รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สานักงาน ก.พ.
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)

PLAN 1

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ร่วมกับศจ. และสมว.).......
ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลผลิตระดับหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๒๓๐,๐๐๐.- บาท

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

วิธีดาเนินการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บูรณาการ)
กิจกรรม
๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสานักงาน ก.พ. ใส
สะอาด

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ดาเนินการเอง

๑) อยู่ระหว่างการปรับกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสานักงาน ก.พ. ใสสะอาด





๒) รายงานผลการดาเนินการกรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ( ตามมติ ครม.วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) ถัดจากวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๑ พบว่า
หน่วยงานไม่มีกรณีร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ถัดจากวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑



๓) รายงานผลการดาเนินการกรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม.วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) จานวน ๒ เรื่อง
๔) รายงานและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒



PLAN 2

แบบรายงานผลการดาเนินงานสาคัญที่ไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุม่ งาน...............................................ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต..............................................................
ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรม/งานทีส่ าคัญ
๑. การรายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

๑. รายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดกระทาการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ต่อศูนย์อานวยการต่อต้านการ
ทุจริต เมือ่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ
ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ
ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า มีเรือ่ งร้องเรียนอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
จานวน ๒ เรือ่ ง

PLAN 1

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ร่วมกับศจ. และสมว.).......
ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ

ผลผลิตระดับหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ข้อสัง่ การ
ของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

…….......................................... บาท

ผลการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

(โปรดระบุรายละเอียด)

สถานะการดาเนินงาน
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค
ในการดาเนินงาน

๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บูรณาการ)
กิจกรรม
๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสานักงาน ก.พ. ใส
สะอาด

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดาเนินการเอง

๑. หัวหน้า ศปท. อนุมัติแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตเพื่อสานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



PLAN 1

PLAN 21

แบบรายงานผลการดาเนินงานสาคัญที่ไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุม่ งาน...............................................ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต..............................................................
ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรม/งานทีส่ าคัญ
๑. การรายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

๑. รายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดกระทาการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต
เมือ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ตามมติ
ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ
ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว่า มีเรือ่ งร้องเรียนอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
จานวน ๒ เรือ่ ง

PLAN 1

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ร่วมกับศจ. และสมว.).......
ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท

ผลผลิตระดับหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ข้อสัง่ การ
ของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ผลการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

(โปรดระบุรายละเอียด)

สถานะการดาเนินงาน
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค
ในการดาเนินงาน

๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บูรณาการ)
กิจกรรม
๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ
สานักงาน ก.พ. ใสสะอาด
๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดาเนินการเอง

อยูใ่ นระหว่างการจัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติการสัมมนาเพื่อการ
พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงาน ก.พ.



PLAN 1

PLAN 21

แบบรายงานผลการดาเนินงานสาคัญทีไ่ ม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน...............................................ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต..............................................................
ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรม/งานที่สาคัญ
๑. การรายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรปู ประเทศ/ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

๑. รายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัดกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจาเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต่อศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)
พบว่า ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)
พบว่า มีเรือ่ งร้องเรียนอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ จานวน ๒
เรือ่ ง



กิจกรรม/งานที่สาคัญ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรปู ประเทศ/ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

๒. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจา
สานักงาน ก.พ.

จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงาน ก.พ.
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖
ชั้น ๔ อาคารสานักงาน ก.พ. โดยมีเรือ่ งเพื่อทราบและ
พิจารณา ดังนี้
๑. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตเพื่อสานักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสานักงาน ก.พ.
๓. แนวทางการจัดการเรือ่ งร้องเรียนของสานักงาน ก.พ.

๓. การจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสานักงาน ก.พ.

อยูใ่ นระหว่างการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสานักงาน ก.พ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
เพื่อเสนอผอ.สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน พิจารณา
ก่อนเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว





PLAN 1

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต (ร่วมกับศจ. และสมว.).......
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณ

ผลผลิตระดับหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

…….......................................... บาท

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

วิธีดาเนินการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บูรณาการ)
กิจกรรม
๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ
สานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ดาเนินการเอง

๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

อยู่ในระหว่างการจัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติการสัมมนาเพื่อการ
พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงาน ก.พ.



๑.๒ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต

อยู่ในระหว่างการจัดทาขอบเขตงานและขออนุมัติดาเนินการจัดจ้าง



PLAN 1

PLAN 21

แบบรายงานผลการดาเนินงานสาคัญทีไ่ ม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน...............................................ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต..............................................................
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรม/งานที่สาคัญ
๑. การรายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรปู ประเทศ/ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

๑. รายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัดกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจาเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต เมื่อ
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)
พบว่า ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)
พบว่า มีเรือ่ งร้องเรียนอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ จานวน ๒
เรือ่ ง



กิจกรรม/งานที่สาคัญ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรปู ประเทศ/ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

๒. การประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมของสานักงาน ก.พ.

จัดประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ของสานักงาน ก.พ. ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ อาคารสานักงาน ก.พ. โดยมี
เรือ่ งเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
๑. คาสั่งสานักงาน ก.พ. ที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ลงวันที่ ๙ ตุลาคม
๒๕๖๐ เรือ่ ง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมของสานักงาน ก.พ.
๒. เรือ่ งร้องเรียนข้าราชการพลเรือนผิดประมวลจริยธรรม

๓. การจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสานักงาน ก.พ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสานักงาน ก.พ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
ที่ผ่านการเสนอให้ รกพ.ที่กากับดูแล
ก่อนเสนอต่อ ผอ.สานัก/สถาบัน/ศูนย์





PLAN 1

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต (ร่วมกับศจ. และสมว.).......
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณ

ผลผลิตระดับหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

…….......................................... บาท

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

วิธีดาเนินการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บูรณาการ)
กิจกรรม
๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ
สานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ดาเนินการเอง

๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

อยู่ในระหว่างการจัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติการสัมมนาเพื่อการ
พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงาน ก.พ.



๑.๒ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต

อยู่ในระหว่างการจัดทาขอบเขตงานและขออนุมัติดาเนินการจัดจ้าง



PLAN 1

PLAN 21

แบบรายงานผลการดาเนินงานสาคัญทีไ่ ม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน........................................................................................................................................................
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรม/งานที่สาคัญ
๑. การรายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรปู ประเทศ/ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

๑. รายงานข้อมูลเรือ่ งกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัดกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจาเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ ต่อศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต เมื่อ
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)
พบว่า ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)
พบว่า มีเรือ่ งร้องเรียนอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ จานวน ๒
เรือ่ ง



PLAN 1

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน.......ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต (ร่วมกับศจ. และสมว.).......
ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณ

ผลผลิตระดับหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

…….......................................... บาท

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

วิธีดาเนินการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (บูรณาการ)
กิจกรรม
๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อ
สานักงาน ก.พ. ใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ดาเนินการเอง

๑.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑. อยู่ในระหว่างการจัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติการสัมมนาเพื่อการ
พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงาน ก.พ.
๒. ส่งข้อมูลจานวนบุคลากรของสานักงาน ก.พ. และข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ให้กับสานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๒



๑.๒ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต

อยู่ในระหว่างการจัดทาขอบเขตงานและขออนุมัติดาเนินการจัดจ้าง



PLAN 1

PLAN 2

แบบรายงานผลการดาเนินงานสาคัญทีไ่ ม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน........................................................................................................................................................
ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรม/งานที่สาคัญ
๑. การรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรปู ประเทศ/ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ผลการดาเนินงาน

สถานะการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

(โปรดระบุรายละเอียด)

ยังไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จแล้ว

ในการดาเนินงาน

๑. รายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัดกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต่อศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต เมื่อ
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ (ตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)
พบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน
- กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ (ก่อนมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)
พบว่า มีเรื่องร้องเรียนอยู่ในระหว่างดาเนินการ จานวน ๒
เรื่อง



