
เอกสารแนบ 1

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซ่ือสัตย์

สุจริต

สร้างกลไกการ

ป้องกันการทุจริต

สร้าง

ประสิทธิภาพ

การป้องกัน

การทุจริต

4. การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้และ

น ามาปรับใช้กับการ

ปฏิบัติงานของตน

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ

และน ามาความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้

ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึง

คุณธรรมจริยธรรมและความ

พอเพียงในการด าเนินชีวิต
P P

5. กิจกรรมบูรณาการท างานด้านป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในสังกัดกระทรวง

การด าเนินงาน ด้านป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตใน

สังกัดกระทรวงมีความรวดเร็ว

การประสานงานและการด าเนิน 

การระหว่างหน่วยงานในสังกัด

กระทรวง   มีความสะดวกรวดเร็ว

การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ

และทันตามกรอบเวลาการ

ด าเนินงาน
P P P

1. ให้ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

ศปท........องค์การสะพานปลา............................

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

ในเร่ือง การขัดกันแห่งผล 

ประโยชน์เพ่ิมข้ึน

บุคลากรท่ีเข้าอบรมมีความรู้ความ

เข้าใจและน าไปประยุกต์ ใช้ใน

การปฏิบัติงาน

 บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมมี

ความเข้าใจและเพ่ิมข้ึนและ

เสริมสร้างคุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงาน
P P P

2. การพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน

พัสดุการตรวจสอบภายในวินัยและนิติการ

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ

เข้าใจท่ีเก่ียวเฉพาะด้านท่ีตน

รับผิดชอบมากข้ึน

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ

เข้าใจและน าความรู้ท่ีได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม

ได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะ

ด้านเพ่ือการป้องกันการทุจริต P P P

P P

3. เสริมสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

และการจัดการข้อร้องเรียน

มีช่องทางการร้องเรียนของ

หน่วยงานภายนอกท่ี

เก่ียวข้องหลายช่องทาง

มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ได้หลายช่องทางและ สร้างการมี

ส่วนร่วม ในการตรวจสอบของผู้มี

ส่วนได้เสีย

มีช่องทางการร้องเรียนหลาย

ช่องทางท าให้ผู้มีส่วนได้เสียมี

โอกาสแสดงความคิดเห็นและ

ร่วมตรวจสอบการท างานของ

หน่วยงาน

P

งานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันทุจริตเชิง

นโยบาย

พนักงานมีความมุ่งม่ันในการ

ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริตด าเนินงานด้วยความ

โปร่งใสตรวจสอบได้

ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและ

ด าเนินการตามเจตจ านงการ

บริหารงานด้วย ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีคุณธรรม

ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล

เก่ียวกับการป้องกันทุจริตเชิง

นโยบายในหน่วยงานเพ่ือยึดถือ

เป็นแนวทางด าเนินงาน

P

ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนัก

และรักษาวินัยในการ

ปฏิบัติงาน

สร้างจิตส านึกและ ค่านิยมในการ

ผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบ 

ข้อบังคับของหน่วยงาน

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม

P P

P

ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกและ

ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ

ของหน่วยงาน
P

หมายเหตุ

1. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัยและปลุก

จิตส านึกในการปฏิบัติงาน

2. อบรมโครงการ“เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนา

พนักงานองค์การสะพานปลา"

เสริมสร้างภาระผู้น าแก่

บุคลากร และส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและสุจริต 

 พอเพียง

ผู้ปฏิบัติงานมีภาวะผู้น ามี

คุณธรรมจริยธรรม กล้าตัดสินใจ

ในส่ิงท่ีถูกต้อง

ผู้เข้าร่วมอบรมน าความรู้ท่ีได้มา

พัฒนาตนเองกล้าตัดสินใจบน

พ้ืนฐานคุณธรรม สุจริต และ

พอเพียง P P P

ปัญหาด้านงบประมาณของหน่วยงานอันมีจ ากัด ซ่ึงบางกิจกรรมต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ โดยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกท่ีมีโครงการ/กิจกรรมท่ีคล้ายกัน หรือจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือติดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ในหน่วยงาน...

P

งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง


