
ปฏิทินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(ค าสั่ง กปภ. ที่ 1794/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557) 

 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม 
ต.ค.  
60 

พ.ย.  
60 

ธ.ค.  
60 

ม.ค.  
61 

ก.พ.  
61 

มี.ค.  
61 

เม.ย.  
61 

พ.ค.  
61 

มิ.ย.  
61 

ก.ค.  
61 

ส.ค.  
61 

ก.ย.  
61 

1. เลขานุการคณะกรรมการฯ (ศปท.กปภ.) 
- ติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ตามแผนฯ ที่ก าหนด                   
ณ สิ้นไตรมาส 4/2560 

            

2. ประชุมเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4/2560 ดังนี ้
   1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ 
ศปท.กปภ. ปีงบประมาณ 2560  
   2. เร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)     

            

3. เลขานุการคณะกรรมการฯ (ศปท.กปภ.) 
- สรุปมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ 
กปภ. (ศปท.กปภ.) ไตรมาส 4/2560 เพื่อจัดท ารายงานน าเสนอผู้ว่าการ 

            

4. เลขานุการคณะกรรมการฯ (ศปท.กปภ.) 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และแผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 
2561 จากหน่วยงานต่างๆ ณ สิ้นไตรมาส 1/2561 

            

5. ประชุมเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1/2561 ดังนี ้
   1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตของ กปภ. ปีงบประมาณ 2561 

 2. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 
ปีงบประมาณ 2561  
   3. การคัดเลือกนักบริการมือทองสมองเพชรระดับองค์กรประจ าปี 
2560 รวมทั้งรางวัลที่จะมอบให้    

            

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
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ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม 
ต.ค.  
60 

พ.ย.  
60 

ธ.ค.  
60 

ม.ค.  
61 

ก.พ.  
61 

มี.ค.  
61 

เม.ย.  
61 

พ.ค.  
61 

มิ.ย.  
61 

ก.ค.  
61 

ส.ค.  
61 

ก.ย.  
61 

  4. การคัดเลือกบุคคลในโครงการท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี 
2560 รวมทั้งรางวัลที่จะมอบให้ 

 5. เร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

            

6. เลขานุการคณะกรรมการฯ (ศปท.กปภ.) 
- สรุปมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ 
กปภ. (ศปท.กปภ.) ไตรมาส 1/2561 เพื่อจัดท ารายงานน าเสนอผู้ว่าการ 

            

7. เลขานุการคณะกรรมการฯ (ศปท.กปภ.) 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และแผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปงีบประมาณ 
2561 จากหน่วยงานต่างๆ ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 

            

8. ประชุมเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 ดังนี ้
   1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตของ กปภ. ปีงบประมาณ 2561 

 2. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ.
ปีงบประมาณ 2561  
   3. เร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)     

            

9. เลขานุการคณะกรรมการฯ (ศปท.กปภ.) 
- สรุปมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ 
กปภ. (ศปท.กปภ.) ไตรมาส 2/2561 เพื่อจัดท ารายงานน าเสนอผู้ว่าการ 

            

10. เลขานุการคณะกรรมการฯ (ศปท.กปภ.) 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 
2561 จากหน่วยงานต่างๆ ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 

            

 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.               คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
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ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ต.ค.  
60 

พ.ย.  
60 

ธ.ค.  
60 

ม.ค.  
61 

ก.พ.  
61 

มี.ค.  
61 

เม.ย.  
61 

พ.ค.  
61 

มิ.ย.  
61 

ก.ค.  
61 

ส.ค.  
61 

ก.ย.  
61 

11. ประชุมเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 ดังนี ้
   1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตของ กปภ. ปีงบประมาณ 2561 

 2. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 
ปีงบประมาณ 2561    

3. เร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เช่น การทบทวนประมวลจริยธรรมฯ 
เป็นต้น     

            

12. เลขานุการคณะกรรมการฯ (ศปท.กปภ.) 
- สรุปมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ 
กปภ. (ศปท.กปภ.) ไตรมาส 3/2561 เพื่อจัดท ารายงานน าเสนอผู้ว่าการ 

            

13. ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการด าเนินงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ดังนี ้
 1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ. 

ปีงบประมาณ 2562 
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 2562 
 3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลในโครงการท าดี มีผล คนยกย่อง 

ประจ าปี 2561 
   4. เร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

            

14. เลขานุการคณะกรรมการฯ (ศปท.กปภ.) 
 1. สรุปมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม  

ของ กปภ. (ศปท.กปภ.) เพื่อจัดท ารายงานน าเสนอผู้ว่าการ 
 2. แจ้งเวียนแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงานที่

เก่ียวข้องทราบและด าเนินการ 
 3. แจ้งเวียนโครงการท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี 2561 เพื่อให้

หัวหน้าหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือก 
 

            

--------------------------- 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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