


แบบรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

  ผลงานปีงบประมาณ 2562 
  ผลงานปีงบประมาณ 2563      รอบ  6  เดือน    รอบ  12  เดือน (ผลงานสะสม) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         
1. โครงการอบรมและศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ 1 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรมน า - 400,000 -    ไม่ได้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ หลักการพัฒนาชุมชนบน  ความรู้มาเป็นแนวทาง       ด าเนินการ 
คณะกรรมการชุมชน พ้ืนฐานการมีส่วนร่วมและ  ในการพัฒนาชุมและมี       เน่ืองจาก 
 มีความรู้เก่ียวกับการ  ภูมิต้านทานการทุจริต       มาตราการ 
 ป้องกันการทุจริตเพ่ิมข้ึน  ในชุมชน       โควิด-19 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80          
2. อบรมและส่งเสริมพัฒนา 1. ผู้เข้ารับการอบรม 1 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรม - - -    ไม่ได้ต้ังงบ 
สตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย   สามารถแลกเปลี่ยนความ  มีความรู้ความ       ประมาณ 
(เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อ คิดเห็นและเพ่ิมศักยภาพ  เข้าใจบทบาทและ        
การบรรยายเก่ียวกับการ การด าเนินกิจกรรมของ  มีส่วนร่วมในการ        
ป้องกันการทุจริตในการ สตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐  พัฒนาเทศบาล        
อบรมหลักสูตรต่างๆ) 2. ผู้เข้ารับการอบรม  และมีภูมิต้าน        
 มีความรู้เก่ียวกับการ  ทานการทุจริต        
 ป้องกันการทุจริต  ในชุมชน        
 เพ่ิมข้ึน          
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝงัความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน

การทุจริต 
3. อบรมพัฒนาบทบาท 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความ 1  ผู้เข้ารับการอบรมม ี - 10,000 10,000     
สตรีและสร้างความเข้ม รู้ด้านสิทธิสตรีบทบาทและ โครงการ ความรู้ความเข้าใจ        
แข็งในสถาบันครอบครัว ส่งเสริมการพัฒนาไปสู่การ  บทบาทและมีส่วน        
(แทรกเป็นหัวข้อการ สร้างภาวะผู้น าสตรีไม่น้อย  ร่วมในการพัฒนา        
บรรยายเก่ียวกับการ กว่าร้อยละ ๘๐  เทศบาลและมีภูม ิ        
ป้องกันการทุจริตในการ 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความ  ต้านทานการทุจริต        
อบรมหลักสูตรต่างๆ) รู้เก่ียวกับการป้องกันการ  ในชุมชน        
 ทุจริตเพ่ิมข้ึน          
4. โครงการสนับสนุน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 แห่ง 1.สนับสนุนกิจกรรม - - -    ยกเลิกตามระเบียบ 
การด าเนินงานศูนย์ข้อมูล มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  จัดซื้อจัดจ้างให้เกิด       กระทรวงการคลังว่า 
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง   ความโปร่งใสเปิดเผย       ด้วยการจัดซื้อจัด 
ของหน่วยการบริหาร   ตรวจสอบได้       จ้างและการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถ่ิน   2. ป้องกันการทุจริต       พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
   ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง       2560 
5.รายงานผลการปฏิบัติ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ 800 1.เผยแพร่ข้อมูล  56,000 56,000     
งานประจ าป ี ประชาสัมพันธ์ผลงานของ เล่ม ข่าวสารต่อสาธารณะ        
 เทศบาลให้หน่วยงานต่างๆ  2.ลดปัญหาการทุจริต        
 ได้รับทราบ          
6. กิจกรรมเผยแพร ่ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ 12,000 1. เผยแพร่ข้อมูล - 24,000 24,000     
