-๑-

การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน
ของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
-------------------------------------------------

1. ที่มา
คณะรั ฐมนตรี ในคราวประชุ มเมื ่ อวั นที ่ 23 มกราคม 2561 มี มติ เห็ นชอบให้ หน่ วยงานภาครั ฐ
ทุ กหน่ วยงานให้ ค วามร่ ว มมื อ และเข้ า ร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด ำเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผล
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งเพื่อให้มีก ารจัดทำมาตรฐานในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
ทั้งนี้ การประเมิน ITA เป็น การประเมิน ครอบคลุมหน่ว ยงานภาครัฐ ทั่ว ประเทศและเป็นการประเมิ น
ที่ส อดคล้องตามแผนแม่บ ทภายใต้ย ุทธศาสตร์ช าติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่กำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป
การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสรุปผล
การประเมิน โดยมีกรอบการประเมินฯ แบงออกเปน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงการทำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง คือ ๑) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) ๒) ผู้ร ับ บริการหรื อ ผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) และ ๓) การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA รวมทั้งสิ้น ๘,๒๙๙ หน่วยงาน
ประกอบด้ว ย องค์กรอิส ระ องค์กรศาล องค์กรอัยการ หน่ว ยงานในสังกัดรัฐ สภา กรมหรือเทียบเท่ า
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเ ศษ
โดยผลการประเมินโดยเฉลี่ยในภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ ๖๖.๗๓ อยู่ในระดับ C

-๒(C หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินในระดับปานกลาง*) และมีหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมิน
(ผลคะแนนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป) จำนวน ๙๗๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๙ โดยสำนักงาน ก.พ.ร.
ผ่านการประเมินในระดับ A (ผลคะแนน ร้อยละ ๘๖.๑๓) สามารถแสดงผลการประเมินแยกตามรายตัวชี้วัด ดังนี้
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานแยกตามรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อำนาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงการทำงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต

1
*

เกณฑ์การประเมินผล
ระดับ AA
คะแนน ๙๕.๐๐ – ๑๐๐
ระดับ A
คะแนน ๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙
ระดับ B
คะแนน ๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙
ระดับ C
คะแนน ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙
ระดับ D
คะแนน ๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙
ระดับ E
คะแนน ๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙
ระดับ F
คะแนน ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙

คะแนน
๘๓.๕๘
๗๑.๒๒
๗๘.๗๖
๗๔.๓๓
๖๙.๖๕
๘๒.๗๗
๗๖.๖๙
๗๕.๓๐
๑๐๐
๑๐๐

ประเมินจากแหล่งข้อมูล
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

ผู้รับบริการ
หรือผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียภายนอก
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

-๓ตารางที่ ๑ แสดงผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
ตัวชี้วัด
๑. การปฏิบัติหน้าที่
ประกอบด้วย ๖ หัวข้อ ได้แก่
1) ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลา
2) ปฏิบัติงานแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
อย่างเท่าเทียมกัน
3) ปฏิบัติงานอย่างมุ่งผลสำเร็จของงาน
ให้ความสำคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบ
หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4) การเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน
5) การรับสิ่งของในช่วงเทศกาล
6) การให้สิ่งของแก่บุคคลภายนอก
เพื่อหวังการตอบแทน

คะแนน

ผลการดำเนินงาน

๘๓.๕๘
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการที่สอดคล้องตามรายละเอียดของการประเมินในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
(ระดับ B) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก ำหนด
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ไม่มพี ฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากร
ในหน่ ว ยงานทั ้ ง ในกรณี ท ี ่ แ ลกกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่ และในกรณี ช ่ ว งเทศกาลหรื อ วาระสำคั ญ ต่ า ง ๆ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภา ยนอก
โดยที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน/วิธีการ และระยะเวลา
การดำเนินงานของงานตามภารกิจหลักของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ให้ทราบทั่ว ทั้งองค์กร
และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการทราบ
๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับงดให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล เพื่อเป็นการช่วยลด
โอกาสของการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยแอบแฝงไปกับการให้ของขวัญ
๓. แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งกำหนดกลไกตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
๑) กลไกการกำกับ ติดตาม โดยฝ่ายบริหาร ๒) กลไกการพิจารณา โดยคณะกรรมการ/อนุกรรมการ และ ๓) กลไก
การจัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทั้ง ๓ กลไกจะมีคณะกรรมการ/อนุกรรมการพิจารณา
และกลั่นกรองข้อเสนอของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการต่อไป

-๔ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการดำเนินงาน
๔. ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสินบนและการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ
๕. ประกาศสำนั ก งาน ก.พ.ร. เรื ่ อ ง มาตรการป้ อ งกั น และแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๖. จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริม
จริยธรรมของบุ คลากร สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม 501 – 502 ชั้น 5
ซึ่งเป็นการพัฒนาข้ าราชการ และบุคลากรให้ ความรู ้เกี่ยวกั บพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ ว ย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และการปฏิ บ ั ต ิ ง านตามประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น
และสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ยึดหลักการและความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่
ราชการ รับผิดชอบ เป็นธรรม ถูกกฎหมาย และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
โดยเฉพาะหัวข้อที่ดำเนินการได้คะแนนสูง แสดงถึงการรับรู้ว่าหน่วยงานมีการกระทำผิดน้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย คือ หัวข้อการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๕.๔๒ คะแนน หัวข้อการรับสิ่งของ
ในช่วงเทศกาล ร้อยละ ๙๒.๓๗ คะแนน และหัวข้อการให้ส ิ่งของแก่บุคคลภายนอก เพื่อหวังการตอบแทน
ร้อยละ ๙๓.๘๙ คะแนน
ดังนั้น เพื่อให้ค่าคะแนนเพิ่มขึ้น สำนักงาน ก.พ.ร. สามารถพัฒนาหรือผลัก ดันการดำเนินงาน
จำนวน ๒ หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อปฏิบัติงานแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งมีค่าคะแนน ร้อยละ ๗๒.๔๒ และหัวข้อปฏิบัติงานอย่างมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัวและพร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง ค่าคะแนน ร้อยละ ๗๒.๒๕

-๕ตัวชี้วัด

คะแนน

2. การใช้งบประมาณ
๗๑.๒๒
ประกอบด้วย ๖ หัวข้อ ได้แก่
(ระดับ C)
1) เผยแพร่และชี้แจงแผนงบประมาณ
ประจำปีให้ทราบ
2) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
และตรงตามวัตถุประสงค์
3) ใช้งบประมาณไปเพื่อตนเองหรือพวกพ้อง
4) มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ
5) จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไม่เอื้อผลประโยชน์
6) เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการที่สอดคล้องตามรายละเอียดของการประเมินในตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเผยแพร่ การใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจรับพัสดุ และการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และมี ก ารติ ด ตามผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
โดยจัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน โดยเผยแพร่ลงใน Website ของหน่วยงาน โดยมีช่ องทางการรับฟังความคิดเห็น ให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสอบถาม ทักท้วง และสามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง
การติดต่อใน Website ของหน่วยงาน
๒. ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุให้มีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ ง
บรรดาที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำแนวทางการเบิกจ่ายค่าล่ วงเวลา มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ และดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
โดยมีหัวข้อการประเมินที่ต้องปรับปรุง จำนวน ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) เผยแพร่และชี้แจงแผนงบประมาณ
ประจำปี ให้ ทราบ ค่ าคะแนนร้ อยละ ๕๐.๑๕ ๒) ใช้ งบประมาณอย่ า งคุ ้ ม ค่ า และตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ร้อยละ ๗๑.๑๔ และ ๓) เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ร้อยละ ๕๘.๓๗

-๖ตัวชี้วัด
๓. การใช้อำนาจ
ประกอบด้วย ๖ หัวข้อ ได้แก่
1) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม
2) การประเมินผลงาน
เป็นไปตามคุณภาพของงาน
3) การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การศึกษาดูงานหรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม
4) ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัว
ของเขา
5) ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำในสิ่งที่ผิด
หรือทุจริต
6) การบริหารบุคคล มีการแทรกแซง
ซื้อขายตำแหน่งหรือเอื้อประโยชน์

