รายงานผลการดําเนินงานการตาม
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สํานักปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ

1
รายงานผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ความเป็นมา
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
โดยเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความสําคัญกับการดําเนินงานที่
มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมในองค์กร และคุณธรรม
การทํางานในหน่วยงาน อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น ใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้นํา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ
จากสภาพข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองชัยภูมิซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และสังคมเมืองของ
จังหวัดชัยภูมิ และศูนย์รวมทางด้านการศึกษาและบริการต่างๆ มีการอพยพของประชากรเข้ามาอาศัยในเขต
ชุมชนเมืองมากขึ้น เทศบาลได้พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นไว้จํานวนมากพอสมควร แต่ยังมีปัญหา
ความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การพัฒนาการศึกษา สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
จัดทําเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดังนี้
“พัฒนาคุณภาพชีวิต

พิชิตความทุกข์เข็น

สร้างความร่มเย็น

มุ่งเน้นบริการ

สร้างพื้นฐานสู่ความยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาล
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีสัมพั นธภาพและสุขภาวะที่ดีในครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ ง
พึ่งตนเองได้ สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green And Happiness Society)
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารสาธารณะให้ได้รับมาตรฐาน สภาพแวดล้อมดี ระบบนิเวศสมดุล มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการมีสาธารณอุปโภคที่พอเพียง และทั่วถึง
3. พัฒนาศักยภาพระบบเศรษฐกิจเป็นธรรมและเข้มแข็ง รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตได้
/ยุทธศาสตร์...
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

1
2
3
4
5
6

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception : CPI)

โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในไปดําเนินการเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติและ
บัดนี้การดําเนินการตามแผนฯ ประจําปี พ.ศ. 2561 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ดังนี้

ผลการดําเนินงานตามแผน
เทศบาลเมื อ งชั ย ภู มิ ได้ ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 แผนงาน 14 กิจกรรม 27 โครงการ งบประมาณ
ตั้งไว้ 2,283,250 บาท และได้ดํ าเนิน การเสร็จสิ้ นแล้ ว โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,705,007 บาท
ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ 578,243 บาท การดําเนินการตามแผนสามารถทํางานได้ตามโครงการ/
กิจกรรมและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งเป็นการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การดําเนินการตามยุทธศาสตร์
เทศบาลเมื องชัย ภู มิได้ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ การป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตภายใต้ วิ สั ย ทั ศน์
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่กําหนดไว้ว่า
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1. โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือนเทศบาลเมืองชัยภูมิ
2. โครงการฝึกสติเพื่อคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริการได้ดียิ่งขึ้น
4. โครงการจัด ส่งเจ้าหน้ าที่เ ข้าอบรมหลักสู ตรของกรมการปกครองว่าด้ว ยกฎหมาย
ระเบียบ ทางการทะเบียนราษฎร
5. โครงการบริการงานทะเบียนราษฎร ถึงเรือนชาน
/6.กิจกรรม...
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6. กิจกรรมการเรียนการสอนโตไปไม่โกง
7. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง
8. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองชัยภูมิ
9. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
10. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้างเทศบาล
11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาพอเพียง
12. การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
13. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
14. โครงการอบรมประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุขสมานฉันท์ พัฒนา
เมื อง เพื่ อสร้า งจิต สํา นึ ก เพิ่ มพู น ความรู้ ความเข้ าใจถึ งผลเสี ย ของการทุ จริ ตตลอดจนมี ส่ว นร่ ว มในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
1. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. โครงการธนาคารความดี เก็บได้ให้แจ้ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
1. โครงการค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2. กิจกรรมก่อน-หลัง รู้คิว ไม่ผิดตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2561
2. โครงการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2561
4. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. โครงการเทศบาลพบประชาชน
/6.การส่ง...
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6. การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ
1. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. ด้านทรัพยากรบุคค
3. ด้านการเงิน
4. ด้านตรวจสอบภายใน
7. กิจกรรมควบคุมภายใน
8. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต
9. โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษี
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยการเสริมสร้างกลไกหรือช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วน
11. โครงการเมืองชัยภูมิน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจําปี 2561
12. โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงรุก
13. โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา
14. โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
19. การติ ด ตามประเมิ น ผลระบบควบคุ มภายใน และรายงานควบคุมภายในประจํ า ปี
งบประมาณ 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
20. แผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21. โครงการประชาสัมพันธ์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
22. โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชน
23. จัดระเบียบรถรับจ้างภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ
24. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
1. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น
3. กิจกรรมรายงานผลด้วยงบประมาณทรัพย์สินและหนี้สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception : CPI)
1. โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนและห้องเรียน DLIT
/ข้อดี...
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ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ข้อดี
1. การจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิด
ความตระหนักในการทํางานที่เป็นระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ
2. ก่ อให้ เกิ ด การปรั บปรุงระบบงานให้ เหมาะสมเพื่ อประโยชน์ ของทางราชการและ
ประชาชน
3. เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน ลดความผิดพลาดในการดําเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ
4. ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทํางานของภาคราชการมากขึ้น ลดจํานวนการร้องเรียน
เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทํางานของภาคราชการ
5. เป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นการส่งเสริมให้มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดํารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน หลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา
7. เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระทําผิด ซึ่งทําให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง มีความรับผิดชอบต่อประชาชน มี
คุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล
8. ส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
สร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน
ข้อเสีย
การจัดกิจกรรมหรือแผนงานบางอย่าง เป็นการเพิ่มภาระจากกการปฏิบัติงานประจํา และ
บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสนใจ และไม่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําตัวชี้วัด
ปัญหาอุปสรรค
1. การดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ยังขาดการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงาน
ทําให้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นลักษณะของการต่างคนต่างทํา
/2.บุคลากร...
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2. บุคลากรของหน่วยงานบางหน่วยงานยังยึดติดกับการทํางานรูปแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง ทําให้การทํางานล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดการตระหนักให้ความสําคัญใน
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
4. โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเนื่องจากโรงเรียนต้องจัด
กิจกรรมตามนโยบายที่มีค่อนข้างมาก
5. การดําเนินงานยังไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
บางส่วนของหลักสูตรหรือบางกิจกรรมเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมุ่งเน้น การปลูกฝังจิตสํา นึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิดในการดํารงตนให้
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
2. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นเรื่องสําคัญ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางครั้ง
ต้องปฏิบัติ งานนโยบายและงานประจํา ทําให้ ไม่มีเวลาในการมาวิเคราะห์ ข้อมู ลอย่า งจริ งจัง แผนงานที่
ดําเนินการอาจไม่สมบูรณ์ สมควรที่จะได้มีการกําหนดกรอบ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
3. ควรจัดกิจกรรมบูรณาการไปกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ เช่น กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด กิจกรรมจิตสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่นๆ
4. จัดอบรมพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ครอบคลุมทุกภารกิจของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการเข้ า ถึ งอํ า นาจการตั ด สิ น ใจ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกข้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
6. ควรกําหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
และมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ
7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองชัยภูมิที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบและเป็นไปอย่างทั่วถึง โดย
มีช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั้งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาชนโดยรวม
จากการติด ตามรายงานผลการดํา เนิ นงานตามแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่จํ าเป็ นต้ องได้รั บการแก้ไข ปรั บปรุ งมาพัฒ นากระบวนการทํางานของ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

บุคลากรในสัง

ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ประจําเดือนเทศบาลเมือง กัดเทศบาลเมือง จํานวน 40 คน

ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม

บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิมี
ส่วนร่วมในการทําบุญตักบาตรมี

ชัยภูมิ

ชัยภูมิมีส่วนร่วม

ทําบุญตักบาตร มี

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ในการทําบุญ

คุณธรรม จริยธรรม

และให้ความสําคัญในการทําบุญ

ตักบาตร มี

ในการปฏิบัติงาน

ตักบาตรสืบทอดพระพุทธศาสนาตาม

คุณธรรม

และให้ความสําคัญ

วิถีชาวพุทธและประชาชนในเขต

จริยธรรมในการ

ในการทําบุญตักบาตร เทศบาลได้ร่วมทําบุญ

ปฏิบัติงาน และ

สืบทอดพระพุทธ

ให้ความสําคัญ

ศาสนาตามวิถี

ในการทําบุญ

ชาวพุทธ

ตักบาตร
ร้อยละ 80

-

-

-

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

1 โครงการทําบุญตักบาตร

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





สป

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

ธรรม จริยธรรม ส่งเสริม

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหาร สมาขิก ผู้บริหาร สมาขิกสภา

สมาชิกสภา

สภาเทศบาล พนัก เทศบาล พนักงาน

ประสิทธิภาพในการทํางาน เทศบาลเมือง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

-

50,000

50,000

-



ในการป้องกัน
การทุจริต





สป

งานเทศบาล พนัก เทศบาล พนักงานครู

ชัยภูมิ พนัก

งานครูเทศบาล

เทศบาล ลูกจ้างประจํา

งานเทศบาล

ลูกจ้างประจํา

พนักงานจ้าง และลูก

พนักงานครู

พนักงานจ้าง

จ้างโครงการ เข้าร่วม

พนักงานจ้าง

และลูกจ้าง

โครงการมีคุณธรรม

ลูกจ้างในสังกัด โครงการ เข้า
เทศบาลเมือง ร่วมโครงการ
ชัยภูมิเข้าร่วม

ไม่ได้ดําเนินการ

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

สุจริต

2 โครงการฝึกสติเพื่อคุณ

สร้าง

จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 80

โครงการ
ร้อยละ 70
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

ผู้มีส่วนได้ส่วน

สํารวจความพึงพอใจของ เสียที่มาใช้

ผู้รับบริการมีความ พัฒนาการบริการให้ได้ ไม่ได้ดําเนินการ
พึงพอใจร้อยละ75 รับความพึงพอใจ

20,000

20,000

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

3 โครงการจ้างที่ปรึกษา

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





สป

ผู้ใช้บริการที่มีต่อเทศบาล บริการเทศบาล
เมืองชัยภูมิ เพื่อประเมิน

เมืองชัยภูมิ

ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการของเทศบาล เพื่อนํา
ไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

บุคลากรผู้เข้ารับ 10 คน

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติงาน

เข้าอบรมหลักสูตรของ

การอบรมมีความ

ระเบียบ ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบข้อกฎหมายเพื่อลดความ

กรมการปกครองว่าด้วย

รู้เกี่ยวกับ

เพื่อลดความเสี่ยงของ เสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน

กฏหมายระเบียบ

ระเบียบเพื่อลด

การทุจริตในการ

ทางการทะเบียนราษฏร

ความเสี่ยงของ

ปฏิบัติงาน

-

17,000

17,000

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

4 โครงการจัดส่งเจ้าหน้าที่

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





งาน
ทะเบียน
ราษฏร

การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ

11

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

-

-

การทุจริต

ผู้รับบริการในเขต

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่

ทะเบียนราษฎร ถึง

เทศบาลเมือง

เทศบาล 25 ชุมชน

มีต่องานด้านการทะเบียนราฎร

ทะเบียน

เรือนชาน

ชัยภูมิ

ได้รับบริการด้านการ

และบัตรประจําประชาชนเป้าหมาย
ร้อยละ 80

ราษฏร

ทะเบียนราษฎรและ

-

ในการป้องกัน

ประชาชนในเขต 25
ชุมชน

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

สุจริต

5 โครงการบริการงาน

สร้าง







งาน

บัตรประจําตัวประชาชน

6 กิจกรรมการจัดการ

ร้อยละของ

เรียนการสอนโตไปไม่โกง นักเรียนที่
ร่วมกิจกรรม

นักเรียนชั้นอนุบาล -เพื่อให้นักเรียนได้เรียน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปีที่ 1 - ชั้นประ รู้และซึมซับค่านิยม
มีนิสัยรักความถูกต้องและความเป็น
ถมศึกษาปีที่ 6

-

-

-

-







ร.ร.ท.1

การไม่โกงได้อย่างสนุก ธรรม ไม่ทุจริตไม่โกง ยอมรับและ

โรงเรียนเทศบาล1 สนานและ สร้างสรรค์ รังเกียจพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุก
(วิทยานารี)

-เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่ม รูปแบบจะเห็นได้จากผลสําเร็จของ