ข้อมูลการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ผลงาน เล่ม ข่าวสารต่อสาธารณะ        
ประจ าเดือน  ของเทศบาลให้หน่วย  2. ลดปัญหาการ        
(จดหมายข่าว) งานต่างๆ ได้รับทราบ  ทุจริต        
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
7. โครงการเวทีประชาคม 1. ร้อยละ 75 ของ 2 ครั้ง 1. สร้างการมีส่วน - 30,000 17,710     
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล โครงการที่ชุมชนเสนอถูก  ร่วมในชุมชน        
 บรรจุในแผนสี่ป ี  2. มีภูมิต้านทาน        
 2. สัดส่วนประชาชนที่เข้า  การทุจริตในชุมชน        
 ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า          
 ร้อยละ 60          
8. โครงการจัดท าแผน ร้อยละ 75 ของ 1 โครงการ 1. สร้างการมีส่วนร่วม - 10,000 9,975     
ชุมชน โครงการแผนชุมชน  ในชุมชน        
 ถูกบรรจุในแผนสี่ปี  2. มีภูมิต้านทานการ        
   ทุจริตในชุมชน        
9. กิจกรรมจัดท าแผน เพ่ือให้เทศบาลมีเอกภาพ 1 ครัง้ 1. ผู้บริหารและหน่วย - - ไม่ใช้     
จัดหาพัสดุประจ าปี ในการบริหารงานพัสดุ   งานผู้ตรวจสอบสามารถ   งบประมาณ     
 และสามารถด าเนินการ  ทราบข้อมูลต่างๆ เก่ียว        
 เก่ียวกับงานพัสดุได้อย่าง  กับพัสดุได้อย่างถูกต้อง        
 มีประสิทธิภาพมากข้ึน  และรวดเร็ว        
   2. การปฏิบัติงาน        
   ถูกต้องตามระเบียบที่        
   เก่ียวข้อง        
10. กิจกรรมการจัดท า  1. จัดท างบแสดงฐานะ 4 ครั้ง 1. ใช้งบประมาณอย่าง - - ไม่ใช้     
รายงานผลการใชจ้่ายเงิน  การเงินและงบอื่นๆ ตาม  คุ้มค่า   งบประมาณ     
ของเทศบาล ให้ประชาชน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. ปฏิบัติงานถูกต้อง        
ได้รับทราบ 2. จัดท ารายงานแสดงผล  ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง        
 การด าเนินงานตามท่ีกรม          
 ส่งเสริมการปกครอง          
 ท้องถ่ินก าหนด          
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
11. กิจกรรมการจัดท า  1. จัดท างบแสดงฐานะ 4 ครั้ง 1. ใช้งบประมาณอย่าง - - ไม่ใช้     
รายงานผลการใชจ้่ายเงิน  การเงินและงบอื่นๆ ตาม  คุ้มค่า   งบประมาณ     
ของเทศบาล ให้ประชาชน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. ปฏิบัติงานถูกต้อง        
ได้รับทราบ 2. จัดท ารายงานแสดงผล  ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง        
 การด าเนินงานตามท่ีกรม          
 ส่งเสริมการปกครอง          
 ท้องถ่ินก าหนด          
12. กิจกรรมการจัดท า จ านวนร้อยละของการ 1 ครัง้ ใชเ้ป็นแนวทางใน      - - ไม่ใช้     
แผนการด าเนินงาน แปลงแผนพัฒนาสามปี  การด าเนินงานใน   งบประมาณ     
ประจ าปีงบประมาณ ไปสู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ        
13. กิจกรรมการจัดท า 1. แผนการใช้จ่ายเงิน 4 ครัง้ การเบิกจ่ายเงินเป็นไป - - ไม่ใช้     
แผนการใช้จ่ายเงิน แสดงรายละเอียดการใช้  ตามแผนการใช้จ่ายเงิน    งบประมาณ     
 จ่ายเงินของหน่วยงานผู้  ของเทศบาล        
 เบิกย่ืนต่องานคลังทุก          
 ระยะ 3 เดือน          
 2. แผนการใช้จ่ายเงินเป็น          
 รายไตรมาสของหน่วยงาน          
 ผู้เบิกท่ีย่ืนต่อหน่วยงาน          
 คลังรายงานรับ-จ่ายเงิน          
 สดประจ าเดือนเมื่อสิ้นปี          
 งบประมาณ          
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
14. กิจกรรมการจัดวาง รายงานผลการประเมิน 1 เล่ม เกิดประสิทธิผลและ - - ไม่ใช้     