คะแนน

ผลการดำเนินงาน

๗๘.๗๖
สำนั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ด ำเนิ น การที ่ ส อดคล้ อ งตามรายละเอี ย ดของการประเมิ น ในตั ว ชี ้ วั ด
(ระดับ B) การใช้อำนาจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การใช้อ ำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน
บุ ค คลที ่ อ าจเกิ ด การแทรกแซงจากผู ้ ม ี อ ำนาจ การซื ้ อ ขายตำแหน่ ง หรื อ การเอื ้ อ ผลประโยชน์ ใ ห้ ก ลุ่ ม
หรือพวกพ้อง โดยที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสินบนและการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ ส ่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส ่ ว นรวม ซึ ่ ง กำหนดให้ ผ ู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ต้ อ งประพฤติ ต น
เป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่มีพฤติกรรมในการเรียกรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งกำกับ ดูแล
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การเบิกค่าใช้จ่ายของทางราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึก
รั บ ผิ ด ชอบ ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ข องตนเองอย่ า งเต็ ม ความสามารถ ให้ เ กิ ด ความคุ ้ ม ค่ า โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการที่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์
แก่ตนเองและพวกพ้อง
๒. ประกาศสำนั ก งาน ก.พ.ร. เรื ่ อ ง มาตรการป้ อ งกั น และแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ ซึง่ กำหนดให้ข้าราชการและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และไม่ให้เสี่ยง
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะในเรื่องการให้หรือรับของขวัญ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ที่อาจนำไปสู่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
๓. จัดทำนโยบายการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนการให้ความสำคัญกับระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
โดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที ่ ดี และเปนไปตามมาตรฐานคุ ณ ธรรมเพื ่ อ ให การดํ า เนิ น การ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และไมมีผลประโยชนทับซอน
ซึ่งประกอบด้ว ย หลักคุณธรรมการบริห ารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ.ร. หลักเกณฑการสรรหา

-๗ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการดำเนินงาน
และคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร หลักเกณฑการพัฒนาบุคคล หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑการใหคุณและการสรางขวัญกําลังใจ
โดยเฉพาะหัวข้อที่ดำเนินการได้คะแนนสูง แสดงถึงการรับรู้ว่าหน่วยงานมีการกระทำผิดน้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย คือ ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของเขา ร้อยละ ๙๑.๖๖ และหัวข้อ ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำในสิ่งที่ผิด
หรือทุจริต ร้อยละ ๙๓.๖๘
ดังนั้น เพื่อให้ค่าคะแนนเพิ่มขึ้น สำนักงาน ก.พ.ร. สามารถพัฒนาหรือผลัก ดันการดำเนินงาน
จำนวน ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) หัวข้อผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งมีค่าคะแนน ร้อยละ ๖๙.๙๓
๒) หัวข้อการประเมินผลงานเป็นไปตามคุณภาพของงาน ร้อยละ ๗๐.๑๖ และ ๓) หัวข้อการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม ร้อยละ ๖๖.๓๔

๔. การใช้ทรัพย์สินราชการ
ประกอบด้วย ๖ หัวข้อ ได้แก่
1) มีบุคลากรเอาทรัพย์สินของราชการ
ไปเป็นของส่วนตัว
2) ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สิน
ไปใช้ปฏิบัติงาน ยุ่งยาก
3) บุคลากรขออนุญาตยืมทรัพย์สิน
อย่างถูกต้องเสมอ
4) บุคคลภายนอกเอาทรัพย์สินไปใช้
อย่างไม่ถูกต้อง
5) มีการเผยแพร่วิธีการขั้นตอน
ขออนุญาตยืมทรัพย์สินให้ได้รับทราบ

๗๔.๓๓
สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการตามรายละเอียดของการประเมินในตัวชี้วัดการใช้ ทรัพย์สินราชการ
(ระดับ C) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน โดยมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก การจัดทำ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับ ทราบ
และนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่ว ยงานจะต้องมีการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์ส ินของราชการ
ของหน่วยงานด้วย โดยที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงาน
สำหรับการขอยืม/คืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ โดยเป็นแนวปฏิบัติการยืม/คืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในสำนักงาน
ภายนอกสำนักงาน และการยืม/คืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ประจำ/ชั่วคราวซึ่งระบุขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ Smart OPDC และแบบฟอร์มการขอยืม/คืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีการกำกับ

-๘ตัวชี้วัด

คะแนน

6) มีการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖๙.๖๕
ประกอบด้วย ๖ หัวข้อ ได้แก่
(ระดับ C)
1) ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต
2) ทบทวนและจัดทำนโยบาย แผนงาน
ด้านป้องกันการทุจริต
3) ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับ
การแก้ไข
4) การเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต

ผลการดำเนินงาน
ติดตาม คือ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะตรวจสอบรายการและรายงานสรุป ประจำสัปดาห์
และเผยแพร่ลงใน Website ของสำนักงาน ก.พ.ร.
๒. ดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม 501 – 502
ชั้น 5 เพื่อสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ยึดหลักการและความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบั ง คับ
ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหัวข้อการประเมินที่ ต้องปรับปรุง จำนวน ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) ขั้นตอนการขออนุญาต
ยื ม ทรั พ ย์ ส ิ น ไปใช้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน ยุ ่ ง ยาก ร้ อ ยละ ๖๔.๕๓ ๒) มี ก ารเผยแพร่ ว ิ ธ ี ก ารขั ้ น ตอนขออนุ ญ าต
ยื ม ทรั พ ย์ ส ิ น ให้ ไ ด้ ร ั บ ทราบ ร้ อ ยละ ๖๓.๗๑ และ ๓) มี ก ารกำกั บ ดู แ ลการใช้ ท รั พ ย์ ส ิ น ของราชการ
ร้อยละ ๖๕.๓๒
สำนั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ด ำเนิ น การที ่ ส อดคล้ อ งตามรายละเอี ย ดของการประเมิ น ในตั ว ชี ้ วัด
การใช้ทรัพย์ส ินราชการในประเด็ น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรในการนำทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน โดยมีกระบวนการในการขออนุญาต
ที่ชัดเจนและสะดวก การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อ ง เพื่อเผยแพร่
ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน โดยที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมกันกล่าวคำประกาศเจตจำนง
“การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล” เพื่อ แสดงเจตนารมณ์
ของการเป็น ส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิช อบในระบบราชการ และมีการบริหารงาน

