

  รอบ 6 เดือน 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

 1.โครงการบริหารงาน ผูบริหารทองถิ่น  -ผูบริหารทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น  -  -  - 
ตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีความรุ  -สมาชิกสภาฯ บุคลากรมีความรุ

ความเขาใจในเรื่อง  -พนักงานเทศบาล ความเขาใจในเรื่อง

หลักธรรมาภิบาล  -พนักงานครู หลักธรรมาภิบาล

คุณธรรมและ  เทศบาล คุณธรรมและ

จริยธรรม  -พนักงานจาง จริยธรรม

 2.โครงการสมุดความดี มีการสื่อสารระหวาง พนักงานจาง พนักงานจางทํางาน  -  -  - 
พนักงานจาง ผูบังคับบัญชาและ ทต.พิมาย ดวยความซื่อสัตย

พนักงาน สุจริต  เกิดความรับ

ผิดชอบในหนาที่

ผลงานปงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลงานปงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.

เทศบาลตําบลพิมาย  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

รอบ 12 เดือน(สะสมผลงาน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย

และปราบปราบการทุจริต



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

 3.โครงการพัฒนาดาน  ผูเขารับการอบรม  -คณะผูบริหาร ผูเขารับการอบรม  - 30,000  - 
คุณธรรมจริยธรรมของ มีจิตสํานึกและสราง  -พนักงานเทศบาล สามารถนําความรู

ผูบริหาร ความตระหนักถึง  -พนักงานจาง ที่ไดรับมาใชในการ

ผลเสียของการทุจริต ดําเนินชีวิตประจําวัน

คอรัปชั่น ตอประทศ การทํางานใหมี

และประชาชน คุณลักษณะเปน

ขาราชการยุคใหมที่มี

คุณธรรม  จริยธรรม

4.โครงการพัฒนาบุคลากร แบบสอบถามความ  -พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล  - 50,000 17,150      
เทศบาลตําบลพิมายใหมี พึงพอใจในการฝก  -ลูกจางประจํา ลูกจางประจํา

ประสิทธิภาพ อบรมและทัศนศึกษา  -พนักงานจาง และพนักงานจาง

ดูงาน สามารถนําความรู

ประสบการณจากการ  

อบรมและทัศนศึกษา

ดูงานไปปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

  5.กิจกรรมใหความรูเรื่อง พนักงานเทศบาล  -พนกงานเทศบาล พนักงานเทศบาล  -  -  - 
ผลประโยชนทับซอนใหกับ และพนักงานจาง  -พนักงานจาง และพนักงานจาง

บุคลากรของ ทต.พิมาย มีความเขาใจเรื่อง มีความรูเกี่ยวกับ

ผลประโยชนทับซอน ผลประโยชนทับซอน

และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยว

กับผลประโยชน

ทับซอน

6.โครงการรณรงคประชา ประชาชนมีการตื่นตัว  -ทุกชุมชน ประชาชนและผูอยู  - 20,000  - 
สัมพันธสรางความเขาใจ ในการชําระภาษี ในขายตองชําระภาษี

และความเต็มใจในการ มากขึ้น มีความตื่นตัวในการ

ชําระภาษี ชําระภาษีตามกําหนด

 7.โครงการสงเสริม ลดรายจายภายใน  -คกก.ชุมชน ปชช.ในเขตเทศบาล  - 30,000  - 
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว ครัวเรือน  -ประชาชน สามารถลดรายจาย

พระราชดําริ ทุกชุมชน ภายในครัวเรือน

งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

 8.โครงการพัฒนาทักษะ ประเมินผลหลัง เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได  - 100,000  - 
ดานวิชาการใหกับเด็ก การอบรม ในเขตเทศบาล ทําความดีไมเกี่ยว

และเยาวชน ตําบลพิมาย ของกับอบายมุข 

และสิ่งเสพติด

9.กิจกรรมประกาศ มีประกาศเจตจํานงค  -ประกาศเจตจํานงค การบริหารราชการ  -  -  - 
เจตจํานงตอตานการ การตอตานการ การตอตานการทุจริต มีความโปรงใส

ทุจริตของผูบริหาร ทุจริตของผูบริหาร  -แผนปฏิบัติการ

อยางนอย 1 ฉบับ ปองกันการทุจริต

10.สรางความโปรงใสใน  -มีมาตรการดําเนิน มาตรการดําเนินงาน การบริหารงานมีความ  -  -  - 
การบริหารงานบุคคลใหเปน งานดานบริหารงาน ดานบริหารงาน โปรงใส  สามารถ

ไปตามหลักคุณธรรม บุคคลของเทศบาล บุคคล จํานวน ปองกันการทุจริตของ

จํานวน 1 มาตรการ 1  มาตรการ เจาหนาที่ได

 -จนท.ปฏิบัติงาน

เปนไปตามมาตรฐาน

และหลักธรรมาภิบาล

งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

11.สรางความโปรงใส บุคลากรฝายบัญชี เทศบาลตําบล เกิดความคุมคาและ  -  -  - 

ในการบริหารการเงิน  กองคลัง  มีความรู พิมาย มีประสิทธิภาพใน

งปบระมาณ ความเขาใจในการ การบริหารงบ

ปฏิบัติตามระเบียบ ประมาณ

ประกาศ และ

หนังสือสั่งการที่

เกี่ยวของ

12.สรางความโปรงใสในประชาชนไดรับ ทุกสํานัก/กอง ไมมีการทุจริต  -  -  - 

การใหบริการสาธารณะ/ ความพึงพอใจ คอรรัปชันใน

บริการประชาชน โดยทัดเทียม กระบวนการ

เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ สาธารณะแก

แกประชาชนโดยทัด ประชาชน

เทียมกันและไมเลือก

ปฏิบัติ

งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

13.จัดทําแผนภูมิขั้นตอน  ประชาชนไดรับ ประชาชนในเขต ประชาชนไดรับ  -  -  - 

ระยะเวลาดําเนินการ ความสะดวก พื้นที่ ทต.พิมาย ความสะดวก 

บริการประชาชน รวดเร็วในการ รวดเร็วในการ

เปดเผย ณ ที่ทําการและ ติดตอขอรับบริการ ติดตอขอรับบริการ

ในระบบสารสนเทศของ และมีความพึงพอใจ และมีความพึงพอใจ

องคกรปกครอง ในการใหบริการ ในการใหบริการ

สวนทองถิ่น ของเจาหนาที่ ของเจาหนาที่

 14.มีการกระจาย การปฏิบัติงาน คณะผูบริหาร การปฏิบัติงาน  -  -  - 

อํานาจการตัดสินใจ เกิดความคลองตัว ปลัด  หรือ เกิดความคลองตัว

เกี่ยวกับการสั่ง และรวดเร็ว ตลอด หัวหนาสวน และรวดเร็ว ตลอด

 การอนุญาต  อนุมัติ  จนการอํานวย ราชการ จนการอํานวย

ปฏิบัติราชการแทน  ความสะดวกแก ความสะดวกแก

หรือดําเนินการอื่นใด ประชาชนไดอยาง ประชาชนไดอยาง

ของผูมีอํานาจ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

 15.ยกยองเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล  -  -  - 

หนวยงาน/บุคคลที่มี ลูกจาง  และ พนักงานจาง ลูกจาง  และ

ความซื่อสัตย  สุจริต ประชาชนมีความ ทต.พิมาย ประชาชนมีความ

มีคุณธรรมจริยธรรม ภาคภูมิใจและมี ภาคภูมิใจและมี

ขวัญกําลังใจในการ ขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติราชการเพิ่ม ปฏิบัติราชการเพิ่ม

มากขึ้น มากขึ้น

 16.ยกยองเชิดชูเกียรติ ผูทําคุณประโยชน เด็ก  เยาวชน ผูทําคุณประโยชน  -  -  - 

ที่ใหความชวยเหลือ ไดรับการเชิดชู และประชาชนใน ไดรับการเชิดชู

กิจการสาธารณะ  เกียรติ เขตพื้นที่เทศบาล เกียรติ

 ของทองถิ่น ประชาชนผุมีจิต ตําบลพิมาย ประชาชนผุมีจิต

สาธารณะเพื่อให สาธารณะเพื่อให

เปนแบบอยางกับ เปนแบบอยางกับ

ประชาชน ประชาชน

งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

17.ยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับความสําเร็จ เกษตรกรในเขต ระดับความสําเร็จ  -  -  - 

ที่ดํารงตนตามหลัก ของเกษตรกรสมัครเทศบาลตําบล ของเกษตรกรสมัคร

เศรษฐกิจพอเพียง  ใจเขารวมโครงการ พิมาย ใจเขารวมโครงการ

  

18.ดําเนินการใหมีขอ มีการจัดทํา บุคลากรในองคกร บุคลากรปฏิบัติ  -  -  - 

ตกลงระหวางบุคลากร ขอตกลงการ ตามเกณฑตัวชี้วัด

ในองคกรไดปฏิบัติ ปฏิบัติราชการ ขอตกลงการ

หนาที่ราชการดวยความ  ปฏิบัติราชการ

ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม         

จริยธรรมและการบริหาร  

ราชการกิจการบานเมือง   

ที่ดี  

 

งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

19.มีการใหความรวมมือทต.พิมายมี ทุกสํานัก/กอง ทต.พิมายมีความ  -  -  - 

กับหนวยงานราชการ  มาตรการจัดการ  โปรงใส  และ

 จังหวัด  อําเภอ  ที่ได กรณีไดรับทราบ ปองกันการทุจริต

ดําเนินการตามอํานาจ หรือรับแจง  หรือ ตามหลักบริหาร

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ  ตรวจสอบพบการ กิจการบานเมือง

ควบคุม ดูแล การปกิบัติ ทุจริต ที่ดี

ราชการขององคกร  

ปกครองสวนทองถิ่น

        

 20.ดําเนินการใหมี จนท.ดําเนินการ มีการมอบหมาย จนท.ดําเนินการ  -  -  - 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ จัดการเรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ จัดการเรื่อง

ดําเนินการใหเปนไปตาม รองเรียนของ รับผิดชอบดําเนิน รองเรียนของ

กฎหมายกรณีมีเรื่อง เทศบาลตําบล การเกี่ยวกับเรื่อง เทศบาลตําบล

รองเรียนกลาวหาบุคคล พิมาย รองเรียน พิมาย

ในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

 1.จัดใหมีศูนยขอมูล มีศูนยขอมูล เทศบาลตําบล มีการจัดระบบ  -  -  - 

ขาวสารตามกฎหมาย ขาวสารเทศบาล ตําบลพิมาย ขอมูลขาวสารที่

วาดวยขอมูลขาวสาร   ตําบลพิมาย  ครบถวน ไวสําหรับ

ของทางราชการ   อํานวยความสะดวก

 ใหกับประชาชน

 2.มีการเผยแพรขอมูล ประชาชนไดรับรู ประชาชนในเขต  -ประชาชนไดรับรู  -  -  - 

ขาวสารเกี่ยวกับการ ขอมูลขาวสารที่ เทศบาลตําบล ขอมูลขาวสารที่

บริหารงานบุคคล สําคัญของทาง พิมาย สําคัญของทาง

การบริหารงบประมาณ       ราชการ  ราชการ     

การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การคํานวณ  -ประชาชนมีโอกาส

การคํานวณ   ไดตรวจสอบการ

บริหารงานของ

เทศบาลตําบลพิมาย

 -ลดการทุจริต

 -มีความโปรงใส

งานดานคุมครองจริยธรรม

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

3. มีการปดประกาศ แบบสอบถาม วารสารรายงาน ประชาชนไดรับ  -  -  - 

 เผยแพรขอมูลขาวสาร ความพึงพอใจ ประจําป ทราบเขาใจถึง

 เกี่ยวกับการปฏิบัติ  บทบาท  ภารกิจ

ราชการที่เปนประโยชน  ของเทศบาลและมี

กับการมีสวนรวมตรวจ  ความพึงพอใจในสื่อ

สอบของประชาชน  เอกสารในการ

 ประชาสัมพันธ

 4.มีกระบวนการรับฟง  -มีสถิติจํานวนเรื่อง -ใหบริการรับ  -มีสถิติจํานวนเรื่อง  -  -  -  

ความคิดเห็นของ รองทุกข/รองเรียน เรื่องราวรองทุกข รองทุกข/รองเรียน

ประชาชนในการดําเนิน   -สามารถดําเนิน ประชาชนในพื้นที่  -สามารถดําเนิน

กิจการตามอํานาจหนาที่ การแกไขปรับปรุง ที่ไดรับความเดือด การแกไขปรับปรุง

ขององคกรปกครอง ตามเรื่องที่ รอนรําคาญ ตามเรื่องที่

สวนทองถิ่น ประชาชนรองทุกข ประชาชนรองทุกข/

รองเรียน รองเรียน

 งานดานคุมครองจริยธรรม

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

 5.มีรายงานหรือแจงเปน -การปฏิบัติหนาที่ ประชาชนผุ  -การปฏิบัติหนาที่  -  -  -  

 ลายลักษณอักษรให ราชการถูกตอง รองเรียนรองทุกข ราชการถูกตอง

ประชาชนผูรองเรียน ตามระเบียบ ตามระเบียบ

รองทุกขทราบถึงการได กฎหมาย กฎหมาย

รับเรื่องระยะเวลาและ  -ใชเปนแนวทาง  -ใชเปนแนวทาง

ผลการดําเนินการ ปฏิบัติงานดานการ ปฏิบัติงานดานการ

เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/ รองเรียนรองทุกข รองเรียนรองทุกข

รองทุกข

        

 6.โครงการสนับสนุน มีแผนชุมชน  -คณะกรรมการ  -ปชช.มีสวนรวมใน  - 50,000    - 

 การจัดทําแผนชุมชน  ชุมชน การกําหนดแนวทาง

 -ประชาชนในเขต การพัฒนาทองถิ่น

พื้นที่เทศบาล  

  งานดานคุมครองจริยธรรม

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

7.โครงการจัดทําแผน  -มีแผนพัฒนา  -ประชาคม  -ประชาชนมีสวน  - 100,000  - 

 พัฒนาทองถิ่นโดย ทองถิ่นสี่ป สําหรับ ทองถิ่นในระดับ รวมในการจัดทํา

 กระบวนการมีสวนรวม ใชเปนเครื่องมือใน ตําบล ในเขต แผนพัฒนาทองถิ่น

การบริหารงาน เทศบาลตําบล  -เทศบาลตําบล

ไดอยางมีประสิทธิ พิมาย พิมาย มีโครงการ

ภาพ ประสิทธิผล กิจกรรม สําหรับ

 เปนกรอบในการจัด

ทํางบประมาณ

   รายจายประจําป     

   

8.ดําเนินการให  -ภาคประชาชน  -ตัวแทน  -ภาคประชาชน  -  -  - 

ประชาชนมีสวนรวมใน มีสวนรวมในการ ประชาคมทั้ง มีสวนรวมในการ

การจัดหาพัสดุ ดําเนินงาน 15 ชุมชน ดําเนินงาน

งานดานคุมครองจริยธรรม

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

9.ดําเนินการให ผลการปฏิบัติ คณะทํางานและ ผลการปฏิบัติ  -  -  - 

ประชาชนมีสวนรวม ราชการดีขึ้นเมื่อ เจาหนาที่ผูรับ ราชการดีขึ้นเมื่อ

ตรวจสอบและประเมินผล เปรียบเทียบกับ ผิดชอบการ เปรียบเทียบกับ

การปฏิบัติงาน ปที่ผานมา ประเมินผลการ ปที่ผานมา

ปฏิบัติราชการ

 ของทต.พิมาย

 

10.โครงการอบรมและ คณะผูบริหาร  -คณะผูบริหาร คณะผูบริหาร  - 50,000       - 

ดูงานคณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  -สมาชิกสภา และสมาชิกสภา     

สมาชิกสภาเทศบาล  ไดรับการฝกอบรม เทศบาลตําบล ไดรับการฝกอบรม

  พิมาย  

 

 

งานดานคุมครองจริยธรรม

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

11.กิจกรรมการมีสวน การพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภา การพัฒนาเทศบาล  -  -  -  

รวมในการปฏิบัติงาน ตําบลพิมายเปนไป เทศบาลตําบล ตําบลพิมายเปนไป

ของสมาชิกสภาเทศบาล  อยางตอเนื่อง พิมาย อยางตอเนื่อง

    

1.สงเสริมใหมีการดําเนินคณะกรรมการ คณะกรรมชุมชน คณะกรรมการ  -  -  -  

การเฝาระวังการทุจริต ชุมชนมีความรู หรือตัวแทน มีความรู

 ความเขาใจเรื่อง ประชาชนในพื้นที่ ความเขาใจเรื่อง     

 คอรรัปชั่น ทต.พิมาย คอรรัปชั่น     

    

2.บูรณาการทุกภาคสวน  -จํานวนเรื่อง ประชาชนในพื้นที่  -จํานวนเรื่อง  -  -  -  

เพื่อตอตานการทุจริต รองเรียนเกี่ยวกับ เทศบาลตําบล รองเรียนเกี่ยวกับ

เรื่องทุจริต พิมาย เรื่องทุจริต

 -นําเรื่องรองเรียน

ไปดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย

งานดานคุมครองจริยธรรม

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ



แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน

ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกและ สรางกลไก สรางประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝงความซื่อสัตย การปองกัน ในการปองกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต

        

    

    

    

 

  

 

        

        

    

    

 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย

งบประมาณ (ถาม)ี
และปราบปราบการทุจริต

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย
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