รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ.
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย:ปฏิบัติการต/อตานการทุจริต (ศปท.)
ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ
สํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด
กิจกรรม
๑.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการส/งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต
เพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป0
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ

งบดําเนินงาน

วิธีดําเนินการ
วงเงิน

PL

ผลการดําเนินงาน
และงบประมาณที่ใชจ/ายจริง
(โปรดระบุรายละเอียด)

109,000.00

9,400.00 ดําเนินการเอง

๑.๑.๑ อยูในระหวางการขออนุมัติจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด&านการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และป)องกันการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป,
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ไม/ไดขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย:ปฏิบัติการต/อตานการทุจริต (ศปท.)
ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการ/กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
(โปรดระบุรายละเอียด)

๑. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

กิจกรรม
๑.๑ การรายงานขอมูลเรื่องกล/าวหารองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ ดําเนินการเอง
ในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๑. รายงานข&อมูลเรื่องกลาวหาร&องเรียนเจ&าหน&าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตอศูนย6อํานวยการตอต&านการทุจริต เมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
- กรณี ข&อร&องเรียนเจ&าหน&าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบวา ไมมีเรื่องร&องเรียน
- กรณี ข&อร&องเรียนเจ&าหน&าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (กอนมติ ครม. วันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบวา มีเรื่องร&องเรียนอยูในระหวางดําเนินการ โดยรับเรื่องจาก
หนวยงานอื่น กรณีสํานักงาน ป.ป.ช. (กรณีชี้มูล) ซึ่งเป@นการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
ป.ป.ช. จํานวน ๗ เรื่อง

P

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย:ปฏิบัติการต/อตานการทุจริต (ศปท.)
ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ
สํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด
กิจกรรม
๑.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการส/งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต
เพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป0
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ

งบดําเนินงาน

วิธีดําเนินการ
วงเงิน

PLAN ๑

ผลการดําเนินงาน
และงบประมาณที่ใชจ/ายจริง
(โปรดระบุรายละเอียด)

109,000.00

9,400.00 ดําเนินการเอง

๑.๑.๑ จัดการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป#องกันการทุจริต เพื่อ
สํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีผู3เข3ารวม
การสัมมนาจํานวน ๔๐ คน
๑.๑.๒ อยูในระหวางการจัดทําสรุปผลการสัมมนาฯ เสนอ
รกพ. ที่กํากับดูแล

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ไม/ไดขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย:ปฏิบัติการต/อตานการทุจริต (ศปท.)
ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการ/กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

PLAN ๑

ผลการดําเนินงาน
(โปรดระบุรายละเอียด)

๑. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

กิจกรรม
๑.๑ การรายงานขอมูลเรื่องกล/าวหารองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ ดําเนินการเอง
ในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๑. รายงานข3อมูลเรื่องกลาวหาร3องเรียนเจ3าหน3าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ตอศูนย9อํานวยการตอต3านการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- กรณี ข3อร3องเรียนเจ3าหน3าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบวา ไมมีเรื่องร3องเรียน
- กรณี ข3อร3องเรียนเจ3าหน3าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (กอนมติ ครม. วันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบวา มีเรื่องร3องเรียนอยูในระหวางดําเนินการ โดยรับเรื่องจาก
หนวยงานอื่น กรณีสํานักงาน ป.ป.ช. (กรณีชี้มูล) ซึ่งเปBนการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
ป.ป.ช. จํานวน ๓ เรื่อง

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย:ปฏิบัติการต/อตานการทุจริต (ศปท.)
ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ
สํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด
กิจกรรม
๑.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการส/งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตเพื่อ
สํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป0
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ

งบดําเนินงาน

วิธีดําเนินการ
วงเงิน

PLAN ๑

ผลการดําเนินงาน
และงบประมาณที่ใชจ/ายจริง
(โปรดระบุรายละเอียด)

109,000.00

9,400.00 ดําเนินการเอง

๑.๑.๑ จัดทําสรุปผลการสัมมนาฯ เสนอ รกพ. ที่กํากับดูแล
๑.๑.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการดานการส!งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และป(องกันการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป+
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอให ลธ.ก.พ. เห็นชอบ
๑.๑.๓ แจงเวียนแผนปฏิบัติการดานการส!งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และป(องกันการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป+
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังสํานัก/สถาบัน/ศูนย8/กลุ!มงาน เพื่อ
รับทราบและดําเนินการในส!วนที่เกี่ยวของต!อไป

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ไม/ไดขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย:ปฏิบัติการต/อตานการทุจริต (ศปท.)
ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการ/กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

PLAN ๑

ผลการดําเนินงาน
(โปรดระบุรายละเอียด)