-๙ตัวชี้วัด
5) หน่วยงานเอาผลการตรวจสอบ
ภายใน/ภายนอกไปปรับปรุงการ
ดำเนินงาน
6) ประสิทธิภาพของการรับและจัดการ
เรื่องร้องเรียน

๖. คุณภาพการดำเนินงาน
ประกอบด้วย ๕ หัวข้อ ได้แก่
1) ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลา

คะแนน

ผลการดำเนินงาน
ที่โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นทิศทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร.
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๒. ประกาศมาตรการป้ อ งกั น และแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ
จัดทำหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ สำหรับกรณีข้าราชการที่ประพฤติตนผิดวินัย
สำนักงานจะดำเนินการด้วยความยุติธรรมและปราศจากอคติตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
และดำเนิ น การประเมิ น ความเสี ่ ย งการทุ จ ริ ต ในกระบวนงานการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งและการจั ด หาพั ส ดุ :
กรณีการจ้างที่ปรึกษา มีความเสี่ยง คือ คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างที่ปรึกษา เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ทำให้ไม่มีการสอบทานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว
รวมทั้งจัดทำช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียน ความเห็น และข้อเสนอแนะ
โดยแบ่งข้อร้องเรียนออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ๒) ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ มี ๖ ช่องทาง และ ๓) ข้อร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร.
โดยมีหัวข้อการประเมินที่ต้องปรับปรุง จำนวน ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ได้ ร ั บ การแก้ ไ ขค่ า คะแนน ร้ อ ยละ ๖๗.๕๒ ๒) การเฝ้ า ระวั ง และตรวจสอบการทุ จ ริ ต ร้ อ ยละ ๖๕.๖๕
๓) หน่วยงานเอาผลการตรวจสอบภายใน/ภายนอกไปปรับปรุงการดำเนินงาน ร้อยละ ๖๔.๙๙ และ ๔) ประสิทธิภาพ
ของการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๖๒.๖๘

๘๒.๗๗
สำนั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ด ำเนิ น การที ่ ส อดคล้ อ งตามรายละเอี ย ดของการประเมิ น ในตั ว ชี ้ วัด
(ระดับ B) คุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และการไม่เลือกปฏิบัติ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
โดยที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

- ๑๐ ตัวชี้วัด
2) ปฏิบัติงานแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
อย่างเท่าเทียมกัน
3) เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
4) เคยถูกเจ้าหน้าที่ร้องขอให้จ่ายสินบน
5) หน่วยงานคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก

คะแนน

ผลการดำเนินงาน
๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการรับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งคู่มือ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ขั้นตอน/วิธีการและระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นต้น โดยสำนักงาน ก.พ.ร.
ดำเนินการจัดทำคู่มือ จำนวน ๙ คู่มือ ได้แก่ ๑) คู่มือการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน
๒) คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ๓) คู่มือการจัดทำรายงาน
ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ๔) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
๕) คู ่ ม ื อการให้คำปรึกษาแนะนำด้ านการจัดโครงสร้างส่ วนราชการ ๖) คู ่ ม ื อการมอบรางวั ลเลิ ศรัฐ ๗) คู ่ มื อ
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๘) คู่มือการยกร่างกฎหมาย และ ๙) แนวทางการปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบทาง Website ของสำนักงาน
๒. ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง มาตรการป้องกัน และแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดว่า “ให้ข้าราชการและบุคลากรถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
อย่างเคร่งครัด และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตนออกจากตำแหน่งหน้าที่ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
เหนือว่าประโยชน์ส่วนตน โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่ ให้เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์
ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง และทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ”
๓. ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสินบนและการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่ใช้อำนาจหน้าที่
เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือภาคเอกชน โดยเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
และส่ ง ผลต่ อ ความเสี ย หายกั บ องค์ ก ร และประโยชน์ ส าธารณะ หากมี ก ารกระทำผิ ด จะต้ อ งถู ก ลงโทษ
ตามระเบียบของทางราชการ”
๔. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับงดให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล เพื่อเป็นการส่งเสริม
มาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วยลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่

- ๑๑ ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการดำเนินงาน
โดยเฉพาะหัวข้อที่ดำเนินการได้คะแนนสูง แสดงถึงการรับรู้ว่าหน่วยงานมีการกระทำผิดน้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย คือ หัวข้อ ถูกเจ้าหน้าที่ร้องขอให้จ่ายสินบน ร้อยละ ๙๙.๕๖
ดังนั้น เพื่อให้ค่าคะแนนเพิ่มขึ้น สำนักงาน ก.พ.ร. สามารถพัฒนาหรือผลักดันการดำเนินงาน
จำนวน ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ซึ่งมีค่าคะแนน ร้อยละ ๗๖.๐๕
๒) หัวข้อปฏิบัติงานแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน ร้อยละ ๗๘.๒๖
และ ๓) หัวข้อหน่วยงานคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ร้อยละ ๗๘.๖๗

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๗๖.๖๙
ประกอบด้วย ๕ หัวข้อ ได้แก่
(ระดับ B)
1) หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงง่าย
หลายช่องทาง
2) หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบ
3) หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็น
4) หน่วยงานชี้แจงหรือให้คำตอบ
เกี่ยวกับงานอย่างชัดเจน
5) หน่วยงานมีช่องทางให้ร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

สำนั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ด ำเนิ น การที ่ ส อดคล้ อ งตามรายละเอี ย ดของการประเมิ น ในตั ว ชี ้ วัด
ประสิทธิภ าพการสื่อสาร ในประเด็นผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน รวมถึงมีช่องทางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการ/การร้องเรียนเรื่องทุจริตให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินการ
ดังนี้
๑. จั ด ทำช่ อ งทางการเชื ่ อ มโยงไปสู ่ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องหน่ ว ยงานโดยผู ้ บ ริ ก าร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านทาง Website ของหน่วยงาน ได้แก่ 1) Facebook
สำนักงาน ก.พ.ร. ๒) Twitter ๓) ระบบกระดานความคิดเห็น (Webboard) ของสำนักงาน ก.พ.ร.
๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่
๑) นโยบายการรั กษาความมั ่ นคงของรั ฐและการต่ างประเทศ ในโครงการเสริ มสร้ างธรรมาภิ บาลภาครั ฐ
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน+๙ และ ๒) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน โครงการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Thailand 4.0 เป็นต้น
โดยเผยแพร่ทาง Website ของสำนักงาน ก.พ.ร.

- ๑๒ ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการดำเนินงาน
๓. จั ด ทำช่ อ งทางการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นให้ ผ ู ้ ร ้ อ งเรี ย นสามารถยื ่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ความเห็ น
และข้อเสนอแนะ โดยแบ่งข้อร้องเรียนออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๓.๑ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี ่ ย วกั บ การดำเนิ น งานของสำนั ก งาน ก.พ.ร. มี ๕ ช่ อ งทาง ได้ แ ก่
๑) ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ๒) โทรศัพท์ ๓) จดหมาย ๔) Website สำนักงาน ก.พ.ร. และ ๕) www.1111.go.th
โดยกรณีข้อร้องเรียนเกี ่ยวกับ การทุจริ ต เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อ ต้านการทุจริ ต รับเรื่ องร้องเรี ย น
แล้วรายงานต่อเลขาธิการเพื่อสั่งการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และรายงาน
ส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไป เจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการรับเรื่องร้องเรียน แล้วแจ้งให้กอง/กลุ่มที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบข้อร้องเรียน โดยแจ้งผล
ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน
๓.๒ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ มี ๖ ช่องทาง ได้แก่ ๑) ยื่นหนังสือ
ด้วยตนเอง ๒) จดหมาย ๓) Chatbot website สำนักงาน ก.พ.ร. ๔) Facebook page ๕) Line@goodgov4u
และ ๖) สายด่วน 1111 ต่อ 22 เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ รับเรื่องร้องเรียน แล้วแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบ/ชี้แจงมายังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน ๑๕ วัน
๓.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร. เจ้าหน้าที่กอง/กลุ่มที่เกี่ยวข้องรับเรื่อง
ร้องเรียนส่งเรื่องแจ้งให้ส่วนราชการ/องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบข้อร้องเรียนต่อไป และให้แจ้ง
ผลการพิจารณามายังสำนักงาน ก.พ.ร.
โดยเฉพาะหั วข้ อที ่ ดำเนิ นการได้ คะแนนสู ง แสดงถึ งการรั บรู ้ ว ่ าหน่ วยงานมี ประสิ ทธิ ภาพ
ของการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ คือ หัวข้อ หน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้สะดวกขึ้น
ร้อยละ ๙๓.๔๒
ดังนั้น เพื่อให้ค่าคะแนนเพิ่มขึ้น สำนักงาน ก.พ.ร. สามารถพัฒนาหรือผลักดันการดำเนินงาน
จำนวน ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงง่าย หลายช่องทาง ซึ่งมีค่าคะแนน ร้อยละ ๗๑.๖๔

