
 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

และการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพ่ือสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. 

 



ประเภทงบประมาณ วงเงิน

งบด าเนินงาน ๒๓,๒๐๐.- บาท ด าเนินการเอง

กิจกรรม

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ พลางก่อน (ใบเหลือง)

ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน................ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน และงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

๑.๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพ่ือ

ส านักงาน ก.พ. ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑.๑.๑ อยู่ในระหว่างการสรุปผลการประเมิน ITA ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการประเมิน ITA 

ประจ าปี ๒๕๖๓ ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือเสนอต่อฝ่ายบริหาร

๑.๑.๒ รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ต่อศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันท่ี ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วันท่ี ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑) พบว่า มีเร่ืองร้องเรียนอยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ เร่ือง

๑.๑.๒ การรายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

PLAN ๑



ประเภทงบประมาณ วงเงิน

งบด าเนินงาน ๒๓,๒๐๐.- บาท ด าเนินการเอง

กิจกรรม

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

๑.๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพ่ือ

ส านักงาน ก.พ. ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑.๑.๑ อยู่ในระหว่างการสรุปผลการประเมิน ITA ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการประเมิน ITA 

ประจ าปี ๒๕๖๓ ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือเสนอต่อฝ่ายบริหาร

๑.๑.๒ การรายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑.๑.๒ รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ต่อศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันท่ี ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วันท่ี ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑) พบว่า มีเร่ืองร้องเรียนอยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ เร่ือง

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ พลางก่อน (ใบเหลือง)

ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน................ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน และงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

PLAN ๑



ประเภทงบประมาณ วงเงิน

งบด าเนินงาน ๒๓,๒๐๐.- บาท ด าเนินการเอง

กิจกรรม

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ พลางก่อน (ใบเหลือง)

ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน................ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน และงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

๑.๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพ่ือ

ส านักงาน ก.พ. ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑.๑.๑ อยู่ในระหว่างการสรุปผลการประเมิน ITA ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการประเมิน ITA ประจ าปี

 ๒๕๖๓ ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือเสนอต่อฝ่ายบริหาร

๑.๑.๒ การรายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑.๑.๒ รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต่อศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันท่ี ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วันท่ี ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑) พบว่า มีเร่ืองร้องเรียนอยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ เร่ือง

PLAN ๑



ประเภทงบประมาณ วงเงิน

งบดําเนินงาน ๒๓,๒๐๐.- บาท ดําเนินการเอง

กิจกรรม

๑.๑.๓ การจัดทําความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี ๑.๑.๓ จัดทําความเห็นเรื่องการรับรายงานผลดําเนินการกรณีเจ�าหน�าที่ของรัฐกระทําการทุจริต

และประพฤติชอบของศูนย,ปฏิบัติการต.อต�านการทุจริต ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีที่ได1รับจัดสรรงบประมาณป* ๒๕๖๒ พลางก2อน (ใบเหลือง)

สํานัก/สถาบัน/ศูนย9/กลุ2มงาน................ ศูนย9ปฏิบัติการต2อต1านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช1จ2ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

๑. โครงการเสริมสร1างคุณธรรม จริยธรรม และ

การพัฒนาวัฒนธรรมองค9กร

๑.๑ โครงการเสริมสร1างคุณธรรม จริยธรรม 

และการป?องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ

สํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร2งใสในการดําเนินงานของหน2วยงานภาครัฐ 

(ITA)

๑.๑.๑ อยู.ในระหว.างการสรุปผลการประเมิน ITA ประจําป4 พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการประเมิน 

ITA ประจําป4 ๒๕๖๓ ของสํานักงาน ก.พ. เพื่อเสนอต.อฝ9ายบริหาร

๑.๑.๒ การรายงานข1อมูลเรื่องกล2าวหาร1องเรียน

เจ1าหน1าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑.๑.๒ รายงานข�อมูลเรื่องกล.าวหาร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติ

มิชอบ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ต.อศูนย,อํานวยการต.อต�านการทุจริต เมื่อวันที่ ๘ มกราคม 

๒๕๖๓

- กรณี ข�อร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๑) พบว.า ไม.มีเรื่องร�องเรียน

- กรณี ข�อร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก.อนมติ ครม. วันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๑) พบว.า มีเรื่องร�องเรียนอยู.ในระหว.างดําเนินการ จํานวน ๒ เรื่อง



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

งบดําเนินงาน ๒๓,๒๐๐.- บาท ดําเนินการเอง

กิจกรรม

๑.๑.๓ การจัดทําความเห็นร างแผนปฏิบัติการต อต%านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

๑.๑.๓ จัดทําความเห็นเรื่อง ร�างแผนปฏิบัติการต�อต านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอต�อ

สํานักงาน ป.ป.ช.

