แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.
เทศบาลตำบลประโคนชัย
£ ผลงานปีงบประมาณ 2561
R ผลงานปีงบประมาณ 2562

¨ รอบ 6 เดือน

R รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)
งบประมาณ (ถ้ามี)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. โครงการอบรมและศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หลักการพัฒนาชุมชนบน
คณะกรรมการชุมชน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมและ
มีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. อบรมและส่งเสริมพัฒนา 1. ผู้เข้ารับการอบรม
สตรีเทศบาลตำบลประโคนชัย สามารถแลกเปลี่ยนความ
(เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อ คิดเห็นและเพิ่มศักยภาพ
การบรรยายเกี่ยวกับการ
การดำเนินกิจกรรมของ
ป้องกันการทุจริตในการ
สตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐
อบรมหลักสูตรต่างๆ)
2. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

1 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรมนำ
ความรู้มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาชุมและมี
ภูมิต้านทานการทุจริต
ในชุมชน
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจบทบาทและ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล
และมีภูมิต้าน
ทานการทุจริต
ในชุมชน

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสำนึกและ สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ
การป้องกัน ในการป้องกันการ
ซื่อสัตย์ สุจริต
การทุจริต
ทุจริต

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลการ
เบิกจ่าย

-

300,000

209,250

P

-

100,000

99,250

P

หมาย
เหตุ

-2งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

3. อบรมพัฒนาบทบาท
สตรีและสร้างความเข้ม
แข็งในสถาบันครอบครัว
(แทรกเป็นหัวข้อการ
บรรยายเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตในการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ)

ตัวชี้วัด

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
รู้ด้านสิทธิสตรีบทบาทและ
ส่งเสริมการพัฒนาไปสูก่ าร
สร้างภาวะผู้นำสตรีไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น
4. โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงานศูนย์ข้อมูล มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย

1
โครงการ

1 แห่ง

ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
บทบาทและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
เทศบาลและมีภูมิ
ต้านทานการทุจริต
ในชุมชน

1.สนับสนุนกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้างให้เกิด
ความโปร่งใสเปิดเผย
ตรวจสอบได้
2. ป้องกันการทุจริต
ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
5. กิจกรรมเผยแพร่
เพื่อเป็นการเผยแพร่
12,000 1. เผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
เล่ม
ข่าวสารต่อสาธารณะ
ประจำเดือน
ของเทศบาลให้หน่วย
2. ลดปัญหาการ
(จดหมายข่าว)
งานต่างๆ ได้รับทราบ
ทุจริต
6. โครงการเวทีประชาคม 1. ร้อยละ 75 ของโครงการ 2 ครั้ง 1. สร้างการมีส่วน
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ที่ชุมชนเสนอถูกบรรจุใน
ร่วมในชุมชน
แผนสี่ปี
2. มีภูมิต้านทาน
2. สัดส่วนประชาชนที่เข้า
การทุจริตในชุมชน
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

งบ
บูรณาการ
-

งบ
หน่วยงาน
50,000

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสำนึก
สร้างกลไก
สร้าง
ผลการ
เบิกจ่าย และปลูกฝังความ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ซื่อสัตย์ สุจริต
การทุจริต ในการป้องกัน
การทุจริต
P
13,000

P

-

-

-

-

144,000

144,000

P

-

50,000

20,565

P

หมาย
เหตุ

ยกเลิกตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

-3งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

7. โครงการจัดทำแผน
ชุมชน

ร้อยละ 75 ของ
โครงการแผนชุมชน
ถูกบรรจุในแผนสี่ปี

8. กิจกรรมจัดทำแผน
จัดหาพัสดุประจำปี

เพื่อให้เทศบาลมีเอกภาพ
ในการบริหารงานพัสดุ
และสามารถดำเนินการ
เกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

9. กิจกรรมการจัดทำ
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ของเทศบาล ให้ประชาชน
ได้รับทราบ

1. จัดทำงบแสดงฐานะ
การเงินและงบอื่นๆ ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำรายงานแสดงผล
การดำเนินงานตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด
จำนวนร้อยละของการ
แปลงแผนพัฒนาสามปี
ไปสู่การปฏิบัติ

10. กิจกรรมการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

1 โครงการ 1. สร้างการมีส่วนร่วม
ในชุมชน
2. มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน
1 ครั้ง
1. ผู้บริหารและหน่วย
งานผู้ตรวจสอบสามารถ
ทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยว
กับพัสดุได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
2. การปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
4 ครั้ง
1. ใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า
2. ปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1 ครั้ง

ใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ

งบ
บูรณาการ
-

งบ
หน่วยงาน
10,000

ผลการ
เบิกจ่าย
ไม่ใช้
งบประมาณ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมาย
สร้างจิตสำนึกและ สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
เหตุ
ปลูกฝังความ
การป้องกัน ในการป้องกันการ
ซื่อสัตย์ สุจริต
การทุจริต
ทุจริต
P
จัดทำแผน
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