- ๑๓ ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการดำเนินงาน
๒) หัวข้อหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ ร้อยละ ๖๙.๔๙ และ ๓) หัวข้อหน่วยงานชี้แจง
หรือให้คำตอบเกี่ยวกับงานอย่างชัดเจน ร้อยละ ๗๒.๕๗

๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน
ประกอบด้วย ๕ หัวข้อ ได้แก่
1) เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
2) หน่วยงานปรับปรุงระบบงาน
ขั้นตอนต่างๆ ให้ดีขึ้น
3) หน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้
ทำให้สะดวกขึ้น
4) หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ดำเนินงาน เช่น วางแผน รับฟัง
ความเห็น ร่วมติดตามประเมินผล
5) หน่วยงานมีการปรับปรุง
ด้านความโปร่งใสให้ดีขึ้น

๗๕.๓๐
สำนั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ด ำเนิ น การที ่ ส อดคล้ อ งตามรายละเอี ย ดของการประเมิ น ในตั ว ชี ้ วัด
(ระดับ B) การปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการทำงานของหน่วยงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน มีกระบวนการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และการปรับปรุง
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใส โดยที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manaul) โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมจากคู่มือฯ ที่เคยเผยแพร่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม PMQA หมวด ๖ กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
๒. นำเทคโนโลยี มาใช้ ในการดำเนิ น งานตามภารกิจ ของหน่ว ยงานเพื ่ อ เพิ ่ มประสิท ธิภ าพ
และอำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการ ได้แก่ ๑) จัดทำระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์ และ ๒) จัดทำระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) อยู่หน้าเว็ปไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร.
๓. จัดทำประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการให้ความสำคัญ กับการบริห ารราชการที่เน้น การตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชนหรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นที่ไว้วางใจ
และเชื่อมั่นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ “เปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมวางแผน/ปฏิบัติราชการ/การพัฒนางานบริการภาครัฐ โดยเข้ามามีบทบาท
ในการร่วมคิดหรือออกแบบและร่วมพัฒนาหรือดำเนินการ และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงาน

- ๑๔ ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการดำเนินงาน
ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่จะเป็นพลังในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๔. จัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับฟังความคิดเห็น และ Chatbot
โดยเฉพาะหัวข้อที่ดำเนินการได้คะแนนสูง แสดงถึงการรับรู้ว่าหน่วยงานมี การปรับปรุงระบบ
การทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ คือ หน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้
ทำให้สะดวกขึ้น ร้อยละ ๙๓.๔๒
ดังนั้น เพื่อให้ค่าคะแนนเพิ่มขึ้น สำนักงาน ก.พ.ร. สามารถพัฒนาหรือผลักดันการดำเนินงาน
จำนวน ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) หัวข้อเจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ซึ่งมีค่าคะแนน ร้อยละ ๗๒.๙๖
๒) หัวข้อหน่วยงานปรับปรุงระบบงานขั้นตอนต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ร้อยละ ๗๔.๒๘ ๓) หัวข้อหน่วยงานเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมดำเนินงาน ร้อยละ ๗๒.๕๗ และ 4) หัวข้อหน่วยงานมีการปรับปรุงด้ านความโปร่งใสให้ดีขึ้น
ร้อยละ ๗๔.๗๙

๙. การเปิดเผยข้อมูล
ประกอบด้วย ๕ หัวข้อ ได้แก่
1) ข้อมูลพื้นฐาน
2) การบริหารงาน
3) การบริหารเงินงบประมาณ
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
5) การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการ
เรื่องร้องเรียน การเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วม

๑๐๐
(ระดับ
AA)

การดำเนินงานในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดได้ครบถ้วนทุกประเด็น ซึ่งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลใน Website ของสำนักงาน ก.พ.ร.
ให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้
๑. ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แก่ (๑) โครงสร้างหน่วยงาน (๒) ข้อมูลผู้บริหาร
(๓) อำนาจหน้าที่ (๔) แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน (๕) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) ข่าวประชาสัมพันธ์ (๘) Q&A และ (๙) Social Network
๒. การบริหารงาน ได้แก่ (๑) แผนปฏิบัติการสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๖ เดือน (๓) คู่มือการปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน ก.พ.ร. และ (๔) ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริ การตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์

- ๑๕ ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการดำเนินงาน
ระบบการรายงานผลการประเมินส่ว นราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ าพในการปฏิบัติราชการ
(e-SAR) และระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับฟังความคิดเห็นและ Chatbot
๓. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ (๑) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. (๒) รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๖ เดือน (๓) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔) สรุ ปผลการจั ดซื ้ อหรื อจั ดจ้ างตามแบบ สขร. 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และ (๕) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. การบริ ห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ได้ แ ก่ (๑) นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุคคล
ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ
(๒) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (๓) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสำนักงาน ก.พ.ร. และ (๔) รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
ของสำนักงาน ก.พ.ร.
๖. การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ (๑) แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงาน ก.พ.ร.
(๒) ช่องทางติดต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ทาง facebook รวมทั้งมีช่องทางการรับฟังความเห็น และ Chatbot
(๓) สรุปขอมูลกรณีขอรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๔) การดำเนินการ
ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในเรื่องการเสริมสร้างความซื่อตรง
ในภาครัฐของประเทศไทย และเรื่องโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
ทั ้ งนี ้ ตั วชี ้ ว ั ดประสิทธิ ภาพการสื่ อสารมี ผลคะแนนในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้ อยละ ๑๐๐
ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละหัวข้อจึงควรรักษามาตรฐานการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง

- ๑๖ ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการดำเนินงาน

๑๐. การป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย ๒ หัวข้อ ได้แก่
1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต :
ผู้บริหารให้ความสำคัญการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

๑๐๐

การดำเนินงานในตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดได้ครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ AA (คะแนน ๙๕.๐๐ - ๑๐๐)
ซึง่ ดำเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลใน Website ของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้
๑. การดำเนินการเพื่อป้ องกันการทุจริต ได้แก่ (๑) การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของเลขาธิการ ก.พ.ร.
(๒) การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าล “ค่ า ยรวมพลั ง หยุ ด ยั้ งคอร์ ร ั ปชั น” ส่ งเสริ มความร่ วมมื อ
การเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์กร
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และยกระดับกระบวนการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
โดยใช้ระบบประเมินการปฏิบัติราชการเป็นระบบประเมินออนไลน์ทดแทนการประเมินในรูปแบบกระดาษ
(๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ : กรณีการจ้างที่ปรึกษา
(๔) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง มาตรการป้องกัน และแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันเกี่ยวกับการรับสินบนและการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (๖) การจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึก
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ ร ั ป ชั น และส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของบุ ค ลากรสำนั ก งาน ก.พ.ร. เมื ่ อ วั น ที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ - ๕๐๒ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรของสำนักงาน
ก.พ.ร. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ยึดหลักการ
และความถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (๗) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน ก.พ.ร. (๘) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน และ (๙) รายงานผลโครงการตามแผน
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๑๗ ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการดำเนินงาน
๒. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ (๑) การจัดทำแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่าน Website สำนักงาน ก.พ.ร. (๒) จัดทำประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (๓) จัดทำแนวทางการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
ของสํานักงาน ก.พ.ร. (๔) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันเกี่ยวกับการรับสินบน
และการขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส ่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส ่ ว นรวม และ (๕) จั ด ทำแนวทางปฏิ บ ั ติ
ในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.
ทั้งนี้ ตัวชี้ว ัดประสิทธิภาพการสื่อสารมีผลคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐๐
ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละหัวข้อจึงควรรักษามาตรฐานการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง

- 18 ๒. การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ผลการดำเนิน งานการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสของสำนั ก งาน ก.พ.ร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวม พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ผลคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลคะแนนร้อยละ ๖๙.๖๕
เมื่อพิจารณาการประเมินจากแหล่งข้อมูล สรุปได้ว่า
๒.๑ การประเมิน ผลจากผู มีส วนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) โดยใช้ แ บบวั ด การรั บ รู้ ส ำรวจความคิ ด เห็น ที่ ม ีต ่อ สำนัก งาน ก.พ.ร. ประกอบด้ว ย
๕ ตัวชี้วัด คือ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ ๒) การใช้งบประมาณ ๓) การใช้อำนาจ ๔) การใช้ทรัพย์สินราชการ
และ ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่า
➢ ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B โดยมีผลคะแนนระหว่าง ๗๕.๐๐ - ๘๔.๐๐ คะแนน
ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่
๑) การปฏิบัติหน้าที่
๒) การใช้อำนาจ
➢ ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ c โดยมีผลคะแนนระหว่าง ๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ คะแนน
ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่
๑) การใช้งบประมาณ
๒) การใช้ทรัพย์สินราชการ
๓) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ทั้งนี้ มีตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนมากสุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ ๘๓.๕๘ และตัวชี้วัด
ที่ได้ค่าคะแนนน้อยสุด คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ ๖๙.๖๕
๒.๒ การประเมิน ผลจากผู มีส วนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) โดยใช้แบบวัดการรับรู้สำรวจความคิดเห็นที่ มีต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด
คือ ๑) คุณภาพการดำเนินงาน ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ๓) การปรับปรุงการทำงาน พบว่า เป็นตัวชี้วัด
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B โดยมีผลคะแนนระหว่าง ๗๕.๐๐ - ๘๔.๐๐ คะแนน โดยมีตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนมากสุด
คือ คุณภาพการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๒.๗๗ และตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนน้อยสุด คือ การปรับปรุงการทำงาน
ร้อยละ ๗๕.๓๐
๒.๓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data I Integrity and Transparency Assessment : OIT)
โดยเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันบน Website ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ประกอบด้วย ตัวชี้วัด คือ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ได้ค่าคะแนน ร้อยละ ๑๐๐
๓. ข้อเสนอการพัฒนาและยกระดับ ITA
๓.๑ รักษามาตรฐานการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง
สำนักงาน ก.พ.ร. ควรรักษามาตรฐานการดำเนินงานใน ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
๓.๒ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้น
สำนักงาน ก.พ.ร. ต้องผลักดันการดำเนินงานในหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
จำนวน ๕ ตัวชี้วัด คือ ๑) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ๒) ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ๓) ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน
๔) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ๕) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ดังนี้

- 19 ๑) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน
- จั ด ทำและเผยแพร่ ข ้ อ กำหนดจริ ย ธรรมที ่ แ สดงให้ เ ห็น ถึ ง อุ ดมการณ์ คุ ณ ลั ก ษณะ
ของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๒) ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ห ลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ/
การประเมิ น เลื ่ อ นขั ้ น เงิ น เดื อ น การเลื ่ อ นตำแหน่ ง /การแต่ ง ตั ้ ง โยกย้าย หรื อแต่ งตั ้ งให้ดำรงตำแหน่ง
(โดยเฉพาะตำแหน่งระดับสูง) และการมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ/การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงาน
รวมทั้งความก้ าวหน้ าในสายงาน โดยอาจจัดทำเป็ นภาพ Infographic เพื่อสื่อสารให้ เข้าใจ หรือจัดให้ มี
การประชุมชี้แจงให้กับบุคลากร
๓) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร
- กำหนดผู้รับผิดชอบในการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานต่อไป
๔) ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน
- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะเรื ่ อ งหรื อ ประเด็ น ที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชนหรื อ ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล
หรือข้อเท็จจริง สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาหรือยกระดับมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
๓.๓ ปรับและเพิ่มความเข้มข้นการดำเนินงานเพื่อยกระดับค่าคะแนน
สำนักงาน ก.พ.ร. ต้องปรับและเพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบการดำเนินงาน
ผ่านช่องทางการแจ้งเวียนทาง Line รวมทั้งแจ้งเวียนไปยังกลุ่ม/กองต่าง ๆ โดยอาจจัดทำเป็นภาพ Infographic
เพื่อสื่อสารให้เข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้น หรือจัดให้มีการประชุมชี้แจงให้กับบุคลากรใน ๓ ตัวชี้วัด คือ ๑) ตัวชี้วัด
การใช้งบประมาณ ๒) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินราชการ และ ๓) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ดังนี้
๑) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
- จัดทำแนวทางหรือขั้นตอน/วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ฯลฯ ที่สอดคล้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณของราชการ พร้อมอธิบายเกี่ยวกับกรณีที่อาจเป็นการกระทำผิดวินัยจากการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ
๒) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินราชการ
- จัดทำแผนผังขั้นตอนการยืมคืนทรัพย์สินของราชการ โดยติดประกาศบริเวณกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
(๑) จัดทำระบบ/ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
(๒) ส่งเสริมและสร้างค่านิยมวัฒนธรรมการทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบ เป็นธรรม ถูกกฎหมาย และยึดประโยชน์ส ่วนรวมของประเทศชาติ มากกว่ าประโยชน์ ส ่ วนตน
ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้การจัดทำแผนภาพเพื่อสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ
ของสำนักงาน ก.พ.ร.

