แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบ ัติการต่อต้านการทุจริต ระด ับกระทรวง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดืเอกสารแนบ
อน)
1
ศปท........องค์การสะพานปลา............................
งบประมาณ (ถ้ามี)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ต ัวชวี้ ัด

เป้าหมาย

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องก ัน

สร้าง
สร้าง
ประสิทธิ
กลไก
ภาพ
การ
การ
ป้องก ัน
ป้องก ัน
ั สจ
่ สตย์
ซือ
ุ ริต การทุจริต
การ
ทุจริต

ผลการ
สร้าง
ดาเนินงาน
จิตสานึก
ผลล ัพธ์/
งบบูรณาการ
งบหน่วยงาน
ผลเบิกจ่ายและปลูกฝัง
ั
ผลสมฤทธิ
์
ความ

งานด ้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ
๑. ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับผลประโยชน์
ทับซ ้อนและการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน

บุคลากรมีความรู ้
ความเข ้าใจในเรือ
่ ง
การขัดกันแห่งผล
ประโยชน์เพิม
่ ขึน
้

๒. การพัฒนาความรู ้เฉพาะทาง
ให ้แก่ผู ้ปฏิบัตงิ านด ้านพัสดุการ
ตรวจสอบภายในวินัยและนิตก
ิ าร

ผู ้ปฏิบัตงิ านมี
ความรู ้ความ
เข ้าใจทีเ่ กีย
่ ว
เฉพาะด ้านทีต
่ น
รับผิดชอบมากขึน
้
่
่
๓. เสริมสร ้างช่องทางการมีสวนร่วม มีชองทางการ
ของผู ้มีสว่ นได ้เสียและการจัดการข ้อ ร ้องเรียนของ
ร ้องเรียน
หน่วยงาน
ภายนอกที่
เกีย
่ วข ้องหลาย
ช่องทาง
๔. การเผยแพร่ความรู ้เกีย
่ วกับ
คุณธรรมจริยธรรมกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผู ้ปฏิบัตงิ านมี
ความรู ้และนามา
ปรับใช ้กับการ
ปฏิบัตงิ านของตน

๕. กิจกรรมบูรณาการทางานด ้าน
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังกัดกระทรวง

การดาเนินงาน
ด ้านป้ องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในสังกัด
กระทรวงมีความ
รวดเร็ว

บุคลากรทีเ่ ข ้าอบรม
มีความรู ้ความเข ้าใจ
และนาไปประยุกต์
ใช ้ในการปฏิบัตงิ าน

บุคลากรทีเ่ ข ้ารับ
การอบรมมีความ
เข ้าใจและเพิม
่ ขึน
้
และเสริมสร ้าง
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน
ผู ้ปฏิบัตงิ านมีความรู ้ บุคลากรทีเ่ ข ้ารับ
ความเข ้าใจและนา
การอบรมได ้รับการ
ความรู ้ทีไ่ ด ้รับไป
พัฒนาความรู ้เฉพาะ
ประยุกต์ใช ้ในการ
ด ้านเพือ
่ การป้ องกัน
ปฏิบัตงิ าน
การทุจริต
่ งทางการ
่ งทางการ
มีชอ
มีชอ
ร ้องเรียน/ร ้องทุกข์
ร ้องเรียนหลาย
ได ้หลายช่องทางและ ช่องทางทาให ้ผู ้มี
สร ้างการมีสว่ นร่วม
ส่วนได ้เสียมีโอกาส
ในการตรวจสอบของ แสดงความคิดเห็น
ผู ้มีสว่ นได ้เสีย
และร่วมตรวจสอบ
การทางานของ
ผู ้ปฏิบัตงิ านมีความรู ้ ผู ้ปฏิบัตงิ าน
ความเข ้าใจและ
ตระหนั กถึงคุณธรรม
นามาความรู ้ทีไ่ ด ้รับ
จริยธรรมและความ
มาปรับใช ้ในการ
พอเพียงในการ
ปฏิบัตต
ิ นและ
ดาเนินชีวต
ิ
ปฏิบัตงิ าน
การประสานงานและ
การดาเนิน การ
ระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง มี
ความสะดวกรวดเร็ว

การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพและ
ทันตามกรอบเวลา
การดาเนินงาน

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

หมายเหตุ

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบ ัติการต่อต้านการทุจริต ระด ับกระทรวง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดืเอกสารแนบ
อน)
1
ศปท........องค์การสะพานปลา............................
งบประมาณ (ถ้ามี)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

งานด ้านคุ ้มครองจริยธรรม
๑. กิจกรรมเสริมสร ้างค่านิยมการ
รักษาวินัยและปลุกจิตสานึกในการ
ปฏิบัตงิ าน
งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
๑. กิจกรรมเผยแพร่ข ้อมูลเกีย
่ วกับ
การป้ องกันทุจริตเชิงนโยบาย

๒. อบรมหลักสูตร“การพัฒนาภาวะ
ผู ้นา(SmartLeadership) และการ
ทางานอย่างมีความสุขบนพืน
้ ฐาน
คุณธรรมจริยธรรม และความ
พอเพียง”

ต ัวชวี้ ัด

เป้าหมาย

แนวทางตามแผนบูรณา
สร้าง
สร้าง
ประสิทธิ
กลไก
ภาพ
การ
การ
ป้องก ัน
ป้องก ัน
ั สจ
่ สตย์
ซือ
ุ ริต การทุจริต
การ
ทุจริต

ผลการ
สร้าง
ดาเนินงาน
จิตสานึก
ผลล ัพธ์/ งบบูรณาการ
งบหน่วยงาน
ผลเบิกจ่ายและปลูกฝัง
ความ
ั
ผลสมฤทธิ
์

ผู ้ปฏิบัตงิ านมี
ความตระหนั กและ
รักษาวินัยในการ
ปฏิบัตงิ าน

สร ้างจิตสานึกและ
ค่านิยมในการ
ผู ้ปฏิบัตงิ านตาม
ระเบียบ ข ้อบังคับ
ของหน่วยงาน

ผู ้ปฏิบัตงิ านมี
จิตสานึกและปฏิบัต ิ
ตามระเบียบ
ข ้อบังคับของ
หน่วยงาน

P

P

P

พนั กงานมีความ
มุง่ มั่นในการ
ปฏิบัตงิ านด ้วย
่ สัตย์
ความซือ
สุจริตดาเนินงาน
ด ้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

ผู ้บริหารและ
พนั กงานยึดถือและ
ดาเนินการตาม
เจตจานงการ
บริหารงานด ้วย
่ สัตย์สจ
ความซือ
ุ ริต
มีคณ
ุ ธรรม

ดาเนินการเผยแพร่
ข ้อมูลเกีย
่ วกับการ
ป้ องกันทุจริตเชิง
นโยบายใน
หน่วยงานเพือ
่ ยึดถือ
เป็ นแนวทาง
ดาเนินงาน

P

P

P

เสริมสร ้างภาระ
ผู ้นาแก่บค
ุ ลากร
และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และสุจริต พอเพียง

ผู ้ปฏิบัตงิ านมีภาวะ
ผู ้นามีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม กล ้า
ตัดสินใจในสิง่ ที่
ถูกต ้อง

ผู ้เข ้าร่วมอบรมนา
ความรู ้ทีไ่ ด ้มา
พัฒนาตนเองกล ้า
ตัดสินใจบนพืน
้ ฐาน
คุณธรรม สุจริต
และพอเพียง

P

P

P

หมายเหตุ

ปั ญหา/อุปสรรค/ข ้อเสนอแนะ
ั มนากับหน่วยงานภายนอกทีม
ปั ญหาด ้านงบประมาณของหน่วยงานอันมีจากัด ซงึ่ บางกิจกรรมต ้องปรับเปลีย
่ นรูปแบบ โดยการจัดสง่ บุคลากรเข ้าร่วมอบรมสม
่ ี
ื่ ประชาสม
ั พันธ์เพือ
ื่ อิเล็กทรอนิกส ์ หรือติดบอร์ดเผยแพร่ความรู ้ในหน่วยงาน...
โครงการ/กิจกรรมทีค
่ ล ้ายกัน หรือจัดทาสอ
่ เผยแพร่ความรู ้ให ้กับบุคลากรผ่านสอ
ั เจริญอินทร์..ตาแหน่ง หัวหน ้าแผนกระเบียบวินัย เบอร์ตด
ผู ้รายงาน...ว่าทีร่ ้อยตรีสภ
ุ ชย
ิ ต่อ 02 211 7300 ต่อ 2513 e-mail…tee630226@gmail.com วันที.่ . 31 ต.ค.2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได ้ที่ : เว็บไซต์ ศปท. กษ. https://www.moac.go.th/anticorruption-home > หัวข ้อ "ผลการดาเนินงาน" > แบบรายงานตามแผน กษ. รอบ 12 เด
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