๑. โครงการเสริมสร%างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา

วัฒนธรรมองค0กร

๑.๑ โครงการเสริมสร%างคุณธรรม จริยธรรม และการป1องกัน

ปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการ

ดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (ITA)

๑.๑.๑ เสนอสรุปผลการประเมิน ITA ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการประเมิน ITA 

ประจําป+ ๒๕๖๓ ของสํานักงาน ก.พ. ต�อ ลธ.ก.พ.

๑.๑.๒ การรายงานข%อมูลเรื่องกล าวหาร%องเรียนเจ%าหน%าที่

ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๑.๑.๒ รายงานข อมูลเรื่องกล�าวหาร องเรียนเจ าหน าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ต�อศูนย7อํานวยการต�อต านการทุจริต เมื่อวันที่ ๗ 

กุมภาพันธ7 ๒๕๖๓

- กรณี ข อร องเรียนเจ าหน าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว�า ไม�มีเรื่องร องเรียน

- กรณี ข อร องเรียนเจ าหน าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก�อนมติ ครม. วันที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว�า มีเรื่องร องเรียนอยู�ในระหว�างดําเนินการ จํานวน ๒ เรื่อง

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีที่ได%รับจัดสรรงบประมาณป? ๒๕๖๒ พลางก อน (ใบเหลือง)

สํานัก/สถาบัน/ศูนย0/กลุ มงาน................ ศูนย0ปฏิบัติการต อต%านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจําเดือน กุมภาพันธ0 พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช%จ ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

งบดําเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ดําเนินการเอง

กิจกรรม

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีที่ได,รับจัดสรรงบประมาณป" ๒๕๖๒ พลางก/อน (ใบเหลือง)

สํานัก/สถาบัน/ศูนย7/กลุ/มงาน................ ศูนย7ปฏิบัติการต/อต,านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช,จ/ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

๑. โครงการเสริมสร,างคุณธรรม จริยธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค7กร

๑.๑ โครงการเสริมสร,างคุณธรรม จริยธรรม และ

การป=องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ.

 ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร/งใส

ในการดําเนินงานของหน/วยงานภาครัฐ (ITA)

๑.๑.๑ จัดทําบันทึกฯ  ถึง ผอ.สํานัก/สถาบัน/ศูนย�/กลุ�มงาน เพื่อขอความอนุเคราะห�จัดทําข'อมูลผู'มีส�วนได'

ส�วนเสียภายนอก และบันทึกฯ ถึง ผอ.สลธ. เพื่อขอความอนุเคราะห� ข'อมูลจํานวนผู'มีส�วนได'ส�วนเสียภายใน 

เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑.๒ การรายงานข,อมูลเรื่องกล/าวหาร,องเรียน

เจ,าหน,าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑.๑.๒ รายงานข'อมูลเรื่องกล�าวหาร'องเรียนเจ'าหน'าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจําเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ต�อศูนย�อํานวยการต�อต'านการทุจริต เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

- กรณี ข'อร'องเรียนเจ'าหน'าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑) พบว�า ไม�มีเรื่องร'องเรียน

- กรณี ข'อร'องเรียนเจ'าหน'าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก�อนมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑) พบว�า มีเรื่องร'องเรียนอยู�ในระหว�างดําเนินการ จํานวน ๒ เรื่อง



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

งบดําเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ดําเนินการเอง

กิจกรรม

๑. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา

วัฒนธรรมองค&กร

๑.๑ โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และ

การป'องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. 

ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใสในการ

ดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐ (ITA)

๑. ลงทะเบียนการใช�งานระบบ ITAS

๒. รวบรวมข�อมูลผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก และข�อมูลจํานวนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายใน เพื่อ

ประกอบการประเมิน ITA ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. จัดทําบันทึกฯ  ถึง ผอ.สํานัก/สถาบัน/ศูนย5/กลุ�มงาน เพื่อขอความอนุเคราะห5จัดทําข�อมูล

แบบตรวจการเป:ดเผยข�อมูลสาธารณะ เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑.๒ การรายงานข�อมูลเรื่องกล,าวหาร�องเรียน

เจ�าหน�าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑. รายงานข�อมูลเรื่องกล�าวหาร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ต�อศูนย5อํานวยการต�อต�านการทุจริต เมื่อวันที่ ๙ 

เมษายน ๒๕๖๓

- กรณี ข�อร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว�า ไม�มีเรื่องร�องเรียน

- กรณี ข�อร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก�อนมติ ครม. วันที่

 ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว�า ไม�มีเรื่องร�องเรียน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานัก/สถาบัน/ศูนย&/กลุ,มงาน................ ศูนย&ปฏิบัติการต,อต�านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช�จ,ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช�จ,ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

๑.๑.๓ การจัดทําข�อกําหนดจริยธรรมและข�อเสนอการนําไปใช�

ในการบริหารงานบุคคลชองสํานักงาน ก.พ.

๑. ประชุมร�วมกับศูนย5ส�งเสริมจริยธรรมเพื่อร�างกรอบการจัดทําข�อกําหนดจริยธรรมและ

กระบวนการรักษาจริยธรรม

๑.๑.๔ อื่นๆ ๑. ทบทวนรายละเอียดคําของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สําหรับโครงการเสริมสร�างคุณธรรม 

จริยธรรม และการปGองกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

งบดําเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ดําเนินการเอง

กิจกรรม

๑.๑.๓ การจัดทําข�อกําหนดจริยธรรมและข�อเสนอการนําไปใช�

ในการบริหารงานบุคคลชองสํานักงาน ก.พ.

๑. ประชุมร
วมกับศูนย�ส
งเสริมจริยธรรมเพื่อร
างกรอบการจัดทําข#อกําหนดจริยธรรมและ

กระบวนการรักษาจริยธรรม

๑. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา

วัฒนธรรมองค,กร

๑.๑ โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และการป-องกัน

ปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร1งใสในการ

ดําเนินงานของหน1วยงานภาครัฐ (ITA)

๑. นําเข#าข#อมูลผู#มีส
วนได#ส
วนเสียภายนอกและข#อมูลจํานวนผู#มีส
วนได#ส
วนเสียภายในของ

สํานักงาน ก.พ. ลงในระบบ ITAS เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจําป1 พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. รวบรวมข#อมูลแบบตรวจการเป9ดเผยข#อมูลสาธารณะจากสํานัก/สถาบัน/ศูนย�/กลุ
มงาน 

เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจําป1 พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑.๒ การรายงานข�อมูลเรื่องกล1าวหาร�องเรียนเจ�าหน�าที่

ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๑. รายงานข#อมูลเรื่องกล
าวหาร#องเรียนเจ#าหน#าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ต
อศูนย�อํานวยการต
อต#านการทุจริต เมื่อวันที่

 ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

- กรณี ข#อร#องเรียนเจ#าหน#าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว
า ไม
มีเรื่องร#องเรียน

- กรณี ข#อร#องเรียนเจ#าหน#าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก
อนมติ ครม. 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว
า ไม
มีเรื่องร#องเรียน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานัก/สถาบัน/ศูนย,/กลุ1มงาน................ ศูนย,ปฏิบัติการต1อต�านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช�จ1ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

งบดําเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ดําเนินการเอง

กิจกรรม

๑. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา

วัฒนธรรมองค&กร

๑.๑ โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และ

การป'องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. 

ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใส

ในการดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐ (ITA)

๑. จัดทําบันทึกฯ  ถึง ผอ.สํานัก/สถาบัน/ศูนย�/กลุ�มงาน เพื่อขอความอนุเคราะห�ให(ข(าราชการและ

เจ(าหน(าที่ตอบแบบแบบวัดการรับรู(ของผู(มีส�วนได(ส�วนเสียภายในและประชาสัมพันธ�ให(ผู(มีส�วนได(ส�วนเสีย

ภายนอกตอบแบบวัดการรับรู(ของผู(มีส�วนได(ส�วนเสียภายนอก เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจําป5 

พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. จัดทําข(อมูลสําหรับการตอบแบบตรวจการเป:ดเผยข(อมูลสาธารณะ เพื่อประกอบการประเมิน ITA 

ประจําป5 พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. นําข(อมูลแบบตรวจการเป:ดเผยข(อมูลสาธารณะที่รวบรวมจากสํานัก/สถาบัน/ศูนย�/กลุ�มงาน ลงระบบ 

ITAS เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจําป5 พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑.๒ การรายงานข�อมูลเรื่องกล,าวหาร�องเรียน

เจ�าหน�าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑. รายงานข(อมูลเรื่องกล�าวหาร(องเรียนเจ(าหน(าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ต�อศูนย�อํานวยการต�อต(านการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

- กรณี ข(อร(องเรียนเจ(าหน(าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๑) พบว�า ไม�มีเรื่องร(องเรียน

- กรณี ข(อร(องเรียนเจ(าหน(าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก�อนมติ ครม. วันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๑) พบว�า ไม�มีเรื่องร(องเรียน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานัก/สถาบัน/ศูนย&/กลุ,มงาน................ ศูนย&ปฏิบัติการต,อต�านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช�จ,ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช�จ,ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

๑.๑.๓ การประกาศเจตจํานงสุจริตของผู�บริหาร ๑. จัดทําประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เจตจํานงสุจริตและการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการ

บริหารงานสํานักงาน ก.พ. และเลขาธิการ ก.พ. ลงนามในประกาศฯ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. จัดทําบันทึกฯ  ถึง ผอ.ชอ. เพื่อแปลประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เจตจํานงสุจริตและการส�งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานสํานักงาน ก.พ. เปDนภาษาอังกฤษ และเผยแพร�ประกาศดังกล�าวทาง

เว็บไซต�สํานักงาน ก.พ.



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

งบดําเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ดําเนินการเอง

กิจกรรม

๑. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค&กร

๑.๑ โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และการ

ป'องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใส

สะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใสใน

การดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐ (ITA)

๑. จัดทําบันทึกฯ  ถึงหัวหน�า ศปท.  เพื่อขออนุมัติการนําข�อมูลตามแบบตรวจการเป$ดเผยข�อมูลสาธารณะที่

รวบรวมจากสํานัก/สถาบัน/ศูนย-/กลุ.มงาน ลงระบบ ITAS ประกอบการประเมิน ITA ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. นําข�อมูลแบบตรวจการเป$ดเผยข�อมูลสาธารณะที่ได�รับการอนุมัติลงระบบ ITAS เพื่อประกอบการประเมิน ITA 

ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ประชาสัมพันธ-ให�ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของสํานักงาน ก.พ. ตอบแบบแบบวัดการรับรู�ของผู�มีส.วนได�ส.วนเสีย

ภายใน เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑.๒ การรายงานข�อมูลเรื่องกล,าวหาร�องเรียน

เจ�าหน�าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติ

มิชอบ

๑. รายงานข�อมูลเรื่องกล.าวหาร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจําเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๓ ต.อศูนย-อํานวยการต.อต�านการทุจริต เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

- กรณี ข�อร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)

 พบว.า ไม.มีเรื่องร�องเรียน

- กรณี ข�อร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก.อนมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)

 พบว.า ไม.มีเรื่องร�องเรียน

๒. จัดทําหนังสือถึงสํานักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ขอส.งรายชื่อเจ�าหน�าที่ที่ได�รับมอบหมายในการรายงานข�อร�องเรียน

เจ�าหน�าที่รัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานัก/สถาบัน/ศูนย&/กลุ,มงาน................ ศูนย&ปฏิบัติการต,อต�านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช�จ,ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

งบดําเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ดําเนินการเอง

กิจกรรม

๑.๑.๑ การแต�งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจํา

สํานักงาน ก.พ.

๑. จัดทําบันทึกฯ ถึง ลธ.ก.พ. เพื่อเสนอแนวทางการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน ก.พ.

๒. จัดทําบันทึกฯ ถึง ข&าราชการผู&ดํารงตําแหน+งประเภทบริหารและอํานวยการ เพื่อคัดเลือกกรรมการ

จริยธรรมข&อ ๑๔ (๒) ของประมวลจริยธรรมข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. จัดทําบันทึกฯ ถึง ผอ.สํานัก/สถาบัน/ศูนย4/กลุ+มงาน ให&เสนอชื่อผู&แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการจริยธรรม

ข&อ ๑๔ (๓) ของประมวลจริยธรรมข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒

๔. จัดประชุมคัดเลือกกรรมการจริยธรรมข&อ ๑๔ (๓) วันจันทร4ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

๕. จัดทําบันทึกฯ ถึง ข&าราชการผู&ที่ได&รับการเสนอชื่อเป:นคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน ก.พ. 

เพื่อกรอกแบบประวัติกรรมการจริยธรรม

๑.๑.๒ การประเมินความโปร�งใสและมีจริยธรรมของ

สํานักงาน ก.พ.

๑. จัดทําบันทึกฯ  ถึง ผอ.สํานัก/สถาบัน/ศูนย4/กลุ+มงาน เพื่อขอเชิญเข&าร+วมรับฟ=งผลการประเมินความ

โปร+งใสและมีจริยธรรมของสํานักงาน ก.พ. และร+วมเสนอความคิดเห็นแนวทางในการจัดทําแผน

ดําเนินการเพื่อยกระดับจริยธรรมของสํานักงาน ก.พ.

๒. จัดประชุมรับฟ=งผลการประเมินความโปร+งใสและมีจริยธรรมของสํานักงาน ก.พ. ฯ วันจันทร4ที่ ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยนายสมภพ  อมาตยกุล (กรรมการ ก.พ./ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส+งเสริม

จริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด/ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห+งประเทศไทย)

๑. โครงการเสริมสร*างคุณธรรม จริยธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค-กร

๑.๑ โครงการเสริมสร*างคุณธรรม จริยธรรม และการ

ป.องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใส

สะอาด

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานัก/สถาบัน/ศูนย-/กลุ�มงาน................ ศูนย-ปฏิบัติการต�อต*านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช*จ�ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช*จ�ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

๑.๑.๓ การรายงานข*อมูลเรื่องกล�าวหาร*องเรียน

เจ*าหน*าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติ

มิชอบ

๑. รายงานข&อมูลเรื่องกล+าวหาร&องเรียนเจ&าหน&าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ต+อศูนย4อํานวยการต+อต&านการทุจริต เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

- กรณี ข&อร&องเรียนเจ&าหน&าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๑) พบว+า ไม+มีเรื่องร&องเรียน

- กรณี ข&อร&องเรียนเจ&าหน&าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก+อนมติ ครม. วันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๑) พบว+า ไม+มีเรื่องร&องเรียน



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

งบดําเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ดําเนินการเอง

กิจกรรม
๑.๑.๑ การแต�งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจํา

สํานักงาน ก.พ.

๑. จัดทําวาระพิจารณา เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน ก.พ. และนําเสนอ

ในที่ประชุมฝ$ายบริหาร วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

๒. รายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน ก.พ. เสนอเลขาธิการ ก.พ. เพื่อ

ทราบและประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรม

๓. จัดทําหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. เพื่อเสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน ก.พ.

๑.๑.๒ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน

การดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA)

๑. จัดทําสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร1งใสในการดําเนินงานของหน1วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร1งใสในการดําเนินงาน

ของหน1วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอ รกพ.ที่กํากับดูแล

๑.๑.๓ การรายงานข2อมูลเรื่องกล�าวหาร2องเรียน

เจ2าหน2าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑. โครงการเสริมสร2างคุณธรรม จริยธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค:กร

๑.๑ โครงการเสริมสร2างคุณธรรม จริยธรรม และการ

ป;องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใส

สะอาด

๑. รายงานข=อมูลเรื่องกล1าวหาร=องเรียนเจ=าหน=าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ต1อศูนย?อํานวยการต1อต=านการทุจริต เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

- กรณี ข=อร=องเรียนเจ=าหน=าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๑) พบว1า ไม1มีเรื่องร=องเรียน

- กรณี ข=อร=องเรียนเจ=าหน=าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก1อนมติ ครม. วันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๑) พบว1า ไม1มีเรื่องร=องเรียน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานัก/สถาบัน/ศูนย:/กลุ�มงาน................ ศูนย:ปฏิบัติการต�อต2านการทุจริต (ศปท.) ....................

ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช2จ�ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)


