
 

 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงาน ก.พ. 

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) 





ผลผลิตระดบัหน่วยงาน งบประมาณ     ๒๓๐,๐๐๐.- บาท

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด) ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสร็จแล้ว
ในการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด าเนินการเอง

๑)  อยู่ระหว่างการปรับกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

ปอ้งกันปราบปรามการทจุริตเพื่อส านักงาน ก.พ. ใสสะอาด


๒) รายงานผลการด าเนินการกรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระท าการทจุริต

หรือประพฤติมิชอบ ( ตามมติ ครม.วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)  ถัดจากวันที่ ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑ พบว่า



หน่วยงานไม่มีกรณีร้องเรียนการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ ถัดจากวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๓) รายงานผลการด าเนินการกรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทจุริตหรือ

ประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม.วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) จ านวน ๒ เร่ือง


๔) รายงานและวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒



๒. โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บูรณาการ)

กิจกรรม

๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

ปอ้งกันปราบปรามการทจุริตเพื่อส านักงาน ก.พ. ใส

สะอาด 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการทีไ่ด้รบัการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบัน/ศูนย/์กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ (รว่มกับศจ. และสมว.).......

ประจ าเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต/ิ

แผนการปฏริูปประเทศ/ข้อสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรี 

(สามารถเลือกไดม้ากกว่า ๑ ข้อ)

วิธีด าเนินการ
(สามารถเลือกไดม้ากกว่า ๑ ข้อ)

สถานะการด าเนินงาน

PLAN 1 



ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด) ยังไมไ่ด้

ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสร็จแล้ว
ในการด าเนินงาน

๑. การรายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจ้าหน้าทีข่องรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑. รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรัฐในสังกัดกระท าการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ต่อศูนยอ์ านวยการต่อต้านการ

ทุจริต เมือ่วนัที ่๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

- 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 าเนินงานส าคัญที่ไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบัน/ศูนย/์กลุม่งาน...............................................ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต..............................................................

ประจ าเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรม/งานทีส่ าคัญ
สถานะการด าเนินงานความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ชาต/ิ

แผนการปฏริูปประเทศ/ขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตรี 

(สามารถเลอืกไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้)

PLAN 2 



ผลผลิตระดบัหน่วยงาน งบประมาณ      …….......................................... บาท

ผลการด าเนินงาน ปญัหา/อุปสรรค

(โปรดระบรุายละเอียด)
ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสร็จแล้ว
ในการด าเนินงาน

ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด าเนนิการเอง ๑. หวัหนา้ ศปท. อนมุัติแผนการปฏบิติังานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการปอ้งกนั

ปราบปรามการทจุริตเพื่อส านกังาน ก.พ. ใสสะอาด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บรูณาการ)

กิจกรรม

๑. กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

ปอ้งกนัปราบปรามการทจุริตเพื่อส านกังาน ก.พ. ใส

สะอาด 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบัน/ศูนย/์กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ร่วมกับศจ. และสมว.).......

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาต/ิ

แผนการปฏริูปประเทศ/ข้อสัง่การ

ของนายกรัฐมนตรี 

(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

วิธีด าเนินการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

สถานะการด าเนินงาน

PLAN 1 

PLAN 1 



ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)
ยังไมไ่ด้

ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสร็จแล้ว
ในการด าเนินงาน

๑. การรายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจ้าหน้าทีข่องรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑. รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรัฐในสังกัดกระท าการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อศูนยอ์ านวยการต่อต้านการทุจริต

 เมือ่วนัที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- 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 าเนินงานส าคัญที่ไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบัน/ศูนย/์กลุม่งาน...............................................ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต..............................................................

กิจกรรม/งานทีส่ าคัญ
สถานะการด าเนินงาน

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ชาต/ิ

แผนการปฏริูปประเทศ/ขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตรี 

(สามารถเลอืกไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้)

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 2 



ผลผลิตระดบัหน่วยงาน งบประมาณ   ๒๓๐,๐๐๐  บาท

ผลการด าเนินงาน ปญัหา/อุปสรรค

(โปรดระบรุายละเอียด)
ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสร็จแล้ว
ในการด าเนินงาน

ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด าเนนิการเอง

๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA)

อยูใ่นระหว่างการจัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติการสัมมนาเพื่อการ

พฒันาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ

ส านกังาน ก.พ.



๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บรูณาการ)

กิจกรรม

๑. กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และการปอ้งกนัปราบปรามการทจุริตเพื่อ

ส านกังาน ก.พ. ใสสะอาด 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบัน/ศูนย/์กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ร่วมกับศจ. และสมว.).......

