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แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

เทศบาลตำบลประโคนชัย 

  ผลงานปงบประมาณ 2563 

  ผลงานปงบประมาณ 2564     รอบ  6  เดือน    รอบ  12  เดือน (ผลงานสะสม) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหต ุ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หนวยงาน 
ผลการ
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึกและ
ปลูกฝงความ
ซื่อสัตย สุจรติ 

สรางกลไก
การปองกัน
การทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ 
ในการปองกันการ

ทุจริต 
งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต         
1. โครงการอบรมและศึกษา ผูเขารับการอบรมเขาใจ 1 โครงการ ผูเขารับการอบรมนำ - 500,000 -    ไมได 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ หลักการพัฒนาชุมชนบน  ความรูมาเปนแนวทาง       ดำเนินการ 
คณะกรรมการชุมชน พ้ืนฐานการมสีวนรวมและ  ในการพัฒนาชุมและม ี       เน่ืองจาก 
 มีความรูเก่ียวกับการ  ภูมิตานทานการทุจรติ       สถานการณ 
 ปองกันการทุจริตเพ่ิมข้ึน  ในชุมชน       โควิด-19 
 ไมนอยกวารอยละ 80          
2. อบรมและสงเสริมพัฒนา 1. ผูเขารับการอบรม 1 โครงการ ผูเขารับการอบรม - 100,000 -    ไมได 
สตรเีทศบาลตำบลประโคนชัย
(เปนการสอดแทรกเปนหัวขอ  
การบรรยายเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตในการอบรม
หลักสตูรตางๆ) 

คิดเห็นและเพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินกิจกรรมของ
สตรไีมนอยกวารอยละ๘๐
2. ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเก่ียวกับการปองกัน
การทุจริตเพ่ิมข้ึน 

 มีความรูความเขาใจ
บทบาทและมสีวนรวม
ในการพัฒนาเทศบาล
และมภีูมิตานทานการ
ทุจริตในชุมชน 

      ดำเนินการ
เน่ืองจาก
สถานการณ
โควิด-19 
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหต ุ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หนวยงาน 
ผลการ
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึก
และปลูกฝงความ
ซ่ือสัตย สุจริต 

สรางกลไก
การปองกัน
การทุจริต 

สราง
ประสิทธิภาพ 
ในการปองกัน

การทุจริต 

3. อบรมพัฒนาบทบาท 1. ผูเขารับการอบรมมคีวาม 1  ผูเขารับการอบรมม ี - 50,000 -    ไมได 
สตรีและสรางความเขม รูดานสิทธิสตรีบทบาทและ โครงการ ความรูความเขาใจ       ดำเนินการ 
แข็งในสถาบันครอบครัว สงเสริมการพัฒนาไปสูการ  บทบาทและมสีวน       เน่ืองจาก 
(แทรกเปนหัวขอการ สรางภาวะผูนำสตรีไมนอย  รวมในการพัฒนา       สถานการณ 
บรรยายเก่ียวกับการ กวารอยละ ๘๐  เทศบาลและมภีูม ิ       โควิด-19 
ปองกันการทุจริตในการ 2. ผูเขารับการอบรมมคีวาม  ตานทานการทุจรติ        
อบรมหลักสูตรตางๆ) รูเก่ียวกับการปองกันการ  ในชุมชน        
 ทุจริตเพ่ิมข้ึน          
4. โครงการสนับสนุน กระบวนการจดัซื้อจัดจาง 1 แหง 1.สนับสนุนกิจกรรม - - -    ยกเลิกตามระเบียบ 
การดำเนินงานศูนยขอมูล มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  จัดซื้อจัดจางใหเกิด       กระทรวงการคลังวา 
ขาวสารการจัดซื้อจดัจาง   ความโปรงใสเปดเผย       ดวยการจดัซื้อจัด 
ของหนวยการบริหาร   ตรวจสอบได       จางและการบริหาร 
ราชการสวนทองถ่ิน   2. ปองกันการทุจริต       พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
   ในระบบจัดซื้อจดัจาง       2560 
5.รายงานผลการปฏบัิต ิ เพ่ือเปนการเผยแพร 800 1.เผยแพรขอมลู  56,000 75,000     
งานประจำป ประชาสมัพันธผลงานของ เลม ขาวสารตอสาธารณะ        
 เทศบาลใหหนวยงานตางๆ  2.ลดปญหาการทุจรติ        
 ไดรับทราบ          
6. กิจกรรมเผยแพร เพ่ือเปนการเผยแพร 12,000 1. เผยแพรขอมลู - 120,000 180,000     
ขอมูลการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธผลงาน เลม ขาวสารตอสาธารณะ        
ประจำเดือน  ของเทศบาลใหหนวย  2. ลดปญหาการ        
(จดหมายขาว) งานตางๆ ไดรับทราบ  ทุจริต        
           

 



-3- 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหต ุ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หนวยงาน 
ผลการ
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึกและ
ปลูกฝงความ
ซื่อสัตย สุจรติ 

สรางกลไก
การปองกัน
การทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ 
ในการปองกันการ

ทุจริต 
7. โครงการเวทีประชาคม 1. รอยละ 75 ของ 2 ครั้ง 1. สรางการมสีวน - 50,000 9,819     
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โครงการท่ีชุมชนเสนอถูก  รวมในชุมชน        
 บรรจุในแผนสี่ป  2. มีภมูิตานทาน        
 2. สัดสวนประชาชนท่ีเขา  การทุจริตในชุมชน        
 รวมประชุมไมนอยกวา          
 รอยละ 60          
8. โครงการจัดทำแผน รอยละ 75 ของ 1 โครงการ 1. สรางการมสีวนรวม - 50,000 90,000     
ชุมชน โครงการแผนชุมชน  ในชุมชน        
 ถูกบรรจุในแผนสี่ป  2. มีภมูิตานทานการ        
   ทุจริตในชุมชน        
9. กิจกรรมจัดทำแผน เพ่ือใหเทศบาลมเีอกภาพ 1 ครั้ง 1. ผูบริหารและหนวย - - ไมใช     
จัดหาพัสดุประจำป ในการบริหารงานพัสดุ   งานผูตรวจสอบสามารถ   งบประมาณ     
 และสามารถดำเนินการ  ทราบขอมูลตางๆ เก่ียว        
 เก่ียวกับงานพัสดไุดอยาง  กับพัสดุไดอยางถูกตอง        
 มีประสิทธิภาพมากข้ึน  และรวดเร็ว        
   2. การปฏิบัติงาน        
   ถูกตองตามระเบียบท่ี        
   เก่ียวของ        
10. กิจกรรมการจดัทำ  1. จัดทำงบแสดงฐานะ 4 ครั้ง 1. ใชงบประมาณอยาง - - ไมใช     
รายงานผลการใชจายเงิน  การเงินและงบอ่ืนๆ ตาม  คุมคา   งบประมาณ     
ของเทศบาล ใหประชาชน ระเบียบท่ีเก่ียวของ  2. ปฏิบัติงานถูกตอง        
ไดรับทราบ 2. จัดทำรายงานแสดงผล  ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ        
 การดำเนินงานตามท่ีกรม          
 สงเสริมการปกครอง          
 ทองถ่ินกำหนด          
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหต ุ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หนวยงาน 
ผลการ
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึกและ
ปลูกฝงความ
ซื่อสัตย สุจรติ 

สรางกลไก
การปองกัน
การทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ 
ในการปองกันการ

ทุจริต 
11. กิจกรรมการจดัทำ  1. จัดทำงบแสดงฐานะ 4 ครั้ง 1. ใชงบประมาณอยาง - - ไมใช     
รายงานผลการใชจายเงิน  การเงินและงบอ่ืนๆ ตาม  คุมคา   งบประมาณ     
ของเทศบาล ใหประชาชน ระเบียบท่ีเก่ียวของ  2. ปฏิบัติงานถูกตอง        
ไดรับทราบ 2. จัดทำรายงานแสดงผล  ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ        
 การดำเนินงานตามท่ีกรม          
 สงเสริมการปกครอง          
 ทองถ่ินกำหนด          
12. กิจกรรมการจดัทำ จำนวนรอยละของการ 1 ครั้ง ใชเปนแนวทางใน      - - ไมใช     
แผนการดำเนินงาน แปลงแผนพัฒนาสามป  การดำเนินงานใน   งบประมาณ     
ประจำปงบประมาณ ไปสูการปฏิบัต ิ  ปงบประมาณ        
13. กิจกรรมการจดัทำ 1. แผนการใชจายเงิน 4 ครั้ง การเบิกจายเงินเปนไป - - ไมใช     
แผนการใชจายเงิน แสดงรายละเอียดการใช  ตามแผนการใชจายเงิน    งบประมาณ     
 จายเงินของหนวยงานผู  ของเทศบาล        
 เบิกยื่นตองานคลังทุก          
 ระยะ 3 เดือน          
 2. แผนการใชจายเงินเปน          
 รายไตรมาสของหนวยงาน          
 ผูเบิกท่ียื่นตอหนวยงาน          
 คลังรายงานรบั-จายเงิน          
 สดประจำเดือนเมื่อสิ้นป          
 งบประมาณ          
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหต ุ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หนวยงาน 
ผลการ
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึกและ
ปลูกฝงความ
ซื่อสัตย สุจรติ 

สรางกลไก
การปองกัน
การทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ 
ในการปองกันการ

ทุจริต 
14. กิจกรรมการจดัวาง รายงานผลการประเมิน 1 เลม เกิดประสิทธิผลและ - - ไมใช     
ระบบควบคมุภายใน ความเพียงพอและ  ประสิทธิภาพของการ   งบประมาณ     
 ประสิทธิผลของระบบ  ดำเนินงาน        
 ควบคุมภายในในการ          
 บรรลุวัตถุประสงคและ            
 เปาหมายท่ีกำหนด          
15 กิจกรรมจัดทำแผน 1. สรปุผลการตดิตามและ 4 ผูบริหารมีขอมลู - - ไมใช     
ติดตามและประเมิน ประเมินผลโครงการ ไตรมาศ ประกอบการตัดสินใจ    งบประมาณ     
ผลแผนพัฒนา 2. รายงานการติดตาม  ในการปฏิบัติงาน        
 ประเมินผลแผนพัฒนา          
 ประจำปงบประมาณ          
16. กิจกรรมการประเมิน รายงานการติดตามและ 1 ครั้ง ผูบริหารมีขอมลู - - ไมใช     
ผลการดำเนินงาน  ประเมินผลการดำเนิน  ประกอบการตัดสินใจ   งบประมาณ     
เทศบาล งานประจำป  ในการปฏิบัติงาน        
17. คูมือประชาชน จำนวนกระบวนงาน 46 1. ยกระดับการพัฒนา - - ไมใช     
 และประกาศเผยแพร กระบวนงาน การใหบริการของ   งบประมาณ     
 ใหประชาชนทราบ  หนวยงานภาครัฐ        
   2. สรางความโปรงใส        
   ในการปฏิบัติงานของ        
   หนวยงานของรัฐ        
13. ศูนยรวมขอมลูขาวสาร รายงานผลการปฏิบัต ิ 12 ครั้ง 1. สิทธิของประชาชนใน - - ไมใช     
 งานศูนยฯ  การรับรูขอมูลขาวสารท่ี   งบประมาณ     
   อยูในความครอบครอง        
   ของหนวยงาน        
   2. ลดปญหาการทุจรติ        
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหต ุ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หนวยงาน 
ผลการ
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึกและ
ปลูกฝงความ
ซื่อสัตย สุจรติ 

สรางกลไก
การปองกัน
การทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ 
ในการปองกันการ

ทุจริต 
14. กิจกรรมเผยแพรขอมูล จำนวนชองทางการ 11 ชองทาง 1. เผยแพรขอมลูขาว - - ไมใช     
ขาวสารเก่ียวกับการปองกัน ประชาสมัพันธ  สารผลการดำเนินงาน    งบประมาณ     
และปราบปรามการทุจริต   โครงการแผนงานและ        
ใหประชนชนทราบ   สรางเสริมความเขาใจท่ี        
   ถูกตองแกประชาชน        
   2. ลดปญหาการทุจรติ        
15. ศูนยรับเรื่องราวรอง รอยละของจำนวนเรื่อง 1 แหง 1. สามารถแกไขปญหา - - ไมใช     
ทุกข รองเรียนท่ีสามารถออก  ความเดือดรอนของ   งบประมาณ     
 ตรวจสอบและแกไขปญหา  ประชาชน        
 ได  2. ลดปญหาการทุจรติ        
           
16. ตูรับฟงความคดิเห็น ตรวจสอบตูรับฟงความ 1 ครั้ง เปนชองทางในการให - - ไมใช     
 คิดเห็นเพ่ือนำเสนอใน  บริการประชาชน   งบประมาณ     
 การจัดทำโครงการและ  เก่ียวกับการรับเรื่องราว        
 รูปแบบเสนอผูบรหิาร  รองทุกขของประชาชน        
17. กิจกรรมแจงผลการ พิจารณาอนุมัต ิ 1  1. สามารถแกไข   ไมใช     

ดำเนินการตามขอรองเรียน รอยละของการแจงผล  กิจกรรม ปญหาความเดือดรอน - - งบประมาณ     

 การดำเนินการตามขอ  ของประชาชน        

 รองเรียน  2. ลดปญหาการทุจริต        
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหต ุ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หนวยงาน 
ผลการ
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึกและ
ปลูกฝงความ
ซื่อสัตย สุจรติ 

สรางกลไก
การปองกัน
การทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ 
ในการปองกันการ

ทุจริต 
งานดานคุมครองจริยธรรม           
1. จัดตั้งศูนยอัยการ จำนวนครั้งท่ีมีการจดั 4 ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม - - ไมใช     
คุมครองสิทธิและชวยเหลือ กิจกรรมการใหความ  ไดรับความชวยเหลือ   งบประมาณ     
ทางกฎหมายแกประชาชน  ชวยเหลือหรือกิจกรรม  และไดรับความรู        
 ใหความรู  ความเขาใจ        
2. จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน จำนวนครั้งท่ีมีการจดั 4 ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม - - ไมใช     
 กิจกรรมการใหความ  ไดรับความชวยเหลือ   งบประมาณ     
 ชวยเหลือหรือกิจกรรม  และไดรับความรู        
 ใหความรู  ความเขาใจ        
3. โครงการอบรมและ จำนวนรอยละของ 1 โครงการ บุคลากรผูเขารับการ - 500,000 -    ไมไดดำเนิน 
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม บุคลากรผูเขารับการ  อบรมปฏิบัติงานตาม       การเน่ือง 
ประสิทธิภาพการ อบรมมีความรูเก่ียวกับ  ระเบียบขอกฎหมาย        จาก 
ปฏิบัติงาน ระเบียบขอกฎหมายเพ่ือ  เพ่ือลดความเสีย่งการ       สถานการณ 
 ลดความเสีย่งของการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 ทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 
      โควิด-19 
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหต ุ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หนวยงาน 
ผลการ
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึก
และปลูกฝงความ
ซ่ือสัตย สุจริต 

สรางกลไกการ
ปองกันการ

ทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ 
ในการปองกันการ

ทุจริต 

งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ         
1. โครงการสรางจิตสำนึก 1. ผูเขารับการอบรมมจีิต 1 โครงการ ผูเขารับการอบรมม ี - 200,000 5,580     
ในการรักษาสิ่งแวดลอม   สำนึกในการอนุรักษ  จิตสำนึกในการ        
 ทรัพยากรธรรมชาติและ  อนุรักษทรัพยากร        
 สิ่งแวดลอมไมนอยกวา  ธรรมชาต ิและ        
 รอยละ ๘๐  สิ่งแวดลอม  และม ี        
 2. ผูเขารับการอบรมม ี  ภูมิตานทานการทุจรติ        
 ความรูเก่ียวกับการปองกัน  ในชุมชน        
 การทุจริตเพ่ิมข้ึน          
2. สงเสริมและรณรงค 1. ผูเขารับการอบรมมจีิต  ผูเขารับการอบรมมีจิต - - ไมใช     
สรางจิตสำนึกความ สำนึกในการอนุรักษ  สำนึกในการอนุรักษ   งบประมาณ     
ตระหนักในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมมาติและ  ทรัพยากรธรรมชาต ิ        
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมไมนอยกวารอย  และสิ่งแวดลอม  และ        
สิ่งแวดลอม ละ ๘๐  มีภูมิตานทานการ        
(เปนการสอดแทรกหัวขอ 2. ผูเขารับการอบรมม ี  ทุจริตในชุมชน        
การบรรยายเก่ียวกับการ ความรูเก่ียวกับการปองกัน          
ปองกันการทุจริตในการ การทุจริตเพ่ิมข้ึน          
อบรมหลักสูตรตางๆ)           
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหต ุ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หนวยงาน 
ผลการ
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึก 
และปลูกฝงความ
ซ่ือสัตย สุจริต 