ระบบควบคุมภายใน ความเพียงพอและ  ประสิทธิภาพของการ   งบประมาณ     
 ประสิทธิผลของระบบ  ด าเนินงาน        
 ควบคุมภายในในการ          
 บรรลุวัตถุประสงค์และ            
 เป้าหมายที่ก าหนด          
15 กิจกรรมจัดท าแผน 1. สรุปผลการติดตามและ 4 ผู้บริหารมีข้อมูล - - ไม่ใช้     
ติดตามและประเมิน ประเมินผลโครงการ ไตรมาศ ประกอบการตัดสินใจ    งบประมาณ     
ผลแผนพัฒนา 2. รายงานการติดตาม  ในการปฏิบัติงาน        
 ประเมินผลแผนพัฒนา          
 ประจ าปีงบประมาณ          
16. กิจกรรมการประเมิน รายงานการติดตามและ 1 ครัง้ ผู้บริหารมีข้อมูล - - ไม่ใช้     
ผลการด าเนินงาน  ประเมินผลการด าเนิน  ประกอบการตัดสินใจ   งบประมาณ     
เทศบาล งานประจ าป ี  ในการปฏิบัติงาน        
17. คู่มือประชาชน จ านวนกระบวนงาน 46 1. ยกระดับการพัฒนา - - ไม่ใช้     
 และประกาศเผยแพร่ กระบวนงาน การให้บริการของ   งบประมาณ     
 ให้ประชาชนทราบ  หน่วยงานภาครัฐ        
   2. สร้างความโปร่งใส        
   ในการปฏิบัติงานของ        
   หน่วยงานของรัฐ        
13. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติ 12 ครั้ง 1. สิทธิของประชาชนใน - - ไม่ใช้     
 งานศูนย์ฯ  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที ่   งบประมาณ     
   อยู่ในความครอบครอง        
   ของหน่วยงาน        
   2. ลดปัญหาการทุจริต        
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
14. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล จ านวนช่องทางการ 11 ช่องทาง 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าว - - ไม่ใช้     
ข่าวสารเก่ียวกับการป้องกัน ประชาสัมพันธ์  สารผลการด าเนินงาน    งบประมาณ     
และปราบปรามการทุจริต   โครงการแผนงานและ        
ให้ประชนชนทราบ   สร้างเสริมความเข้าใจที่        
   ถูกต้องแก่ประชาชน        
   2. ลดปัญหาการทุจริต        
15. ศูนย์รับเรื่องราวร้อง ร้อยละของจ านวนเรื่อง 1 แห่ง 1. สามารถแก้ไขปัญหา - - ไม่ใช้     
ทุกข์ ร้องเรียนที่สามารถออก  ความเดือดร้อนของ   งบประมาณ     
 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา  ประชาชน        
 ได้  2. ลดปัญหาการทุจริต        
           
16. ตู้รับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบตู้รับฟังความ 1 ครั้ง เป็นช่องทางในการให ้ - - ไม่ใช้     
 คิดเห็นเพ่ือน าเสนอใน  บริการประชาชน   งบประมาณ     
 การจัดท าโครงการและ  เก่ียวกับการรับเรื่องราว        
 รูปแบบเสนอผู้บริหาร  ร้องทุกข์ของประชาชน        
 พิจารณาอนุมัติ          
17. กิจกรรมแจ้งผลการ ร้อยละของการแจ้งผล  1  1. สามารถแก้ไข - - ไม่ใช้     
ด าเนินการตามข้อร้องเรียน การด าเนินการตามข้อ กิจกรรม ปัญหาความเดือดร้อน   งบประมาณ     
 ร้องเรียน  ของประชาชน        
   2. ลดปัญหาการทุจริต        
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม           
1. จัดต้ังศูนย์อัยการ จ านวนครั้งที่มีการจัด 4 ครัง้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - - ไม่ใช้     
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ กิจกรรมการให้ความ  ได้รับความช่วยเหลือ   งบประมาณ     
ทางกฎหมายแก่ประชาชน  ช่วยเหลือหรือกิจกรรม  และได้รับความรู้        
 ให้ความรู ้  ความเข้าใจ        
2. จัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ านวนครั้งที่มีการจัด 4 ครัง้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - - ไม่ใช้     
 กิจกรรมการให้ความ  ได้รับความช่วยเหลือ   งบประมาณ     
 ช่วยเหลือหรือกิจกรรม  และได้รับความรู้        
 ให้ความรู ้  ความเข้าใจ        
3. โครงการอบรมและ จ านวนร้อยละของ 1 โครงการ บุคลากรผู้เข้ารับการ - 200,000 -    ไม่ได้ด าเนิน 
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม บุคลากรผู้เข้ารับการ  อบรมปฏิบัติงานตาม       การเน่ือง 
ประสิทธิภาพการ อบรมมีความรู้เก่ียวกับ  ระเบียบข้อกฎหมาย        จาก 
ปฏิบัติงาน ระเบียบข้อกฎหมายเพ่ือ  เพ่ือลดความเสี่ยงการ       มาตราการ 
 ลดความเสี่ยงของการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 ทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 
      โควิด-19 
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝงัความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

สร้างประสิทธภิาพ 
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
งานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง         
1. โครงการสร้างจิตส านึก 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิต 1 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรมม ี - 150,000 23,703     
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม   ส านึกในการอนุรักษ์  จิตส านึกในการ        
 ทรัพยากรธรรมชาติและ  อนุรักษ์ทรัพยากร        
 สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า  ธรรมชาติ และ        
 ร้อยละ ๘๐  สิ่งแวดล้อม  และมี        
 2. ผู้เข้ารับการอบรมม ี  ภูมิต้านทานการทุจริต        
 ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน  ในชุมชน        
 การทุจริตเพ่ิมข้ึน          
2. ส่งเสริมและรณรงค ์ 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิต  ผู้เข้ารับการอบรมมีจิต - - ไม่ใช้     
สร้างจิตส านึกความ ส านึกในการอนุรักษ์  ส านึกในการอนุรักษ์   งบประมาณ     
ตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมมาติและ  ทรัพยากรธรรมชาติ        
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อย  และสิ่งแวดล้อม  และ        
สิ่งแวดล้อม ละ ๘๐  มีภูมิต้านทานการ        
(เป็นการสอดแทรกหัวข้อ 2. ผู้เข้ารับการอบรมม ี  ทุจริตในชุมชน        
การบรรยายเก่ียวกับการ ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน          
ป้องกันการทุจริตในการ การทุจริตเพ่ิมข้ึน          
อบรมหลักสูตรต่างๆ)           
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก 
และปลูกฝงัความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธภิาพ 
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
3. กิจกรรมเปิดโอกาสให ้ ร้อยละของผู้เข้าร่วม 4 ครัง้ 1. เป็นการสร้างกลไกและ - - ไม่ใช้     
ประชาชนเข้าร่วมฟังการ ฟังการประชุมสภา  ช่องทางสง่เสริมการมีส่วน   งบประมาณ     
ประชุมสภาเทศบาล เทศบาล  ร่วมของประชาชนในการ        
   บริหารกิจการของเทศบาล        
   2. สร้างความโปร่งใสและ        
   สามารถตรวจสอบได้ให้        
   ประชาชนเกิดความศรัทธา        
   เชื่อมั่นไว้วางใจในการ        
   บริหารกิจการของเทศบาล        
4. โครงการฝึกอบรมทบ 1. ผู้เข้ารับการอบรม 1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ - 20,000 -    เน่ืองจากป้องกัน 
ทวนอาสาสมัครป้องกัน เพ่ิมศักยภาพในการ โครงการ ปฏิบัติงานป้องกันและ       จังหวัดบุรีรัมย์ 
ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล ปฏิบัติงานป้องกันและ  บรรเทาสาธารณภัยได้       ไม่อนุญาตให้ฝึก 
ต าบลประโคนชัย (เป็น บรรเทาสาธารณภัย  อย่างมีประสิทธิภาพและมี       อบรมในพ้ืนที่และ 