ประจ าเดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาต/ิ

แผนการปฏริูปประเทศ/ข้อสัง่การ

ของนายกรัฐมนตรี 

(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

วิธีด าเนินการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

สถานะการด าเนินงาน

PLAN 1 

PLAN 1 



ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด) ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสร็จแลว้
ในการด าเนินงาน

๑. การรายงานขอ้มูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจา้หน้าที่ของรัฐในสังกดักระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑. รายงานขอ้มูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐใน

สังกดักระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจ าเดือน

พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ต่อศูนยอ์ านวยการต่อต้านการทุจริต 

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

- กรณี ขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) 

พบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ (กอ่นมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) 

พบว่า มีเร่ืองร้องเรียนอยูใ่นระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ 

เร่ือง



แบบรายงานผลการด าเนินงานส าคัญทีไ่มไ่ดข้อรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบัน/ศูนย/์กลุ่มงาน...............................................ศูนย์ปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทุจริต..............................................................

ประจ าเดอืน ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรม/งานที่ส าคัญ
สถานะการด าเนินงานความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต/ิ

แผนการปฏิรปูประเทศ/ข้อสัง่การของนายกรฐัมนตร ี

(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

PLAN 1 PLAN 1 PLAN 2 



ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด) ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสร็จแลว้
ในการด าเนินงาน

กิจกรรม/งานที่ส าคัญ
สถานะการด าเนินงานความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต/ิ

แผนการปฏิรปูประเทศ/ข้อสัง่การของนายกรฐัมนตร ี

(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๒. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ า

ส านักงาน ก.พ.

จดัประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงาน ก.พ. 

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖ 

ชั้น ๔ อาคารส านักงาน ก.พ. โดยมีเร่ืองเพื่อทราบและ

พิจารณา ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณกจิกรรม

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกนัปราบปราม

การทุจริตเพื่อส านักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงาน ก.พ.

๓. แนวทางการจดัการเร่ืองร้องเรียนของส านักงาน ก.พ.



๓. การจดัท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของส านักงาน ก.พ.

อยูใ่นระหว่างการจดัท าร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของส านักงาน ก.พ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

เพื่อเสนอผอ.ส านัก/สถาบัน/ศูนย/์กลุ่มงาน พิจารณา 

กอ่นเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว





ผลผลิตระดับหน่วยงาน งบประมาณ      …….......................................... บาท

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)
ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสรจ็แล้ว
ในการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ด าเนินการเอง

๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

อยู่ในระหว่างการจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติการสัมมนาเพื่อการ

พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงาน ก.พ.



๑.๒ การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต

อยู่ในระหว่างการจัดท าขอบเขตงานและขออนุมัติด าเนินการจัดจ้าง 

๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บูรณาการ)

กิจกรรม

๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ

ส านักงาน ก.พ. ใสสะอาด 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบนั/ศูนย/์กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ (รว่มกับศจ. และสมว.).......

ประจ าเดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต/ิ

แผนการปฏิรูปประเทศ/ข้อสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรี 

(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

วิธีด าเนินการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

สถานะการด าเนินงาน

PLAN 1 

PLAN 1 



ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)
ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสร็จแลว้
ในการด าเนินงาน

๑. การรายงานขอ้มูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจา้หน้าที่ของรัฐในสังกดักระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑. รายงานขอ้มูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐใน

สังกดักระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจ าเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อศูนยอ์ านวยการต่อต้านการทุจริต เมื่อ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

- กรณี ขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) 

พบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ (กอ่นมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) 

พบว่า มีเร่ืองร้องเรียนอยูใ่นระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ 

เร่ือง



แบบรายงานผลการด าเนินงานส าคัญทีไ่มไ่ดข้อรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบัน/ศูนย/์กลุ่มงาน...............................................ศูนย์ปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทุจริต..............................................................

ประจ าเดอืน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรม/งานที่ส าคัญ
สถานะการด าเนินงานความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต/ิ

แผนการปฏิรปูประเทศ/ข้อสัง่การของนายกรฐัมนตร ี

(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

PLAN 1 PLAN 1 PLAN 2 



ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)
ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสร็จแลว้
ในการด าเนินงาน

กิจกรรม/งานที่ส าคัญ
สถานะการด าเนินงานความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต/ิ

แผนการปฏิรปูประเทศ/ข้อสัง่การของนายกรฐัมนตร ี

(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๒. การประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตาม

ประมวลจริยธรรมของส านักงาน ก.พ.

จดัประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม

ของส านักงาน ก.พ. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ อาคารส านักงาน ก.พ. โดยมี

เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

๑. ค าส่ังส านักงาน ก.พ. ที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ลงวันที่ ๙ ตุลาคม 

๒๕๖๐ เร่ือง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรมของส านักงาน ก.พ.

๒. เร่ืองร้องเรียนขา้ราชการพลเรือนผิดประมวลจริยธรรม



๓. การจดัท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของส านักงาน ก.พ. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของส านักงาน ก.พ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ที่ผ่านการเสนอให้ รกพ.ที่ก ากบัดูแล

กอ่นเสนอต่อ ผอ.ส านัก/สถาบัน/ศูนย์





ผลผลิตระดับหน่วยงาน งบประมาณ      …….......................................... บาท

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)
ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสรจ็แล้ว
ในการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ด าเนินการเอง

๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

อยู่ในระหว่างการจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติการสัมมนาเพื่อการ

พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงาน ก.พ.



๑.๒ การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต

อยู่ในระหว่างการจัดท าขอบเขตงานและขออนุมัติด าเนินการจัดจ้าง 

๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บูรณาการ)

กิจกรรม

๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ

ส านักงาน ก.พ. ใสสะอาด 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบนั/ศูนย/์กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ (รว่มกับศจ. และสมว.).......

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต/ิ

แผนการปฏิรูปประเทศ/ข้อสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรี 

(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

วิธีด าเนินการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

สถานะการด าเนินงาน

PLAN 1 

PLAN 1 



ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด) ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสร็จแลว้
ในการด าเนินงาน

๑. การรายงานขอ้มูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจา้หน้าที่ของรัฐในสังกดักระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑. รายงานขอ้มูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐใน

สังกดักระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจ าเดือน

มกราคม ๒๕๖๒ ต่อศูนยอ์ านวยการต่อต้านการทุจริต เมื่อ

วันที่ ๗ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒

- กรณี ขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) 

พบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ (กอ่นมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) 

พบว่า มีเร่ืองร้องเรียนอยูใ่นระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ 

เร่ือง



แบบรายงานผลการด าเนินงานส าคัญทีไ่มไ่ดข้อรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบัน/ศูนย/์กลุ่มงาน........................................................................................................................................................

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรม/งานที่ส าคัญ
สถานะการด าเนินงานความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต/ิ

แผนการปฏิรปูประเทศ/ข้อสัง่การของนายกรฐัมนตร ี

(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

PLAN 1 PLAN 2 



ผลผลิตระดับหน่วยงาน งบประมาณ      …….......................................... บาท

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)
ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสรจ็แล้ว
ในการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ด าเนินการเอง

๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑. อยู่ในระหว่างการจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติการสัมมนาเพื่อการ

พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงาน ก.พ.

๒. ส่งข้อมูลจ านวนบุคลากรของส านักงาน ก.พ. และข้อมูลผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก ให้กับส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 

๒๕๖๒



๑.๒ การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต

อยู่ในระหว่างการจัดท าขอบเขตงานและขออนุมัติด าเนินการจัดจ้าง 

๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บูรณาการ)

กิจกรรม

๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ

ส านักงาน ก.พ. ใสสะอาด 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบนั/ศูนย/์กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ (รว่มกับศจ. และสมว.).......

ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต/ิ

แผนการปฏิรูปประเทศ/ข้อสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรี 

(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

วิธีด าเนินการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

สถานะการด าเนินงาน

PLAN 1 

PLAN 1 



ผลการด าเนินงาน ปญัหา/อุปสรรค

(โปรดระบรุายละเอียด) ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

เสร็จแลว้
ในการด าเนินงาน

๑. การรายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระท าการทจุริตหรือ

ประพฤติมิชอบ

๑. รายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐใน

สังกัดกระท าการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ ประจ าเดือน

กุมภาพนัธ ์๒๕๖๒ ต่อศูนย์อ านวยการต่อต้านการทจุริต เมื่อ

วนัที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทจุริตหรือ

ประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วนัที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) 

พบวา่ ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทจุริตหรือ

ประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วนัที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) 

พบวา่ มีเร่ืองร้องเรียนอยู่ในระหวา่งด าเนินการ จ านวน ๒ 

เร่ือง



แบบรายงานผลการด าเนินงานส าคัญทีไ่มไ่ดข้อรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านัก/สถาบัน/ศูนย/์กลุ่มงาน........................................................................................................................................................

ประจ าเดอืน มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรม/งานที่ส าคัญ
สถานะการด าเนินงานความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต/ิ

แผนการปฏิรปูประเทศ/ข้อสั่งการของนายกรฐัมนตร ี

(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

PLAN 2 


