รายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภายในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------

แหล่งที่มา : บันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ ศปท. 0197/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงาน
เพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล

SPM.THAIGOV

0 2288 4000 ต่อ 4676

CHATBOT SPM

0 2288 6467

Web ศปท.

@thaigov

Mail ceac.spm
ร้องเรียน

แสดงความคิดเห็น

คำถามคำตอบ
เอกสารเฉพาะเจ้าหน้าที่ ศปท.

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------หน่วยงานได้รายงานผลมาแล้ว สรุปได้ดังนี้
มาตรการ

ขั้นตอนวิธกี าร

ผู้รับผิดชอบ

การกำกับติดตามและการรายงานผล

๑) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของ
หน่วยงาน

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของหน่วยงาน โดยจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผย และพร้อม
รับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน
ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงจัดให้มีช่องทางการเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประเด็นต่อไปนี้
(๑. สอบถาม ๒. ทักท้วง และ ๓.
ร้องเรียน) ตลอดจน สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน
-การชี้แจงและสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ให้กับหน่วยงานในสังกัด
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จัดให้มีการชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัดทราบ
ถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ โดยมีการกำหนดขั้นตอน
การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
โดยต้องคำนึงถึงความสะดวก
ตลอดจนให้จดั ทำคู่มือและระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ รวมถึง

สำนักงานเลขาธิการ /
ผู้บริหารของทุก
หน่วยงาน

สลธ. ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ พร้อมทั้งให้บุคลากรสามารถ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้
๑. จัดการสัมมนาเรื่อง แผนปฏิบตั ิราชการระยะสามปี
ของ สลน. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบางแสน
เยอริเทจ จังหวัดชลบุรี
๒. จัดการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
ระยะ
๓. เผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทางสื่อ
ออนไลน์ (Facebook Line) เป็นประจำทุกเดือน
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรสอบถาม ทักท้วงหรือ
ร้องเรียนได้
ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าว ทุกหน่วยงานได้การแจ้งเวียน
หนังสือ พร้อมเจ้าหน้าทีล่ งลายมือชื่อรับทราบทุกคน

สำนักงานเลขาธิการ /
ผู้บริหารของทุก
หน่วยงาน

ทุกหน่วยงานได้จัดทำขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

๒. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ

-๒มาตรการ

ขั้นตอนวิธกี าร

ผู้รับผิดชอบ

สร้างระบบการกำกับดูแล รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และ
การลงโทษอย่างเคร่งครัด
๓. สร้างแนวทาง
จัดทำรายละเอียดด้านการ
สำนักงานเลขาธิการ /
การรับรูเ้ กี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ของตำแหน่งงาน ผู้บริหารของทุก
คัดเลือกผู้เข้ารับการ (job description) และเกณฑ์การ หน่วยงาน
ฝึกอบรม การศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ดูงาน หรือการให้
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
ทุนการศึกษาอย่าง เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่
เป็นธรรม
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแนว
ทางการรับรู้เกีย่ วกับการคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็น
ธรรม

๔. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ เรื่อง
“การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)”

-จัดให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจ
เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ในประเด็น
เกี่ยวกับข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย
รวมถึง สร้างความเข้าใจในเรื่อง การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์
สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
-กำหนดให้เพิ่มมาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งเปิด
ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน
ได้โดยง่ายและสะดวก

การกำกับติดตามและการรายงานผล

ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม โดยพิจารณาจาก
๑) คุณสมบัตติ รงตามที่หลักสูตรกำหนด
๒) รายละเอียดหลักสูตร/เนื้อหา ประโยชน์ที่จะได้รับ
และการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัตงิ าน
๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๔) ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/รับทุน
๕) ความจำเป็นเร่งด่วน
นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รบั
ทุนการศึกษาและมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งก่อนและหลัง
การคัดเลือก
ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้มีการเวียนแจ้งหนังสือขอให้ส่ง
เจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และ
การให้ทุนการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่กองพิธีการทราบ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัตติ รงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด และแจ้งผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกทราบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางสาว
การทุจริต
ดวงสุดา ศรียงค์) ปฏิบัตริ าชการแทนเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ดำเนินโครงการชี้แจงเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง "การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
" และ ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตได้ดำเนิน
โครงการดังกล่าว โดยให้เจ้าหน้าทีไ่ ปชี้แจง แนะนำ
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กับ
บุคลากรของหน่วยงานภายใน สลน. แล้วระหว่างวันที่
๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

-๓มาตรการ

๕) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผูม้ า
ติดต่อ หรือผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/
การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น

ขั้นตอนวิธกี าร

ผู้รับผิดชอบ

-สร้างการรับรู้เพื่อเสริมความมั่นใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในช่อง
ทางการร้องเรียนและส่งหลักฐานได้
อย่างสะดวก รวมทั้งติดตามผลการ
ร้องเรียนได้อย่างตรงไปตรงมา และ
ไม่มผี ลกระทบต่อผู้ร้อง
- จัดทำช่องทางให้บุคลากรและ
สำนักงานเลขาธิการ /
สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ผู้บริหารของทุก
แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุง หน่วยงาน
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น
- แจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ให้
ทุกหน่วยงานภายใน สลน. ทราบถึง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบน
เว็บไซต์
- ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่
ที่ติดต่อกับบุคคลภายนอกแจ้ง
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
และขอให้เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ในช่องทางดังกล่าว

การกำกับติดตามและการรายงานผล

๑. หน้าเว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สลน. ได้เปิดช่องทางเพื่อให้
สาธารณชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
ทางเว็บไซต์ สลน. สามารถส่งข้อความมายัง E-mail :
spm_ebidding@thaigov.go.th
๒. ศทส. ได้จัดทำช่องทางให้บุคลากรและสาธารณชน
เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน โดยผูส้ อบถามสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์
หลักของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะพบ
ข้อความ Pop up เข้าสู่ระบบ Messenger “แชทกับ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” ซึ่งผู้สอบถามต้องเข้า
ระบบด้วย Username และ Password Facebook
(ของผู้สอบถาม) และเข้าระบบ (Login) สอบถาม
ได้เลย ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบเป็นเจ้าหน้าที่จาก สลธ.