จํานวน694 คน

พูนคุณค่าความเป็นคน โครงการเก็บได้ให้แจ้ง
ดีของสังคม

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

12

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

การสอนหน้าที่พลเมือง

ผลการเรียนรู้

นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียน
-นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจใน
พิจารณาผลการ เทศบาล 1
เทศบาล 1 (วิทยานารี) ความเป็นไทย
เรียนรู้จากจุด

(วิทยานารี) ชั้น

ได้แก่

1-6 ได้เรียนราย

-

-

-

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

7 กิจกรรมการจัดการเรียน

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





ร.ร.ท.1

ร้อยละ80มีคุณลักษณะ -นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และ
เน้นทั้ง 5 จุดเน้น ประถมศึกษาปีที่ ตามวัตถุประสงค์
พระมหากษัตริย์
-นักเรียนได้รับการปลูกฝังความเป็น

จุดเน้นที่ 1ความ วิชาหน้าที่พลเมือง

พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

เป็นไทย

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จุดเน้นที่ 2

-นักเรียนได้รับปลูกฝังความรักสามัคคี

รักชาติ ยึดมั่นใน

ปรองดองกันของคนในชาติ

ศาสนาและเทิด
ทูนสถาบัน

-นักเรียนได้รับการพัฒนาวินัย ความซื่อ
สัตย์ขยันหมั่นเพียร และคุณลักษณะอัน

พระมหากษัตริย์

พึงประสงค์ของผู้เรียน

(ต่อ)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
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เป้าหมาย
ลําดับ
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

รวม

บูรณาการ หน่วยงาน

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

ในการป้องกัน
การทุจริต

จุดเน้นที่ 3ความ
เป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิป
ไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
จุดเน้นที่ 4 ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
จุดเน้นที่ 5ความ
มีวินัยในตนเอง
8 โครงการเผยแพร่ประชาสัม จํานวนประชาชน จํานวน 100 คน ประชาชนได้รับข้อมูล ไม่ได้ดําเนินการ
พันธ์กิจกรรมเทศบาล

/สื่อมวลชน/ส่วน

เมืองชัยภูมิ

ราชการ/เอกชน

-

30,000

30,000

-

-

-

-

ข่าสาร

วิชาการ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย

กอง

งบประมาณ (บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

เป้าหมาย
ลําดับ
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

รวม

บูรณาการ หน่วยงาน

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

พัฒนาเทศบาล

ประชาชน

จัดทําเอกสาร

มีเครื่องมือในการจัด

-เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปี

แต่ละชุมชน

60 เล่ม

ทํางบประมาณ

(พ.ศ.2560 –2562) เพื่อนําไปปฏิบัติให้

-

80,000

80,000

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

9 โครงการจัดแผน

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





กองวิชา
การ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ได้จัดทําไว้แล้ว
-เทศบาลมีแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
สําหรับผู้ปฏิบัติงานในการดําเนินการ
พัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ต่อ)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

ในการป้องกัน
การทุจริต

-เป็นเอกสารการพัฒนาที่ระบุ
รายละเอียดของโครงการที่จะดําเนิน
การในปีนั้นๆและสามารถนําไปปฏิบัติ
ได้จริง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม
-เทศบาลได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จํากัด ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบในการบริการสาธารณะ
ต่อประชาชนในท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

ผลการ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

พนักงาน
เทศบาล

พนักงานครูเทศบาลและ

ร้อยละ 100 ของ พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาล พัฒนาความรู้ความ

พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง

เมืองชัยภูมิ

เทศบาลเกิดความรักต่อองค์กร

สามารถตลอดเวลา

สร้างขวัญกําลังใจให้พนักงานเทศบาล

-

-

-

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

10 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
แก่พนักงานเทศบาล

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





กอง
วิชการ

พนักงานจ้างเทศบาล

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

เป้าหมาย
ลํา

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เชิง

ผลการดําเนินงาน
เชิง

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ปริมาณ

คุณภาพ

งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

11 โครงการส่งเสริมสนับสุนน จํานวนขอโรงสถานศึกษาพอเพียง

เรียนที่ร่วม

จํานวนสถานศึกษา โรงเรียน 4 แห่ง เข้าร่วม ไม่ได้ดําเนินการ
4 แห่ง

-

100,000 100,000

-

-

ในการป้องกัน
การทุจริต

-

-

โครงการ

กองการ
ศึกษาและ

กิจกรรม

ร.ร.สังกัด
เทศบาล

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก
และปลูกฝัง

สร้าง

หมายเหตุ/

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ที่

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

-

-

-

-

ในการป้องกัน
การทุจริต

12 การจัดทําคู่มือสําหรับ

มีการจัดทํา

จํานวนผู้มาติด

-ผู้มารับบริการทราบ

งานสุขาภิบาลและอนามัย

ประชาชนตาม

คู่มือขั้นตอน

ต่อขอรับบริการ

แนวปฏิบัติในการรับ

สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน

พรบ.การอํานวยความ

การดําเนินงาน ตาม พรบ.การ

บริการอย่างชัดเจน

โปร่งใสตรวจสอบได้

สะดวกในการพิจารณา

รวมถึงการขอ

สาธารณสุข

-ได้รับบริการที่มี

อนามัย

อนุญาตของทางราชการ

อนุญาตขอรับ

พ.ศ. 2535

มาตรฐาน และมีความ

สิ่งแวด

หนังสือรับ

โปร่งใส

ล้อมกอง

รองการแจ้ง

-ได้รับความพึงพอใจ

สาธารณ

เพิ่มขึ้นจากการมา

สุขและสิ่ง

รับบริการ

แวดล้อม







งาน
สุขาภิบาล
และ

-มีโอกาสแสดงความ
เห็นติชม
(ต่อ)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

ในการป้องกัน

สุจริต

การทุจริต

-ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ
ด้วยความโปร่งใส ลด
การใช้ดุลยพินิจ ในการ
ตัดสินใจ และลดความ
เสี่ยงในการทุจริต
คอรัปชั่น
-สามารถติดตามและ
ประเมินผลการให้
บริการตามหลักเกณฑ์
ที่วางไว้ เพื่อนํามา
ปรับปรุงการให้บริการ
-พัฒนาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

ในการป้องกัน
การทุจริต

ของประชาชน/ผู้รับ

-ค่าเฉลี่ยร้อยละ ร้อยละ 90
ความพึงพอใจ

บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน

13 การสํารวจความคิดเห็น

คิดเป็นร้อยละ

-ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจผู้มารับ

-

-

-

-

-





ศูนย์
บริการ

ของผู้รับบริการ

บริการในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่า
มีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก ร้อยละ

สาธารณ

เสีย เกี่ยวกับการป้องกัน

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

86.97 ระดับดี ร้อยละ 13.00 และควร

สุขเทศ

และปราบปรามการ

ให้บริการ และ

ปรับปรุง ร้อยละ 0.00

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านกระบวน
สิ่งอํานวยความ

-ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอน
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้
บริการ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับ

สะดวกในการ

ดีมาก ร้อยละ 83.0 ระดับดี ร้อยละ

ให้บริการ ใน

14.90 และควรปรับปรุง ร้อยละ 0.60

การขั้นตอนและ

บาลเมือง
ชัยภูมิ

ระดับดีมาก
และดี
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ที่

เบิกจ่าย
งบ

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วโครงการได้รับ ไม่ได้ดําเนินการ

-

40,000

40,000

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

14 โครงการอบรมประชาศึกษา คณะผู้บริหาร

สร้าง

-

ในการป้องกัน
การทุจริต

-

-

สป

และชุมชนสัมพันธ์เสริม

สมาชิกสภา

60 คน

ความรู้ ความเข้าใจ

สร้างสันติสุขสมานฉันท์

เทศบาลเมือง

ถึงผลเสียของการทุจริต

พัฒนาเมือง เพื่อสร้างจิต

ชัยภูมิ พนักงาน

ตลอดจนมีส่วนร่วมใน

สํานึก เพิ่มพูนความรู้ความ เทศบาล พนัก

การป้องกันและปราบ

เข้าใจถึงผลเสียของการ

ปรามการทุจริต

งานครู พนักงาน

ทุจริตตลอดจนมีส่วนร่วม จ้าง ลูงจ้างใน
ในการป้องกันและปราบ

สังกัดเทศบาล

ปรามการทุจริต

เมืองชัยภูมิ ผู้นํา
องค์กรชุมชน ผู้
นําศาสนาและ
ประชาชนเข้า
ร่วมร้อยละ 80
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการกําหนดในนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
เป้าหมาย
ลําดับ
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