P

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

P

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

P

-4งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ
11. กิจกรรมการจัดทำ
แผนการใช้จ่ายเงิน

12. กิจกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน

13 กิจกรรมจัดทำแผน
ติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. แผนการใช้จ่ายเงิน
แสดงรายละเอียดการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานผู้
เบิกยื่นต่องานคลังทุก
ระยะ 3 เดือน
2. แผนการใช้จ่ายเงินเป็น
รายไตรมาสของหน่วยงาน
ผู้เบิกที่ยื่นต่อหน่วยงาน
คลังรายงานรับ-จ่ายเงิน
สดประจำเดือนเมื่อสิ้นปี
งบประมาณ
รายงานผลการประเมิน
ความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบ
ควบคุมภายในในการ
บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนด
1. สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
2. รายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ

4 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสำนึกและ สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ
การป้องกัน ในการป้องกันการ
ซื่อสัตย์ สุจริต
การทุจริต
ทุจริต
P
P

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลการ
เบิกจ่าย

การเบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ของเทศบาล

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 เล่ม

เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงาน

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

P

4
ไตรมาศ

ผู้บริหารมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

P

หมาย
เหตุ

-5งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ
11. กิจกรรมการประเมิน
ผลการดำเนินงาน
เทศบาล
12. คู่มือประชาชน

ตัวชี้วัด
รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนิน
งานประจำปี
จำนวนกระบวนงาน
และประกาศเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ

เป้าหมาย
1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ผู้บริหารมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน
46
1. ยกระดับการพัฒนา
กระบวนงาน การให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ
2. สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐ
13. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติ
12 ครั้ง 1. สิทธิของประชาชนใน
งานศูนย์ฯ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงาน
2. ลดปัญหาการทุจริต
14. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล จำนวนช่องทางการ
11 ช่องทาง 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าว
ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน ประชาสัมพันธ์
สารผลการดำเนินงาน
และปราบปรามการทุจริต
โครงการแผนงานและ
ให้ประชนชนทราบ
สร้างเสริมความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชน
2. ลดปัญหาการทุจริต
15. ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ร้อยละของจำนวนเรื่อง
1 แห่ง
1. สามารถแก้ไขปัญหา
ทุกข์
ร้องเรียนที่สามารถออก
ความเดือดร้อนของ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ประชาชน
ได้
2. ลดปัญหาการทุจริต

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสำนึกและ สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ
การป้องกัน ในการป้องกันการ
ซื่อสัตย์ สุจริต
การทุจริต
ทุจริต
P
P

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลการ
เบิกจ่าย

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

P

หมาย
เหตุ

-6งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลการ
เบิกจ่าย

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสำนึกและ สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ
การป้องกัน ในการป้องกันการ
ซื่อสัตย์ สุจริต
การทุจริต
ทุจริต
P

16. ตู้รับฟังความคิดเห็น

ตรวจสอบตู้รับฟังความ
คิดเห็นเพื่อนำเสนอใน
การจัดทำโครงการและ
รูปแบบเสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ

1 ครั้ง

เป็นช่องทางในการให้
บริการประชาชน
เกี่ยวกับการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของประชาชน

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

17. กิจกรรมแจ้งผลการ
ดำเนินการตามข้อร้องเรียน

ร้อยละของการแจ้งผล
การดำเนินการตามข้อ
ร้องเรียน

1
กิจกรรม

1. สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
2. ลดปัญหาการทุจริต

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความช่วยเหลือและ
ได้รับความรู้ความเข้าใจ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

P

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความช่วยเหลือและ
ได้รับความรู้ความเข้าใจ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

P

บุคลากรผู้เข้ารับการ
อบรมปฏิบัติงานตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

-

300,000

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
1. จัดตั้งศูนย์อัยการ
จำนวนครั้งที่มีการจัด
4 ครั้ง
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ กิจกรรมการให้ความ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ช่วยเหลือหรือกิจกรรม
ให้ความรู้
2. จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวนครั้งที่มีการจัด
4 ครั้ง
กิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือหรือกิจกรรม
ให้ความรู้
3. โครงการอบรมและ
จำนวนร้อยละของ
1 โครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม
ประสิทธิภาพการ
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติงาน
ข้อกฎหมายเพื่อลดความ
เสี่ยงของการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

286,620

P

P

P

P

P

หมาย
เหตุ

-7งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการสร้างจิตสำนึก 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิต
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม สำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมและรณรงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิต
สร้างจิตสำนึกความ
สำนึกในการอนุรักษ์
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมมาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อย
สิ่งแวดล้อม
ละ ๘๐
(เป็นการสอดแทรกหัวข้อ 2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
การบรรยายเกี่ยวกับการ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ป้องกันการทุจริตในการ การทุจริตเพิ่มขึ้น

อบรมหลักสูตรต่างๆ)

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสำนึก สร้างกลไกการ สร้างประสิทธิภาพ
และปลูกฝังความ ป้องกันการ ในการป้องกันการ
ซื่อสัตย์ สุจริต
ทุจริต
ทุจริต

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลการ
เบิกจ่าย

1 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรมมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และมี
ภูมิต้านทานการทุจริต
ในชุมชน

-

150,000

61,100

P

ผู้เข้ารับการอบรมมีจิต
สำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ
มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

P

หมาย
เหตุ

-8งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3. กิจกรรมเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมฟังการ
ประชุมสภาเทศบาล

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ฟังการประชุมสภา
เทศบาล

4 ครั้ง

4. โครงการฝึกอบรมทบ
ทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตำบลประโคนชัย (เป็น
การสอดแทรกเป็นหัวข้อ
การบรรยายเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตในการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ)
5. โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคี
ภัยเบื้องต้น (เป็นการ
สอดแทรกเป็นหัวข้อการ
บรรยายเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตในการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ)

1. ผู้เข้ารับการอบรม
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
2. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้น
1. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเตรียมความ
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
2. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้น

1
โครงการ

ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
1. เป็นการสร้างกลไกและ
ช่องทางส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
บริหารกิจการของเทศบาล
2. สร้างความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ให้
ประชาชนเกิดความศรัทธา
เชื่อมั่นไว้วางใจในการ
บริหารกิจการของเทศบาล
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ภูมิต้านทานการทุจริตใน

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบ
งบ
บูรณาการ หน่วยงาน

ผลการ
เบิกจ่าย

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสำนึก
สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
และปลูกฝังความ การป้องกัน ในการป้องกันการ
ซื่อสัตย์ สุจริต
การทุจริต
ทุจริต
P
P
P

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

90,000

-

P

-

50,000

44,282

P

ชุมชน
1
โครงการ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ป้องกันและระงับเหตุอัคคี
ภัยเบื้องต้นได้และมีภูมิ
ต้านทานการทุจริตใน
ชุมชน

หมาย
เหตุ

เนื่องจากป้องกัน
จังหวัดบุรีรัมย์
ไม่อนุญาตให้ฝึก
อบรมในพื้นที่และ
อปพร. เทศบาล
ตำบลประโคนชัย
ไม่พร้อมที่จะฝึก
นอกสถานที่

-9งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

6. กิจกรรมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในการประเมิน
ระดับคุณธรรมความ
โปร่งใส (Integrity &
Transparency
Assessment : ITA) ของ
หน่วยงานเพื่อวางแผนการ
ทำงานกับข้าราชการและ
พนักงานของรัฐในหน่วยงาน
ในการวางแผนการดำเนิน
งานให้องค์กร มีระดับ
คุณธรรมความโปร่งใสและ
พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้
มีค่าผ่านคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน
7. โครงการฝึกอบรมการ
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย
40 คน

40 คน

1. ผู้เข้ารับการอบรม
1 โครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๘๐
2. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
1. ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมรับทราบแนว
ทางการดำเนินงาน
ระดับการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส
2. ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมมีความพร้อม
ในการเข้ารับการ
ประเมินระดับ
คุณธรรมความโปร่งใส
3. ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมสามารถถ่าย
ทอดความรู้และวิธี
ดำเนินการคุณธรรม
ความโปร่งใส
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาตนเองได้
ตามสภาพพื้นที่มี
ภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

-

-

-

50,000

ผลการ
เบิกจ่าย
ไม่ใช้
งบประมาณ

39,960

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสำนึกและ สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ
การป้องกัน ในการป้องกันการ
ซื่อสัตย์ สุจริต
การทุจริต
ทุจริต
P
P
P

P

หมาย
เหตุ

-10งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

8. โครงการอบรมกฎหมาย
ท้องถิ่น

1. เด็กและเยาวชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับกฎ
หมายท้องถิ่นและการ
ป้องกันการทุจริต
เพิ่มขึ้น

1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
1. สร้างการมีส่วน
ร่วมของเด็กและ
เยาวชนในชุมชน
2. มีภูมิต้านทาน
การทุจริตในชุมชน

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลการ
เบิกจ่าย

-

-

-

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมาย
สร้างจิตสำนึกและ สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
เหตุ
ปลูกฝังความ
การป้องกัน ในการป้องกันการ
ซื่อสัตย์ สุจริต
การทุจริต
ทุจริต
P
P
ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณ
ในการ
ดำเนินการ

