
 

 
 

รายงานผลการดำเนินการและการใชจ้่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏบิัติงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

และป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
สำนักงาน ก.พ. 



ผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือสำนักงาน ก.พ.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 
ผลการดำเนินการ 

๑. การข ับ เคล ื ่ อนแผนปฏ ิบ ัต ิการด ้าน 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
การทุจร ิตเพื ่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๙,๔๐๐.- ๑.๑ จัดการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน  
การทุจริต เพื ่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ ้น ในวันที่  
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน ๔๐ คน 
๑.๒ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดา้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจรติ 
เพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอให้ ลธ.ก.พ. เห็นชอบ 
๑.๓ แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  
เพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/
กลุ่มงาน เพื่อรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๑.๔ กำกับติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันการทุจริตเพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 
๒ รอบ ได้แก่ 
        - รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)  
        - รอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
๑.๕ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันการทุจริตเพื ่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เสนอต่อหัวหน้า ศปท. เพื่อทราบ จำนวน ๒ รอบ ได้แก่ 
        - รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)  
        - รอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 



กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 
ผลการดำเนินการ 

๒. การยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( ITA) ในสำนักงาน ก.พ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๙,๘๐๐.- ๒.๑ จัดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ครั ้งที ่ ๑  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วม
การประชุมจำนวน ๕๐ คน 
๒.๒ นำข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และข้อมูล 
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ลงในระบบ ITAS เพื่อประกอบการประเมิน ITA 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีสว่นได้ 
ส่วนเสียภายใน สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการของสำนักงาน ก.พ. ตอบแบบวัดการรับรู้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒.๕ เสนอผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ ลธ.ก.พ. 
เพื่อทราบ 

๓. การสนับสนุนงานภายในศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

๑๓,๓๕๖.๘๑ ๓.๑ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 
 
 



 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ียังคงมีการแพร่ระบาดสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้ ศปท. ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจากขออนุมัติจัดกิจกรรมในรูปแบบการใชห้้องประชุม  

๒. เจ้าหน้าที่ ศปท. ขาดความรู้ความชำนาญในการจัดประชุม/สัมมนาผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. มาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) ทำให้การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน เพื่อติดตามการรายงาน 

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตเพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เกิดความล่าช้า 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรมีการคำนึงถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน เพื่อกำหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 

๒. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓. การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๔. การประชุมสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การติดต่อประสานงานมีความสะวดก รวดเร็ว 
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