
 

 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงาน ก.พ. 

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 



ประเภทงบประมาณ วงเงิน

งบด าเนินงาน ๒๓,๒๐๐.- บาท ด าเนินการเอง

กิจกรรม

๑. โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

๑.๑ โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และ

การป้องกันปราบปรามการทุจรติเพ่ือส านักงาน 

ก.พ. ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)

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

ประจ าปี ๒๕๖๓ ของส านักงาน ก.พ. เพือ่เสนอต่อฝ่ายบริหาร

๑.๑.๒ รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ต่อศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต เมือ่วนัที ่๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วนัที ่๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑) พบวา่ ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วนัที ่๒๗ มีนาคม

 ๒๕๖๑) พบวา่ มีเร่ืองร้องเรียนอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ จ านวน ๒ เร่ือง

๑.๑.๒ การรายงานข้อมูลเรือ่งกล่าวหารอ้งเรยีน

เจ้าหน้าทีข่องรฐัในสังกัดกระท าการทุจรติหรอื

ประพฤติมิชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณป ี๒๕๖๒ พลางก่อน (ใบเหลือง)

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

ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

วธิีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน และงบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง 
(โปรดระบรุายละเอียด)

PLAN ๑



ประเภทงบประมาณ วงเงิน

งบด าเนินงาน ๒๓,๒๐๐.- บาท ด าเนินการเอง

กิจกรรม

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณป ี๒๕๖๒ พลางก่อน (ใบเหลือง)

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

ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วธิีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน และงบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง 
(โปรดระบรุายละเอียด)

๑. โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

๑.๑ โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และ

การป้องกันปราบปรามการทุจรติเพ่ือส านักงาน 

ก.พ. ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)

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

ประจ าปี ๒๕๖๓ ของส านักงาน ก.พ. เพือ่เสนอต่อฝ่ายบริหาร

๑.๑.๒ การรายงานข้อมูลเรือ่งกล่าวหารอ้งเรยีน

เจ้าหน้าทีข่องรฐัในสังกัดกระท าการทุจรติหรอื

ประพฤติมิชอบ

๑.๑.๒ รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ต่อศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต เมือ่วนัที ่๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วนัที ่๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑) พบวา่ ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วนัที ่๒๗ มีนาคม

 ๒๕๖๑) พบวา่ มีเร่ืองร้องเรียนอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ จ านวน ๒ เร่ือง

PLAN ๑



ประเภทงบประมาณ วงเงิน

งบด าเนินงาน ๒๓,๒๐๐.- บาท ด าเนินการเอง

กิจกรรม

๑. โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

๑.๑ โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และ

การป้องกันปราบปรามการทุจรติเพ่ือส านักงาน 

ก.พ. ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)

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

ประจ าปี ๒๕๖๓ ของส านักงาน ก.พ. เพือ่เสนอต่อฝ่ายบริหาร

๑.๑.๒ การรายงานข้อมูลเรือ่งกล่าวหารอ้งเรยีน

เจ้าหน้าทีข่องรฐัในสังกัดกระท าการทุจรติหรอื

ประพฤติมิชอบ

๑.๑.๒ รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต่อศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต เมือ่วนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วนัที ่๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑) พบวา่ ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วนัที ่๒๗ มีนาคม

 ๒๕๖๑) พบวา่ มีเร่ืองร้องเรียนอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ จ านวน ๒ เร่ือง

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณป ี๒๕๖๒ พลางก่อน (ใบเหลือง)

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

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วธิีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน และงบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง 
(โปรดระบรุายละเอียด)

PLAN ๑



ประเภทงบประมาณ วงเงิน

งบด าเนินงาน ๒๓,๒๐๐.- บาท ด าเนินการเอง

กิจกรรม

๑.๑.๓ การจัดท าความเห็นเสนอคณะรฐัมนตรี ๑.๑.๓ จัดท ำควำมเห็นเร่ืองกำรรับรำยงำนผลด ำเนินกำรกรณีเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐกระท ำกำรทุจริตและ

ประพฤติชอบของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณป ี๒๕๖๒ พลางก่อน (ใบเหลือง)

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

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วธิีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน และงบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง 
(โปรดระบรุายละเอียด)

๑. โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

๑.๑ โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และ

การป้องกันปราบปรามการทุจรติเพ่ือส านักงาน 

ก.พ. ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)

๑.๑.๑ อยูใ่นระหวำ่งกำรสรุปผลกำรประเมิน ITA ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทำงกำรประเมิน ITA 

ประจ ำปี ๒๕๖๓ ของส ำนักงำน ก.พ. เพือ่เสนอต่อฝ่ำยบริหำร

๑.๑.๒ การรายงานข้อมูลเรือ่งกล่าวหารอ้งเรยีน

เจ้าหน้าทีข่องรฐัในสังกัดกระท าการทุจรติหรอื

ประพฤติมิชอบ

๑.๑.๒ รำยงำนข้อมูลเร่ืองกล่ำวหำร้องเรียนเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐในสังกัดกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจ ำเดือนธนัวำคม ๒๕๖๒ ต่อศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เมือ่วนัที ่๘ มกรำคม ๒๕๖๓

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตำมมติ ครม. วนัที ่๒๗ มีนำคม 

๒๕๖๑) พบวำ่ ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วนัที ่๒๗ มีนำคม

 ๒๕๖๑) พบวำ่ มีเร่ืองร้องเรียนอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำร จ ำนวน ๒ เร่ือง

PLAN ๑



ประเภทงบประมาณ วงเงิน

งบด าเนินงาน ๒๓,๒๐๐.- บาท ด าเนินการเอง

กิจกรรม

๑.๑.๓ การจัดท าความเห็นรา่งแผนปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ

๑.๑.๓ จัดท ำควำมเห็นเร่ือง ร่ำงแผนปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอต่อส ำนักงำน 

ป.ป.ช.

๑. โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

๑.๑ โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และ

การป้องกันปราบปรามการทุจรติเพ่ือส านักงาน 

ก.พ. ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)

๑.๑.๑ เสนอสรุปผลกำรประเมิน ITA ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทำงกำรประเมิน ITA ประจ ำปี 

๒๕๖๓ ของส ำนักงำน ก.พ. ต่อ ลธ.ก.พ.

๑.๑.๒ การรายงานข้อมูลเรือ่งกล่าวหารอ้งเรยีน

เจ้าหน้าทีข่องรฐัในสังกัดกระท าการทุจรติหรอื

ประพฤติมิชอบ

๑.๑.๒ รำยงำนข้อมูลเร่ืองกล่ำวหำร้องเรียนเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐในสังกัดกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจ ำเดือนมกรำคม ๒๕๖๓ ต่อศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เมือ่วนัที ่๗ กุมภำพันธ ์๒๕๖๓

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตำมมติ ครม. วนัที ่๒๗ มีนำคม 

๒๕๖๑) พบวำ่ ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วนัที ่๒๗ มีนำคม

 ๒๕๖๑) พบวำ่ มีเร่ืองร้องเรียนอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำร จ ำนวน ๒ เร่ือง

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณป ี๒๕๖๒ พลางก่อน (ใบเหลือง)

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

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วธิีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน และงบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง 
(โปรดระบรุายละเอียด)

PLAN ๑



ประเภทงบประมาณ วงเงนิ

งบด าเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ด าเนินการเอง

กิจกรรม

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

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

ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน และงบประมาณที่ใชจ้่ายจรงิ 
(โปรดระบุรายละเอียด)

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

๑.๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

การป้องกันปราบปรามการทุจริตเพ่ือส านักงาน ก.พ. 

ใสสะอาด

๑.๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑.๑.๑ จัดท ำบันทึกฯ  ถึง ผอ.ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย/์กลุ่มงำน เพื่อขอควำมอนุเครำะห์จัดท ำข้อมูลผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภำยนอก และบันทึกฯ ถึง ผอ.สลธ. เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ ข้อมูลจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 

เพื่อประกอบกำรประเมิน ITA ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑.๒ การรายงานข้อมูลเรือ่งกล่าวหาร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑.๑.๒ รำยงำนข้อมูลเร่ืองกล่ำวหำร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัดกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เมื่อวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๓

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตำมมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนำคม 

๒๕๖๑) พบว่ำ ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนำคม 

๒๕๖๑) พบว่ำ มีเร่ืองร้องเรียนอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน ๒ เร่ือง

PLAN ๑