การสอดแทรกเป็นหัวข้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ภูมิต้านทานการทุจริตใน       อปพร. เทศบาล 
การบรรยายเก่ียวกับการ 2. ผู้เข้ารับการอบรม  ชุมชน       ต าบลประโคนชัย 
ป้องกันการทุจริตในการ มีความรู้เก่ียวกับการ         ไม่พร้อมที่จะฝึก 
อบรมหลักสูตรต่างๆ) ป้องกันการทุจริตเพ่ิมข้ึน         นอกสถานที่ 
5. โครงการฝึกอบรมการ 1. ผู้เข้ารับการอบรม 1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ - 50,000 -    ไม่ได้ด าเนินการ 
ป้องกันและระงับอัคค ี สามารถเตรียมความ โครงการ ป้องกันและระงับเหตุอัคค ี       เนืองจาก 
ภัยเบื้องต้น  (เป็นการ ในการป้องกันและ  ภัยเบื้องต้นได้และมีภูมิ       มาตราการ 
สอดแทรกเป็นหัวข้อการ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ต้านทานการทุจริตใน       โควิด-19 
บรรยายเก่ียวกับการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ชุมชน        
ป้องกันการทุจริตในการ 2. ผู้เข้ารับการอบรม          
อบรมหลักสูตรต่างๆ) มีความรู้เก่ียวกับการ          
 ป้องกันการทุจริตเพ่ิมข้ึน          
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
6. กิจกรรมสร้างความรู้และ  กลุ่มเป้าหมาย     40 คน 1. ผู้ที่เข้ารับการ - - ไม่ใช้     
ความเข้าใจในการประเมิน 40 คน  อบรมรับทราบแนว   งบประมาณ     
ระดับคุณธรรมความ   ทางการด าเนินงาน        
โปร่งใส  (Integrity &    ระดับการประเมิน        
Transparency   คุณธรรมความโปร่งใส        
Assessment : ITA) ของ   2. ผู้ที่เข้ารับการ        
หน่วยงานเพ่ือวางแผนการ   อบรมมีความพร้อม        
ท างานกับข้าราชการและ   ในการเข้ารับการ        
พนักงานของรัฐในหน่วยงาน   ประเมินระดับ        
ในการวางแผนการด าเนิน    คุณธรรมความโปร่งใส        
งานให้องค์กร มรีะดับ   3. ผู้ที่เข้ารับการ        
คุณธรรมความโปร่งใสและ   อบรมสามารถถ่าย         
พัฒนาปรับปรุงองค์กรให ้   ทอดความรู้และวิธี        
มีค่าผ่านคะแนนเกณฑ์การ   ด าเนินการคุณธรรม        
ประเมิน   ความโปร่งใส        
7. โครงการฝึกอบรมการ 1. ผู้เข้ารับการอบรม 1 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรม - 50,000 15,500     
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ  มีความรู้ความ        
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ  เข้าใจเรื่องปรัชญา        
พอเพียง พอเพียงไม่น้อยกว่า  เศรษฐกิจพอเพียง        
 ร้อยละ๘๐  พัฒนาตนเองได้        
 2. ผู้เข้ารับการอบรม  ตามสภาพพ้ืนที่มี        
 มีความรู้เก่ียวกับการ  ภูมิต้านทานการ        
 ป้องกันการทุจริตเพ่ิมข้ึน  ทุจริตในชุมชน        
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
8.อบรมสภาเด็กและ 1. เด็กและเยาวชนไม่  1. สร้างการมีส่วน - 120,000 -    ไม่ได้ด าเนิน 
เยาวชนเทศบาลต าบล น้อยกว่าร้อยละ 80  ร่วมของเด็กและ       การเน่ือง 
ประโคนชัย  2. ผู้เข้ารับการอบรม  เยาวชนในชุมชน       จาก 
 มีความรู้เก่ียวกับการ  2. มีภูมิต้านทาน       มาตรการ 
 ป้องกันการทุจริต  การทุจริตในชุมชน       โควิด-19 
 เพ่ิมข้ึน          
9. โครงการอบรมกฎหมาย 1. เด็กและเยาวชนไม่ 1 โครงการ 1. สร้างการมีส่วน - - -    ไม่ได้ต้ัง 
ท้องถ่ิน น้อยกว่าร้อยละ 80  ร่วมของเด็กและ       งบประมาณ 
 2. ผู้เข้ารับการอบรม  เยาวชนในชุมชน       ในการ 
 มีความรู้เก่ียวกับกฎ   2. มีภูมิต้านทาน       ด าเนินการ 
 หมายท้องถ่ินและการ  การทุจริตในชุมชน        
 ป้องกันการทุจริต          
 เพ่ิมข้ึน          
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