
แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง 

*********** 

  

 ด้วยส ำนักงำน ป.ป.ท. ส ำนักงำน ก.พ. และส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ร่วมกันพิจำรณำจัดท ำข้อเสนอ
มำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) โดยกำรปรับ
บทบำทภำรกิจของ ศปท. และกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรม เพ่ือให้สำมำรถเป็นกลไก
ระดับหน่วยงำนที่มีศักยภำพในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้บรรลุผลส ำเร็จได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ดังนั้น จึงขอควำมอนุเครำะห์หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม ในสังกัดกระทรวงที่มีกำรจัดตั้ง ศปท.
ระดับกระทรวง โปรดแจ้งข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจงำนของ ศปท.ระดับกระทรวง ตลอดจนข้อมูล
กำรมอบหมำยภำรกิจงำนในเรื่องกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และรับเรื่องร้องเรียน
กรณีเจ้ำหน้ำในหน่วยงำนกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ของส่วนรำชกำรระดับกรม เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท ำ
ข้อเสนอมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรของ ศปท. และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป  
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๒ ชื่อส่วนรำชกำร (กรม)  ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)  
 

 ๑.๒ ส่วนรำชกำรมีกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตขึ้นภำยในกรมหรือไม่  
  
                    มีกำรจัดตั้ง  

  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่        
            

  
                              ไม่มีกำรจัดตั้ง 

   แต่มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนภำยในอ่ืนๆ ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบในเรื่อง
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และรับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีเจ้ำหน้ำในหน่วยงำนกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ได้แก่                    
(โปรดระบุชื่อหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย) ส ำนักบริหำรจัดกำรองค์กรและยุทธศำสตร์ 
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๒. ข้อมูลการมอบหมายเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง  
 

ภารกิจงานที่ด าเนินการ 
หน่วยงานภายในกรม

ที่รับผิดชอบ* 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ* 
ประเภท จ านวน ต าแหน่ง(ประเภทและระดับ)  สังกัด 

มอบหมาย 
เร่ือง เต็มเวลำ รั บผิ ดชอบ

งำนอื่นด้วย 
๑ กำรรำยงำนผลด ำเนินกำรกรณีร้องเรียน

เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐกระท ำกำรทุจรติประพฤติมิ
ชอบ ต่อ ศปท.กระทรวง ตำมแบบฟอร์มของ 
ส ำนักงำน ป.ป.ท.  

งำนทรัพยำกรมนุษย ์ ข้าราชการ      
พนักงานราชการ      
อื่นๆ  (ระบุ) 
เจ้ำหน้ำท่ี
องค์กำรมหำชน 

๑ นักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ปฏบิัตงิำนทรัพยำกรมนุษย์
กลุ่มงำนบริหำรจัดกำรองค์กร 

   

๒ กำรรับเรื่องร้องเรียนกรณเีจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
กระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงกำร
ติดตำมผลด ำเนินกำร 

งำนคณะกรรมกำร
และที่ปรึกษำ 

ข้าราชการ      
พนักงานราชการ      
อื่นๆ  (ระบุ) 
เจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน 

๑ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  ปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรและ
ที่ปรึกษำ กลุ่มงำนนโยบำยและยทุธศำสตร ์

   

๓ กำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนบริหำร
ควำมเสีย่งกำรทุจรติ และรำยงำนไปยัง ศป
ท.กระทรวง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร ์

ข้าราชการ      
พนักงานราชการ      
อื่นๆ  (ระบุ) 
เจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน 

๑ เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน   ปฏิบัติงำนนโยบำย
และแผนยุทธศำสตร์  กลุม่งำนนโยบำยและยุทธศำสตร ์

   

๔ กำรขับเคลื่อน กำรประเมินคณุธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA) และกำร
รำยงำน 

ส ำนักบริหำรจัดกำร
องค์กรและ
ยุทธศำสตร ์

ข้าราชการ      
พนักงานราชการ      
อื่นๆ  (ระบุ) 
เจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน 

