
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

และการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพ่ือสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. 

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

๑. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม 

และการป�องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ

สํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

งบดําเนินงาน 109,000.00

กิจกรรม

๑.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด�านการส/งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และป�องกันการทุจริต

เพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป0

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

9,400.00 ดําเนินการเอง ๑.๑.๑ อยู�ในระหว�างการขออนุมัติจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด&านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และป)องกันการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป,

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ศูนย:ปฏิบัติการต/อต�านการทุจริต (ศปท.)
ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

วิธีดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน 

และงบประมาณที่ใช�จ/ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
PL



๑. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และการป�องกัน

ปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

กิจกรรม

๑.๑ การรายงานข�อมูลเรื่องกล/าวหาร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของรัฐ

ในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

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

ประพฤติมิชอบ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ต�อศูนย6อํานวยการต�อต&านการทุจริต เมื่อวันที่ 

๑๓ ตุลาคม 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 โดยรับเรื่องจาก

หน�วยงานอื่น กรณีสํานักงาน ป.ป.ช. (กรณีชี้มูล) ซึ่งเป@นการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. จํานวน ๗ เรื่อง

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ไม/ได�ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม วิธีดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ศูนย:ปฏิบัติการต/อต�านการทุจริต (ศปท.)

P



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

๑. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม 

และการป�องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ

สํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

งบดําเนินงาน 109,000.00

กิจกรรม

๑.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด�านการส/งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และป�องกันการทุจริต

เพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป0

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

9,400.00 ดําเนินการเอง ๑.๑.๑ จัดการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป#องกันการทุจริต เพื่อ

สํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีผู3เข3าร�วม

การสัมมนาจํานวน ๔๐ คน

๑.๑.๒ อยู�ในระหว�างการจัดทําสรุปผลการสัมมนาฯ เสนอ 

รกพ. ที่กํากับดูแล

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ศูนย:ปฏิบัติการต/อต�านการทุจริต (ศปท.)
ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

วิธีดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน 

และงบประมาณที่ใช�จ/ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
PLAN ๑



๑. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และการป�องกัน

ปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

กิจกรรม

๑.๑ การรายงานข�อมูลเรื่องกล/าวหาร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของรัฐ

ในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ดําเนินการเอง ๑. รายงานข3อมูลเรื่องกล�าวหาร3องเรียนเจ3าหน3าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ต�อศูนย9อํานวยการต�อต3านการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๐

 พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- กรณี ข3อร3องเรียนเจ3าหน3าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว�า ไม�มีเรื่องร3องเรียน

- กรณี ข3อร3องเรียนเจ3าหน3าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก�อนมติ ครม. วันที่

 ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว�า มีเรื่องร3องเรียนอยู�ในระหว�างดําเนินการ โดยรับเรื่องจาก

หน�วยงานอื่น กรณีสํานักงาน ป.ป.ช. (กรณีชี้มูล) ซึ่งเปBนการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. จํานวน ๓ เรื่อง

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ไม/ได�ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม วิธีดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ศูนย:ปฏิบัติการต/อต�านการทุจริต (ศปท.)

PLAN ๑



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

๑. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม 

และการป�องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ

สํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

งบดําเนินงาน 109,000.00

กิจกรรม

๑.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด�านการส/งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และป�องกันการทุจริตเพื่อ

สํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป0

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

9,400.00 ดําเนินการเอง ๑.๑.๑ จัดทําสรุปผลการสัมมนาฯ เสนอ รกพ. ที่กํากับดูแล

๑.๑.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการด านการส!งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และป(องกันการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป+

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอให  ลธ.ก.พ. เห็นชอบ

๑.๑.๓ แจ งเวียนแผนปฏิบัติการด านการส!งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 และป(องกันการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจําป+

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังสํานัก/สถาบัน/ศูนย8/กลุ!มงาน เพื่อ

รับทราบและดําเนินการในส!วนที่เกี่ยวข องต!อไป

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ศูนย:ปฏิบัติการต/อต�านการทุจริต (ศปท.)
ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

วิธีดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน 

และงบประมาณที่ใช�จ/ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
PLAN ๑



๑. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และการป�องกัน

ปราบปรามการทุจริตเพื่อสํานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

กิจกรรม

๑.๑ การรายงานข�อมูลเรื่องกล/าวหาร�องเรียนเจ�าหน�าที่ของ

รัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ดําเนินการเอง ๑. รายงานข อมูลเรื่องกล!าวหาร องเรียนเจ าหน าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต!อศูนย8อํานวยการต!อต านการทุจริต เมื่อ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม 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 โดยรับเรื่องจาก

หน!วยงานอื่น กรณีสํานักงาน ป.ป.ช. (กรณีชี้มูล) ซึ่งเปDนการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ

 ป.ป.ช. จํานวน ๑ เรื่อง

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ไม/ได�ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม วิธีดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ศูนย:ปฏิบัติการต/อต�านการทุจริต (ศปท.)

PLAN ๑



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

การป้องกันปราบปรามการทุจริตเพ่ือส านักงาน

ก.พ. ใสสะอาด

งบด าเนินงาน 109,000.00

กิจกรรม
๑.๑ การยกระดับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ในส านักงาน ก.พ. ประจ าปี

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

15,300.00 ด าเนินการเอง ๑.๑.๑ จัดท าบันทึกขอความเห็นชอบผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ

การประเมินฯ และผู้ดูแลระบบสนับสนุนการประเมินฯ 

ส าหรับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 ของส านักงาน ก.พ.

๑.๑.๒ อยู่ในระหว่างด าเนินการขออนุมัติโครงการยกระดับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส านักงาน ก.พ. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

วิธีด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน 

และงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

PLAN ๑



๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพ่ือ

ส านักงาน ก.พ. ใสสะอาด

กิจกรรม
๑.๑ การรายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

ด าเนินการเอง ๑. รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ต่อศูนย์อ านวยการต่อต้านการ

ทุจริต

- ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

PLAN ๑



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

การป้องกันปราบปรามการทุจริตเพ่ือส านักงาน

ก.พ. ใสสะอาด

งบด าเนินงาน 109,000.00

กิจกรรม
๑.๑ การยกระดับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ในส านักงาน ก.พ. ประจ าปี

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

15,300.00 ด าเนินการเอง ๑.๑.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติโครงการยกระดับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ในส านักงาน ก.พ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑.๒ จัดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส านักงาน

 ก.พ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : คร้ังท่ี ๑ การประชุม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส านักงาน ก.พ. 

เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

วิธีด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน 

และงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

PLAN ๑



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

วิธีด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน 

และงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

๑.๑.๓ จัดท าบันทึกถึง ผอ.สลธ. เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพ่ือประกอบการประเมิน ITA 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑.๔ จัดท าบันทึกถึง ผอ.ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน เพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพ่ือ

ประกอบการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑.๕ จัดท าบันทึกถึง ผอ.ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน เพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์จัดท าข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ เพ่ือประกอบการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔



๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพ่ือ

ส านักงาน ก.พ. ใสสะอาด

กิจกรรม
๑.๑ การรายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

ด าเนินการเอง ๑. รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ต่อศูนย์อ านวยการต่อต้านการ

ทุจริต เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ 

ครม. วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ 

ครม. วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

PLAN ๑



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

การป้องกันปราบปรามการทุจริตเพ่ือส านักงาน

ก.พ. ใสสะอาด

งบด าเนินงาน 109,000.00

กิจกรรม
๑.๑ การยกระดับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ในส านักงาน ก.พ. ประจ าปี

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

15,300.00 ด าเนินการเอง ๑.๑.๑ รวบรวมข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จากส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน 

เพ่ือประกอบการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑.๒ จัดท าบันทึกถึง หน.ศปท. เพ่ือขออนุมัติข้อมูลจ านวนผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพ่ือ

ประกอบการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

วิธีด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน 

และงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

PLAN ๑



ประเภท

งบประมาณ
วงเงิน

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

วิธีด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน 

และงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 

(โปรดระบุรายละเอียด)

 

๑.๑.๓ น าข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว ลงในระบบ ITAS 

เพ่ือประกอบการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑.๔ จัดท าบันทึกถึง ผอ.ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ก.พ. ตอบ

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และประชาสัมพันธ์การ

ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส าหรับการ

ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพ่ือ

ส านักงาน ก.พ. ใสสะอาด

กิจกรรม
๑.๑ การรายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

ด าเนินการเอง ๑. รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อศูนย์อ านวยการต่อต้านการ

ทุจริต เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ 

ครม. วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ 

ครม. วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน 

(โปรดระบุรายละเอียด)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

PLAN ๑