๑. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

กิจกรรม
๑.๑ การรายงานขอมูลเรื่องกล/าวหารองเรียนเจาหนาที่ของ
รัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ดําเนินการเอง

๑. รายงานขอมูลเรื่องกล!าวหารองเรียนเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต!อศูนย8อํานวยการต!อตานการทุจริต เมื่อ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
- กรณี ขอรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว!า ไม!มีเรื่องรองเรียน
- กรณี ขอรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก!อนมติ ครม. วันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว!า มีเรื่องรองเรียนอยู!ในระหว!างดําเนินการ โดยรับเรื่องจาก
หน!วยงานอื่น กรณีสํานักงาน ป.ป.ช. (กรณีชี้มูล) ซึ่งเปDนการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
ป.ป.ช. จํานวน ๑ เรื่อง

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสานักงาน
ก.พ. ใสสะอาด
กิจกรรม
๑.๑ การยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในสานักงาน ก.พ. ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

งบดาเนินงาน

วิธีดาเนินการ

วงเงิน

PLAN ๑

ผลการดาเนินงาน
และงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
(โปรดระบุรายละเอียด)

109,000.00

15,300.00 ดาเนินการเอง

๑.๑.๑ จัดทาบันทึกขอความเห็นชอบผู้บริหารที่รับผิดชอบ
การประเมินฯ และผู้ดูแลระบบสนับสนุนการประเมินฯ
สาหรับการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสานักงาน ก.พ.
๑.๑.๒ อยู่ในระหว่างดาเนินการขออนุมัติโครงการยกระดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสานักงาน ก.พ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม

วิธีดาเนินการ

PLAN ๑

ผลการดาเนินงาน
(โปรดระบุรายละเอียด)

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ
สานักงาน ก.พ. ใสสะอาด
กิจกรรม
๑.๑ การรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

ดาเนินการเอง

๑. รายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ต่อศูนย์อานวยการต่อต้านการ
ทุจริต
- ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสานักงาน
ก.พ. ใสสะอาด
กิจกรรม
๑.๑ การยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในสานักงาน ก.พ. ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

งบดาเนินงาน

วิธีดาเนินการ

วงเงิน

PLAN ๑

ผลการดาเนินงาน
และงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
(โปรดระบุรายละเอียด)

109,000.00

15,300.00 ดาเนินการเอง

๑.๑.๑ จัดทาบันทึกขออนุมัติโครงการยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ในสานักงาน ก.พ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑.๒ จัดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสานักงาน
ก.พ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ครัง้ ที่ ๑ การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสานักงาน ก.พ.
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ

วงเงิน

วิธีดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
และงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
(โปรดระบุรายละเอียด)
๑.๑.๓ จัดทาบันทึกถึง ผอ.สลธ. เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อประกอบการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑.๔ จัดทาบันทึกถึง ผอ.สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อ
ประกอบการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑.๕ จัดทาบันทึกถึง ผอ.สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์จัดทาข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม

วิธีดาเนินการ

PLAN ๑

ผลการดาเนินงาน
(โปรดระบุรายละเอียด)

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ
สานักงาน ก.พ. ใสสะอาด
กิจกรรม
๑.๑ การรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

ดาเนินการเอง

๑. รายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ต่อศูนย์อานวยการต่อต้านการ
ทุจริต เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ
ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ
ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสานักงาน
ก.พ. ใสสะอาด
กิจกรรม
๑.๑ การยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในสานักงาน ก.พ. ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

งบดาเนินงาน

วิธีดาเนินการ

วงเงิน

PLAN ๑

ผลการดาเนินงาน
และงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
(โปรดระบุรายละเอียด)

109,000.00

15,300.00 ดาเนินการเอง

๑.๑.๑ รวบรวมข้อมูลจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จากสานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน
เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑.๒ จัดทาบันทึกถึง หน.ศปท. เพื่อขออนุมัติข้อมูลจานวนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อ
ประกอบการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ

วงเงิน

วิธีดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
และงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
(โปรดระบุรายละเอียด)
๑.๑.๓ นาข้อมูลจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ลงในระบบ ITAS
เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑.๔ จัดทาบันทึกถึง ผอ.สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ. ตอบ
แบบวัดการรับรูผ้ ู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และประชาสัมพันธ์การ
ตอบแบบวัดการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สาหรับการ
ประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม

วิธีดาเนินการ

PLAN ๑

ผลการดาเนินงาน
(โปรดระบุรายละเอียด)

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ
สานักงาน ก.พ. ใสสะอาด
กิจกรรม
๑.๑ การรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

ดาเนินการเอง

๑. รายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อศูนย์อานวยการต่อต้านการ
ทุจริต เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ
ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ
ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน

