แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงาน อท.ศอพท.

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินงาน
สร้างจิตสานึก สร้างกลไก
สร้าง
เป้าหมาย
หมายเหตุ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ งบ
งบ
ผล และปลูกฝังความ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
บูรณาการ หน่วยงาน เบิกจ่าย ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต ในการป้องกัน
การทุจริต
สาเร็จ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
งบประมาณ (ถ้ามี)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

จัดทาแนวทางการดาเนิน ความสาเร็จในการจัดทา
การตามกรอบการประเมิน แนวทางการประเมินคุณธรรม
คุณธรรมและความโปรงใส และความโปร่งใส(ITA)
(ITA)
จัดทาแผนงาน/โครงการ/ อท.ศอพท. มีแผนงานหรือ
กิจกรรม เกี่ยวกับ
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
การส่งเสริมคุณธรรมและ คุณธรรมและจริยธรรม
จริยธรรม

อย่างน้อย
๑ ช่องทาง

-

-

-

-

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

จัดทากิจกรรมอบรม/ให้ ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับ ร้อยละ ๖๐
อยู่ระหว่าง
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ดาเนินการ
คุณธรรม จริยธรรมและ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณให้กาลังพล และจรรยาบรรณ
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน พ.ท.อิทธิพล คล่องอักขระ ตาแหน่ง หน.กาลังพล กนผ.อท.ศอพท เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๒๔๓ ๖๐๘๒ email DID.PERSON305@gmail.com วันที่ ๑ พ.ค.๖๒

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงาน อท.ศอพท.

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินงาน
สร้างจิตสานึก สร้างกลไก
สร้าง
เป้าหมาย
หมายเหตุ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ งบ
งบ
ผล และปลูกฝังความ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
บูรณาการ หน่วยงาน เบิกจ่าย ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต ในการป้องกัน
การทุจริต
สาเร็จ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
งบประมาณ (ถ้ามี)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

การนาข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ อท.ศอพท.

ความสาเร็จของการนาข้อมูล
ข่าวสารที่ทนั สมัย มาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่บนเว็บ
ไซต์ของ อท.ศอพท.

การเข้าร่วมกิจการการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)

ความสาเร็จในการเข้าร่วม

กิจกรรม การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

สาเร็จ

-

-

-

-

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................
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แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงาน อท.ศอพท.

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินงาน
สร้างจิตสานึก สร้างกลไก
สร้าง
เป้าหมาย
หมายเหตุ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ งบ
งบ
ผล และปลูกฝังความ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
บูรณาการ หน่วยงาน เบิกจ่าย ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต ในการป้องกัน
การทุจริต
อย่างน้อย
อยู่ระหว่าง
๑ โครงการ
ดาเนินการ
งบประมาณ (ถ้ามี)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

การลงนามข้อตกลง
ความสาเร็จของการลงนาม
คุณธรรมระหว่าง
ข้อตกลงคุณธรรมระหว่าง
อท.ศอพท. และหน่วยงาน อท.ศอพท. และหน่วยงาน
ภาคธุรกิจ เพื่อป้องกันการ ภาคธุรกิจ เพื่อป้องกันการ
ร่วมมือกันทุจริตโครงการ ร่วมมือกันทุจริตโครงการ

การแก้ไขกฎ ระเบียบ
คาสั่ง ที่มีอยู่ของหน่วยงาน
มีการทบทวน ตรวจสอบ
ให้มีความทันสมัย เพื่อ
ยับยั้งการทุจริต

ความสาเร็จของการดาเนิน

การทบทวนแก้ไขกฎ ระเบียบ
คาสั่ง ให้มีความทันสมัย
เพื่อยับยั้งการทุจริต

สาเร็จ

-

-

-

-

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................
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แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงาน อท.ศอพท.

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินงาน
สร้างจิตสานึก สร้างกลไก
สร้าง
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หมายเหตุ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ งบ
งบ
ผล และปลูกฝังความ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
บูรณาการ หน่วยงาน เบิกจ่าย ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต ในการป้องกัน
การทุจริต
ความสาเร็จของการมีช่องทาง
อยู่ระหว่าง
บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินการ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
ให้เกิดการสร้างความร่วมมือ
การมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่าย
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ สป.
งบประมาณ (ถ้ามี)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ใช้ระบบเทโนโลยี
สารสนเทศของหน่วย เป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เพื่อให้เกิดการสร้าง
ความร่วมมือ การมี
ส่วนร่วมระหว่างเครือข่าย
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ สป.

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................
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