สรางกลไก
การปองกัน
การทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ 
ในการปองกันการ

ทุจริต 

3. กิจกรรมเปดโอกาสให รอยละของผูเขารวม 4 ครั้ง 1. เปนการสรางกลไกและ - - ไมใช     
ประชาชนเขารวมฟงการ ฟงการประชุมสภา  ชองทางสงเสริมการมีสวน   งบประมาณ     
ประชุมสภาเทศบาล เทศบาล  รวมของประชาชนในการ        
   บริหารกิจการของเทศบาล        
   2. สรางความโปรงใสและ        
   สามารถตรวจสอบไดให        
   ประชาชนเกิดความศรัทธา        
   เช่ือมั่นไววางใจในการ        
   บริหารกิจการของเทศบาล        
4. โครงการฝกอบรมทบ 1. ผูเขารับการอบรม 1 ผูเขารับการอบรมสามารถ - 20,000 -    ไมไดดำเนินการ 
ทวนอาสาสมัครปองกัน เพ่ิมศักยภาพในการ โครงการ ปฏิบัติงานปองกันและ       เน่ืองจาก 
ภัยฝายพลเรือนเทศบาล ปฏิบัติงานปองกันและ  บรรเทาสาธารณภยัได       สถานการณโควิด- 
ตำบลประโคนชัย (เปน บรรเทาสาธารณภยั  อยางมีประสิทธิภาพและม ี       19 
การสอดแทรกเปนหัวขอ ไมนอยกวารอยละ ๘๐  ภูมิตานทานการทุจริตใน        

การบรรยายเก่ียวกับการ 2. ผูเขารับการอบรม  ชุมชน        

ปองกันการทุจริตในการ มีความรูเก่ียวกับการ          
อบรมหลักสูตรตางๆ) ปองกันการทุจริตเพ่ิมข้ึน          

5. โครงการฝกอบรมการ 1. ผูเขารับการอบรม 1 ผูเขารับการอบรมสามารถ - 20,000 -    ไมไดดำเนินการ 
ปองกันและระงับอัคค ี สามารถเตรียมความ โครงการ ปองกันและระงับเหตุอัคค ี       เนืองจาก 
ภัยเบ้ืองตน  (เปนการ ในการปองกันและ  ภัยเบ้ืองตนไดและมภีูม ิ       มาตราการ 
สอดแทรกเปนหัวขอการ ระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน  ตานทานการทุจรติใน       โควิด-19 
บรรยายเก่ียวกับการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐  ชุมชน        
ปองกันการทุจริตในการ 2. ผูเขารับการอบรม          
อบรมหลักสูตรตางๆ) มีความรูเก่ียวกับการ          
 ปองกันการทุจริตเพ่ิมข้ึน          
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหต ุ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หนวยงาน 
ผลการ
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึกและ
ปลูกฝงความ
ซื่อสัตย สุจรติ 

สรางกลไก
การปองกัน
การทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ 
ในการปองกันการ

ทุจริต 
6. กิจกรรมสรางความรูและ  กลุมเปาหมาย     40 คน 1. ผูท่ีเขารับการ - - ไมใช     
ความเขาใจในการประเมิน 40 คน  อบรมรับทราบแนว   งบประมาณ     
ระดับคณุธรรมความ   ทางการดำเนินงาน        
โปรงใส  (Integrity &    ระดับการประเมิน        
Transparency   คุณธรรมความโปรงใส        
Assessment : ITA) ของ   2. ผูท่ีเขารับการ        
หนวยงานเพ่ือวางแผนการ   อบรมมีความพรอม        
ทำงานกับขาราชการและ   ในการเขารับการ        
พนักงานของรัฐในหนวยงาน   ประเมินระดับ        
ในการวางแผนการดำเนิน    คุณธรรมความโปรงใส        
งานใหองคกร มีระดับ   3. ผูท่ีเขารับการ        
คุณธรรมความโปรงใสและ   อบรมสามารถถาย         
พัฒนาปรับปรุงองคกรให   ทอดความรูและวิธี        
มีคาผานคะแนนเกณฑการ   ดำเนินการคณุธรรม        
ประเมิน   ความโปรงใส        
7. โครงการฝกอบรม
การเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหมโดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไมนอยกวารอย
ละ๘๐ 
2. ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตเพ่ิมข้ึน 

1 โครงการ ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพัฒนาตนเอง
ไดตามสภาพพ้ืนท่ีมี
ภูมิตานทานการทุจรติ
ในชุมชน 

- 50,000 -    ไมได 
ดำเนิน  
การ 
เน่ืองจาก 
สถาน 
การณ 
โควิด-19 
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ 

หมาย 
เหต ุ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หนวยงาน 
ผลการ
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึกและ
ปลูกฝงความ
ซื่อสัตย สุจรติ 

สรางกลไก
การปองกัน
การทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ 
ในการปองกันการ

ทุจริต 
8.อบรมสภาเด็กและ 1. เด็กและเยาวชนไม 1 โครงการ 1. สรางการมสีวน - 120,000 -    ไมไดดำเนิน 
เยาวชนเทศบาลตำบล นอยกวารอยละ 80  รวมของเด็กและ       การเน่ือง 
ประโคนชัย  2. ผูเขารับการอบรม  เยาวชนในชุมชน       จาก 
 มีความรูเก่ียวกับการ  2. มีภมูิตานทาน       สถานการณ 
 ปองกันการทุจริต  การทุจริตในชุมชน       โควิด-19 
 เพ่ิมข้ึน          
9. โครงการอบรมกฎหมาย 1. เด็กและเยาวชนไม 1 โครงการ 1. สรางการมสีวน - 150,000 -    ไมได 
ทองถ่ิน นอยกวารอยละ 80  รวมของเด็กและ       ดำเนินการ 
 2. ผูเขารับการอบรม  เยาวชนในชุมชน       เน่ืองจาก 
 มีความรูเก่ียวกับกฎ 

หมายทองถ่ินและการ
ปองกันการทุจริต
เพ่ิมข้ึน 

 2. มีภมูิตานทานการ
ทุจริตในชุมชน 

      สถานการณ
โควิด-19 
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<;(. b41V1iJ1~'lJ€l'IV1t11CJ'l1'U11ii'tJnlliiV1iJ1~1i11 CJri1111-'r'U ~~'lJ€1'U ~€1UW'lJ1'lJ'U iif)ruu111.1 '11CJu1111 

rhil.:i~.:itJ1::: 1CJ'lJtlG'i1'LI1111 L U'U~~.:i bLa:::ii'VI~ nu111.11.il'U1a 

... "" 'U€Jb'1!CJ 

m1"'5' ~n'1m11.11m..:im11~m11.1-rm11.1 L 'li'11 '1 LMmn'UL~a.:iua.:in'U bb'1:::tl11'Utl111.1'Y1'1'1l1l'1la.:i atl'Yl. " , 
ii ii' a CJ 1lJma'Uflf1J.J~'l'WtJ n.:i1'U b 'Yll"f'U1'1 bba:::tl1:::'lJ1'lJ'U ~'1€11'1 b U'Ub 'Vl\111 ~'Wt!n.:i1'Ub 'Yll"!'U1a bb'1:::tl1:::'lJ1'lJ'U llJl°iaCJ 1 ~ , ' 
m11.1~1ri'~ 111J~.:i'W'LI'n.:i1'U 1lJ b~.:i b i1'U~.:im11.1~1ri'~'lJa.:i m1"'5'~v1111i'1~1'~11l11.1 bb 'U'U'1Ja.:i tltl'lJ. 

