ก.พ. ร่วมกันตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๕

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การดำเนินการ

๒. การพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างของ
สำนักงาน ก.พ.

ร้อยละความถูกต้องของ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กบส.

๑. กบส.สลธ. ดำเนินการศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแนว
ทางการคำนวณค่าปรับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. การพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการเพื่อความ
โปร่งใสและความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

จำนวนคู่มือหรือแนวทาง
ด้านการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคลที่จัดทำ/
ปรับปรุง

สำนัก/
สถาบัน/
ศูนย์/
กลุ่มงาน

๑. สตป. ดำเนินการจัดทำคู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ
๒. สพข. ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนรัฐบาลดิจิทัลและ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
๓. สพข. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาบุคลากร เช่น หลักเกณฑ์
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล เป็นต้น ให้แก่ส่วนราชการ
และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนผู้สนใจ บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
๔. สพข. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร E-Learning และ Learning Space รวมถึงการขยายช่องทางการ
เรียนรู้แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปลิงค์กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
๕. สมว. ดำเนินการจัดทำหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๐)

ชอ./
ศสส.

๑. สำนักงาน ก.พ. อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุง website สำนักงาน ก.พ. เพื่อให้การใช้งาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔. การพัฒนา website ความพึงพอใจต่อการใช้งาน
สำนักงาน ก.พ.
website สำนักงาน ก.พ.
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันราบปราม
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ

จำนวนเรื่องในการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศปท./
ชอ./
ศสส./
สำนัก/
สถาบัน/
ศูนย์/
กลุ่มงาน

การดำเนินการ
๑. สพข. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในคู่มือแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
๒. สพค. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทางจุลสาร ก.พ.ค. News
(ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ : เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔)
๓. สพค. เผยแพร่รายงานประจำปีของ ก.พ.ค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ ก.พ.ค.
๔. สพค. เผยแพร่สรุปคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตั้งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๕. สมว. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยแก่ส่วนราชการใน
หัวข้อต่าง ๆ เช่น
- มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
และพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ และความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ว่าด้วยการลา ของข้าราชการ (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
- การบริหารงานวินัยข้าราชการ (กรมราชทัณฑ์)
- ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อไม่ให้มีการกระทำผิดวินัย (จังหวัดพัทลุง) เป็นต้น
๖. ศจ. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ วจีเด็ด เกร็ดคุณธรรม
ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.
๗. ศปท. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.

๗
หน่วยงานที่
การดำเนินการ
รับผิดชอบ
๒. การเผยแพร่
ร้อยละของข้าราชการและ
กลุ่ม
๑. กลุ่มแผนงาน ดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
แผนการปฏิบัติราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ที่ แผนงาน/
สำนักงาน ก.พ. ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนในระบบ
และแผนการใช้จ่าย
รับทราบแผนการปฏิบัติ
กค./
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
งบประมาณประจำปี ราชการและแผนการใช้จ่าย
ศปท.
สำนักงาน ก.พ. ที่ สลธ.๒/๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/สำนัก/สถาบัน/
และการมีส่วนร่วมใน งบประมาณประจำปี
ศูนย์/อท./อทศ./กลุ่มงานโปรดทราบและพิจารณานำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
การตรวจสอบแผนการ
โครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ได้
ใช้จ่ายงบประมาณของ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สำนักงาน ก.พ.
๒. กลุ่มงานคลัง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน
เผยแพร่ทาง https://itsm.ocsc.go.th ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เพื่อให้ สำนัก/สถาบัน/
ศูนย์/กลุ่มงาน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสอบทานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และทราบถึง
สถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน
๓. การพัฒนา
ร้อยละของจำนวน
กจ./
๑. ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ. ได้บรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่
ศปท./
จำนวน ๑๓ ราย และ กจ.สลธ. ได้จัดปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
สามัญที่อยู่ระหว่าง
ได้รับความรู้เรื่องคุณธรรม
ปฏิบัติราชการทั้ง ๑๓ ราย เพื่อให้รู้ถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระเบียบแบบแผนของทาง
ทดลองปฏิบัติราชการ จริยธรรมตามโครงการ
ราชการ การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี
พัฒนาข้าราชการ
๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการทั้ง ๑๓ ราย ดำเนินการการศึกษา
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
เรียนรู้ด้วยตนเองในหลักสูตร e-learning ในหัวข้อวิชาการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี
ทดลองปฏิบัติราชการ
การเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยและจรรยาข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ประพฤติปฏิบัติตน
อยู่ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ และรักษาระเบียบวินัยและจรรยาข้าราชการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๘

โครงการ/กิจกรรม
๔. การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจำนวนสำนัก/
สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน
ที่จัดการสัมมนาเพื่อการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่
การดำเนินการ
รับผิดชอบ
สำนัก/
๑. สพข. ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบัน/
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ก.พ.
ศูนย์/
และส่วนราชการต่างๆ จำนวน ๓๐๐ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
กลุ่มงาน
บุคลากรภาครัฐ ซึ่งส่วนหนึ่งประกอบด้วยการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๒. สมว. ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แก้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. และ
ส่วนราชการต่างๆ
๓. ศปท. ดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต เพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. ศปท. ดำเนินการจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ.

