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๔. การเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบั

คณุธรรมจรยิธรรมกบัหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

ผูป้ฏบิัตงิานม ี

ความรูแ้ละน ามา

ปรับใชก้บัการ

ปฏบิัตงิานของตน

ผูป้ฏบิัตงิานมคีวามรู ้

ความเขา้ใจและ

น ามาความรูท้ีไ่ดรั้บ

มาปรับใชใ้นการ

ปฏบิัตตินและ

ปฏบิัตงิาน

ผูป้ฏบิัตงิาน

ตระหนักถงึคณุธรรม

จรยิธรรมและความ

พอเพยีงในการ

ด าเนนิชวีติ
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๕. กจิกรรมบรูณาการท างานดา้น

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติใน

สงักดักระทรวง

การด าเนนิงาน 

ดา้นป้องกนัและ

ปราบปรามการ

ทจุรติในสงักดั

กระทรวงมคีวาม

รวดเร็ว

การประสานงานและ

การด าเนนิ การ

ระหวา่งหน่วยงานใน

สงักดักระทรวง   มี

ความสะดวกรวดเร็ว

การด าเนนิงานมี

ประสทิธภิาพและ

ทันตามกรอบเวลา

การด าเนนิงาน
P P P

งานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

๓. เสรมิสรา้งชอ่งทางการมสีว่นรว่ม

ของผูม้สีว่นไดเ้สยีและการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน

มชีอ่งทางการ

รอ้งเรยีนของ

หน่วยงาน

ภายนอกที่

เกีย่วขอ้งหลาย

ชอ่งทาง

มชีอ่งทางการ

รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์

ไดห้ลายชอ่งทางและ

 สรา้งการมสีว่นรว่ม 

ในการตรวจสอบของ

ผูม้สีว่นไดเ้สยี

มชีอ่งทางการ

รอ้งเรยีนหลาย

ชอ่งทางท าใหผู้ม้ ี

สว่นไดเ้สยีมโีอกาส

แสดงความคดิเห็น

และรว่มตรวจสอบ

การท างานของ
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P P

๒. การพัฒนาความรูเ้ฉพาะทาง

ใหแ้กผู่ป้ฏบิัตงิานดา้นพัสดกุาร

ตรวจสอบภายในวนัิยและนติกิาร

ผูป้ฏบิัตงิานมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจทีเ่กีย่ว

เฉพาะดา้นทีต่น

รับผดิชอบมากขึน้

ผูป้ฏบิัตงิานมคีวามรู ้

ความเขา้ใจและน า

ความรูท้ีไ่ดรั้บไป

ประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

 บคุลากรทีเ่ขา้รับ

การอบรมไดรั้บการ

พัฒนาความรูเ้ฉพาะ

ดา้นเพือ่การป้องกนั

การทจุรติ

P

บคุลากรมคีวามรู ้

ความเขา้ใจในเรือ่ง

 การขัดกนัแหง่ผล

 ประโยชน์เพิม่ข ึน้

บคุลากรทีเ่ขา้อบรม

มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

และน าไปประยกุต ์

ใชใ้นการปฏบิัตงิาน

 บคุลากรทีเ่ขา้รับ

การอบรมมคีวาม

เขา้ใจและเพิม่ขึน้

และเสรมิสรา้ง

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสในหน่วยงาน

P

๑. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลประโยชน์

ทับซอ้นและการสง่เสรมิคณุธรรม

จรยิธรรมในหน่วยงาน

แบบรายงานสรปุผลการด าเนนิงานของศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ ระดบักระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดอืน)

ศปท........องคก์ารสะพานปลา............................
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ปัญหา/อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ
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ปัญหาดา้นงบประมาณของหน่วยงานอันมจี ากัด ซึง่บางกจิกรรมตอ้งปรับเปลีย่นรปูแบบ โดยการจัดสง่บคุลากรเขา้รว่มอบรมสมัมนากับหน่วยงานภายนอกทีม่ี

โครงการ/กจิกรรมทีค่ลา้ยกัน หรอืจัดท าสือ่ประชาสมัพันธเ์พือ่เผยแพรค่วามรูใ้หก้ับบคุลากรผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์หรอืตดิบอรด์เผยแพรค่วามรูใ้นหน่วยงาน...

P

งานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

หมายเหตุ

๑. กจิกรรมเสรมิสรา้งคา่นยิมการ

รักษาวนัิยและปลกุจติส านกึในการ

ปฏบิัตงิาน

๒. อบรมหลักสตูร“การพัฒนาภาวะ

ผูน้ า(SmartLeadership) และการ

ท างานอยา่งมคีวามสขุบนพืน้ฐาน

คณุธรรมจรยิธรรม และความ

พอเพยีง”

เสรมิสรา้งภาระ

ผูน้ าแกบ่คุลากร 

และสง่เสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรม

และสจุรติ  พอเพยีง

ผูป้ฏบิัตงิานมภีาวะ

ผูน้ ามคีณุธรรม

จรยิธรรม กลา้

ตัดสนิใจในสิง่ที่

ถกูตอ้ง

ผูเ้ขา้รว่มอบรมน า

ความรูท้ีไ่ดม้า

พัฒนาตนเองกลา้

ตัดสนิใจบนพืน้ฐาน

คณุธรรม สจุรติ 

และพอเพยีง

P

งานดา้นคุม้ครองจรยิธรรม
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ผูป้ฏบิัตงิานมี

จติส านกึและปฏบิัต ิ

ตามระเบยีบ 

ขอ้บังคับของ

หน่วยงาน

P

๑. กจิกรรมเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบั

การป้องกนัทจุรติเชงินโยบาย

พนักงานมคีวาม

มุง่มั่นในการ

ปฏบิัตงิานดว้ย

ความซือ่สตัย์

สจุรติด าเนนิงาน

ดว้ยความโปรง่ใส

ตรวจสอบได ้

ผูบ้รหิารและ

พนักงานยดึถอืและ

ด าเนนิการตาม

เจตจ านงการ

บรหิารงานดว้ย 

ความซือ่สตัยส์จุรติ  

มคีณุธรรม

ด าเนนิการเผยแพร่

ขอ้มลูเกีย่วกบัการ

ป้องกนัทจุรติเชงิ

นโยบายใน

หน่วยงานเพือ่ยดึถอื

เป็นแนวทาง

ด าเนนิงาน
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ผูป้ฏบิัตงิานมี

ความตระหนักและ

รักษาวนัิยในการ

ปฏบิัตงิาน

สรา้งจติส านกึและ 

คา่นยิมในการ

ผูป้ฏบิัตงิานตาม

ระเบยีบ ขอ้บังคับ

ของหน่วยงาน
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