๒ ๑. ผู้จดักำรส ำนักบริหำรจดักำรองค์กรและยุทธศำสตร ์
๒. เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทั่วไป ปฏิบตัิงำนบริหำรทั่วไป กลุ่ม
งำนบริหำรจดักำรองค์กร 
 

   

๕ ข้าราชการ      
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ภารกิจงานที่ด าเนินการ 
หน่วยงานภายในกรม

ที่รับผิดชอบ* 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ* 
ประเภท จ านวน ต าแหน่ง(ประเภทและระดับ)  สังกัด 

มอบหมาย 
เร่ือง เต็มเวลำ รั บผิ ดชอบ

งำนอื่นด้วย 
กำรรวบรวมผลด ำเนินกำรและรำยงำนผล
ด ำเนินงำนงบบูรณกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

กลุ่มงำนส่งเสรมิ
คุณธรรมเครือข่ำยทำง
สังคม 

พนักงานราชการ      
อื่นๆ  (ระบุ) 
เจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน 

๑ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมคณุธรรมเครือข่ำยทำงสังคม  
ส ำนักส่งเสรมิและขับเคลื่อนเครือข่ำยทำงสังคม 

   

๖ กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร   
คือ (โปรดระบุกิจกรรม) กำรส่งเสริมองค์กร
คุณธรรม 

คณะท ำงำนองค์กร
คุณธรรม  

ข้าราชการ      
พนักงานราชการ      
อื่นๆ  (ระบุ) 
เจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน 

๘ ๑. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุณธรรม 
๒. ผู้จัดกำรส ำนักส่งเสริมและขับเคลือ่นเครือข่ำยทำง

สังคม  
๓. ผู้แทน กลุ่มงำนวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรม

ไทย  
๔. ผู้แทน กลุ่มงำนศูนย์ข้อมลูและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕. ผู้แทน กลุ่มงำนสื่อสำรและรณรงค์ทำงสังคม 
๖. ผู้แทน กลุ่มงำนสมัชชำคุณธรรมและควำมร่วมมือ

นำนำชำติ 
๗. ผู้แทน กลุ่มงำนส่งเสรมิคณุธรรมเครือข่ำยทำงสังคม 
๘. ผู้แทน กลุ่มงำนบรหิำรจดักำรองคก์ร 

   

๗ อื่นๆ**  (หำกมี โปรดระบุ)  ข้าราชการ      
พนักงานราชการ      
อื่นๆ  (ระบุ)      

 หมายเหตุ   * กรณีมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นภายในกรมให้ระบุในช่อง “หน่วยงานภายในกรมที่รับผิดชอบ” ว่า “ศปท.กรม” และให้ระบุข้อมูลค าสั่งจัดตั้งในช่องหมายเหตุ เช่น ตามค าสั่งกรมที่... เป็นต้น  
   ** หมายถึง การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานหรือที่ต้องรายงาน/แจ้งผลด าเนินการต่อ ศปท.กระทรวง หรือในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
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๓. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา       

 ๓.๑ ขำดผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยในองค์กร       

 ๓.๒ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย   

 ๓.๓ ภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เนื่องจำกเป็นองค์กำรมหำชนขนำดเล็ก (อัตรำก ำลัง

ทั้งสิ้น ๓๕ อัตรำ) ในขณะที่งำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิ

ชอบ และรับเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้ำหน้ำในหน่วยงำนกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นงำนที่มีรำยละเอียด 

ส่งผลให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน และประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน    

 
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน        

 ๔.๑  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำย ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

          ๔.๒  จัดท ำคลินิกที่เป็น one stop  service ในกำรให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และรับเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้ำหน้ำใน

หน่วยงำนกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   

 ๔.๓     บูรณำกำรแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำร

ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และรับเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้ำหน้ำในหน่วยงำนกระท ำกำรทุจริต

ประพฤติมิชอบ รวมถึงลดควำมถ่ีในกำรรำยงำน        

 
 
 
      ลงชื่อ       
            (หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้ได้รับมอบหมำย) 
 