-U ru '\111 Lb fl::: atl 'wrn .... , 
(9). m1"'5'~a'U11.11 ~m11.1-r'11nV1t11CJ.:i1'U ni;i1.:i ~..:i 1 m~a..:i1•1nm1bbf1:::1i11'Um1ua.:i n'Uv..:iiitl'e:iCJ 

" 
llJtvim.Qe:i.:i 

Iv. bfl~a'ci1CJ 11..1mritl1:::'lJ1'lJ1..1'U1.:iG'i11..1£i'..:i'lJ1~ri111J L 'li'1h11..1'U'Yl'U1'Y1'1J€1'1 fl1111l11'1'1!€J'U'll€1'111l'Ub€1'1 

1~ CJ b i11..111m1ua.:i n1..1 bba :::tl11'Utl111J n 11'Yl '11 \11 b tJ1..1 L~a.:i'lJ a.:iV1t11CJ.:i11..111'lJ m1bvi1J1..1 , 
im'11..1mb1..1::: 

(9). ~l'Al'U1~ nCJmmba:::tl~ n~.:i-U111'lJm11 ~iif)ruu111.1 '11CJu1111 llJm:::v11 fl11YJ'1~11ltl1:::m1~ 

iJ'lJfl'U 1 ~b umtJu11111.11 n;'U 
" 

1v. ~l'Al'U11:::'U'Utl1::: bD1..1c.ii;im1b'1f~l1'1!-r1.:iu111J1.il'U1'111..11:::~'UtJririi;i 1~CJi11c.ii;i m1tl1::: bD1..11.11 

1itJ1:::na'Un11~'111ru1ri111.1~ri111.1'lJa'U 

Iv. bU~ Lafl1'111~tl1:::'lJ1'lJ'Ub'li'11.11ii6'1Tu~11.111..1m1L'li'1fi..:iei'1'U1'1m111i'~~'U1'11~CJ 1 ~tl1:::"111"1l'Uii 

6'111..1~11.111..1m1\Jl11'1'1!v'U 11..1'Yln~1..1\Jle:i'Ue:i~1.:i 1 tl~.:i1'11 , 

1ia~'111ru1 ... 
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'!) Bfi 'il 1'H1J 1 

b 'Vl!'l'U1i;iLJ1~ Lri'LI-a'ti 1~.Yh111ru1bb~1"Wui11 'Urn1~1b 'W'LI rn111t1\11'1.Je.mrn1LJiju~\11'U\9l1:w bbe.J'ULJijllii rn1 

Ut1\ln'ULJ11uLJ11:wmvr'il~\9lbb!;l~\J1~'W~~ihmu LJ1~"il1ll\l'ULJ1~1J1ru Yi .!'!. tvcnict "llt1\lb'Vl!'l'U1i;il'l1ui;iLJ1~ Lr1'LI-a't1 

?i1'U 116ll m111i 1\11 6'11m1t1~1 b 'W'LI m11-ITTLJ1~\911:wbu1V1m t1 bbi;i~1\91QU1~6'1\IA"llt1\I bbe.J'LI \11'U"llt1\I b 'Vl!'l'U1i;i 1'11u i;i 

LJ1~ Lri'U-a'tl 1 'LI~1'U ~e:i1t1 b(;l"!J1'U fl11flt\J~vl1\11'U~ ~ vl1 bbe.J'UU nu~ fl11Dtl\I tl'U bb(;l ~U)1'U'lh1:W fl1)'Vi"il~\91 '1~1~ 
di , d.J , 

i.11 b6'1'Ut1LJ1~ b~'LI ~\I n~111~~LJ1~6ll:w1~~ '111tu 1 b ~ab ll'LI-ff a:wi;i 1 'LI rn11bf'l11~~~~vi'1 u.e.i'ULJ nu~ m1u t1\I n'LI • ~ ':..! 

LJ11uLJ11:wrn1'\ll'il~\9lbbi;i~LJ1~'W~~iJ6llt1'U LJ1~'11lJ\luLJ1~1J1ru Yi .!'!. tvcnict ~a1LJ 
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