ในโรงเรียน

นักเรียนที่ร่วม

-นักเรียนโรงเรียน -นักเรียนโรงเรียน ท.1 -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมี
ท.1(วิทยานารี) (วิทยานารี) มีความรู้ จิตสํานึกในการพัฒนาการปกครองใน

กิจกรรม

ร้อยละ 90 รู้และ ความเข้าใจและมีจิต

ร้อยละของ

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

-

5,000

5,000

5,000

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

15 โครงการประชาธิปไตย

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





ร.ร.ท.1

เข้าใจการปก

สํานึกในการพัฒนาการ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ครองระบอบ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยอันมี

-นักเรียนเคารพสิทธิ์หน้าที่ความรับ
ผิดชอบความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จัก

-นักเรียนโรงเรียน พระมหากษัตริย์ทรง
ท.1(วิทยานารี) เป็นประมุข

การแบ่งหน้าที่และการทํางานเป็นทีม

ชั้นประถมศึกษา

-นักเรียนเคารพสิทธิ์

ต่าง ๆและมีวินัยในตนเองรู้จักเป็นผู้นํา

ปีที่ 1- 6 มาใช้

ความคิดเห็นของผู้อื่น

และผู้ตามที่ดี

สิทธิ์เลือกตั้ง

และมีความรับผิดชอบ -นักเรียนรู้จักการเสียสละบําเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(ต่อ)

มากกว่า

-นักเรียนเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ร้อยละ80
(ต่อ)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการกําหนดในนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ที่

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

-นักเรียนรู้จักเสียสละ

เรียนรองประธาน และบําเพ็ญตนให้เป็น
นักเรียนที่มาจาก ประโยชน์ต่อส่วนรวม
การเลือกตั้งดําเนิน -กรรมการสภานักเรียน

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

-ได้ประธานนัก

สร้าง

ในการป้องกัน
การทุจริต

งานบริหารกิจการ เป็นตัวแทนในการ
นักเรียนของโรง

ดําเนินกิจกรรมร่วมกับ

เรียน ท.1 ประจํา โรงเรียนได้
ปีการศึกษา 2561

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตเชิงนโยบาย

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

ในโรงเรียน

ร้อยละของ

นักเรียนโรงเรียน นักเรียนรู้จักคิดเป็น

-นักเรียนคิดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหา

นักเรียนที่

เทศบาล 3

ร่วมกิจกรรม

(ปรางค์กู่วิทยาคาร) เป็น เป็นสมาชิกที่ดี

-นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

ชั้นประถมศึกษา

สังคมและประเทศชาติ

ทําเป็น และแก้ปัญหา เป็นรู้จักการใช้สิทธิโดยชอบธรรม
ของสังคมในการ

-

1,000

1,000

993

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

15 โครงการประชาธิปไตย

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





ร.ร.ท.3

ปีที่ 1-6

ดําเนินชีวิตอยู่อย่าง

-นักเรียนมีนิสัยเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี

มีระเบียบรู้จักใช้สิทธิ

เป็นที่ยอมรับของสมาชิกภายในกลุ่ม

และยอมรับฟัง

-นักเรียนรู้จักบทบาทของการเลือกตั้ง

ความคิดเห็น

สมาชิกสภานักเรียน

ของคนอื่น

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการกําหนดในนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

เก็บได้ให้แจ้ง

ร้อยละของ
นักเรียนที่ร่วม
กิจกรรม

นักเรียนโรงเรียน ครูและบุคลากร
-นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีสังเกตได้จาก
เทศบาล 1
สามารถปรับปรุงแก้ไข การนําสิ่งของมีค่าที่เก็บได้แล้วนํามา
(วิทยานารี)
แจ้งกับธนาคารซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่า
พฤติกรรมนักเรียน
จํานวน 458 คน ให้ดีขึ้นได้

นักเรียนนั้นมีพฤติกรรมที่ดี
มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง

-

5,000

5,000

5,000

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

16 โครงการธนาคารความดี

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





ร.ร.ท.1

และผู้อื่น
-นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกันกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

นักเรียนโรง

นักเรียนชั้นประ

นักเรียนโรงเรียน ท.1

-นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและ

คุรธรรม จริยธรรมนักเรียน เรียน ท.1

ถมศึกษาปีที่ 5–6 ทั้งหมดได้รับการปลูก จริยธรรม และมีค่านิยมอันพึงประสงค์
ร้อยละ 80
ฝังคุณธรรม จริยธรรม -นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน
โรงเรียน ท.1
เป็นผู้มีคุณธรรม จํานวน 151 คน มีความรู้ความเข้าใจ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและน้อมนํา
จริยธรรมี
ความรู้ความ

เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ตนเป็นพุทธศาสนิกชน ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่าง

-

45,000

45,000

45,000

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

17 โครงการค่ายฝึกอบรม

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





ร.ร.ท.1

เข้าใจเกี่ยว

ที่ดี และสามารถใช้

เหมาะสมและมีความสุข

กับแนวทาง

หลักธรรมในการ

-นักเรียนได้รับการปลูกฝังความ

ปฏิบัติตนเป็น

ดําเนินชีวิตประจํา

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

พุทธศาสนิกชน

วันได้มีความรักชาติ

ที่ดีและสามารถ

และพระมหากษัตริย์และน้อมนํา
ศาสนาพระมหากษัตริย์ เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

(ต่อ)

และมีค่านิยมอัน

พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน

พึงประสงค์

(ต่อ)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกันกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

-นักเรียนได้รับการเตรียมความ

ในการดําเนิน

พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงของ

ชีวิตประจําวัน

ประเทศไทยในยุค 4.0

ได้มีความ
จงรักภักดีต่อ
ชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

ใช้หลักธรรม

สร้าง

ในการป้องกัน
การทุจริต

และมีค่านิยม
อันพึงประสงค์

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกันกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

นักเรียนมีการ

นักเรียนระดับชั้น -นักเรียนที่เข้าร่วม

-นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วย

คุณธรรม จริยธรรม

พัฒนาด้าน

ประถมศึกษาปีที่ โครงการ มีความรู้

ตนเองมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนิน

นักเรียน

คุณธรรม

3-6จํานวน 50คน และจิตสํานึกที่ดีตาม

ชีวิตตามหลักธรรม

จริธรรม

และคณะครูผู้

หลักธรรมคําสอนของ -นักเรียนสามารถนําหลักธรรม ข้อคิด

ดูแลจํานวน

พระพุทธศาสนา

16 คนรวม

-นักเรียนเข้าใจบทบาท ในชีวิตประจําวัน
-นักเรียน คณะครู มีความใกล้ชิดในการ
หน้าที่ของตนเองใน

ทั้งหมด 66 คน

การที่จะปฏิบัติตน

คติธรรมต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้

ปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของ

-

18,700

18,700

18,640

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

17 โครงการค่ายฝึกอบรม

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





ร.ร.ท.3

ถูกต้องตามครรลอง
ครองธรรม

พระพุทธศาสนา

(ต่อ)

พระพุทธศาสนา

-นักเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมทาง

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกันกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ที่

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สภาพปัญหาสังคมใน
ปัจจุบันและรู้จักวิธีป้อง
กันตนเองโดยการนํา
หลักธรรมไปใช้ในชีวิต
ชีวิตประจําวัน

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

-นักเรียนตระหนักถึง

สร้าง

ในการป้องกัน
การทุจริต

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกันกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

ในการป้องกัน
การทุจริต

18 กิจกรรมก่อน-หลัง

ไม่มีการผิดคิว

มีบัตรคิวทันตกรรม ประชาชนได้รับการ

-ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องลําดับคิวในการ

รู้คิว ไม่ผิดตัว

การรักษาทาง

จํานวน 2 ชุด เพื่อ บริการด้านทันตกรรม

รักษาของคนไข้

ทันตกรรม

ทันตกรรม

ให้ในการลําดับคิว

ตามลําดับ โดยไม่มี

-เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่มีความขัดแยง

เทศบาล

ในการให้บริการ

การแซงคิว

เรื่องลําดับคิวการรักษากับประชาชน

เมือง

-ไม่เกิดปัญหาความเข้าใจผิดระหว่าง
ประชาชนผู้มารับบริการทันตกรรม

ชัยภูมิ

ด้านทันตกรรม

-

-

-

-

-

/

/

ฝ่าย

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

ปกครองส่วนท้องถิ่นประจํา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

85-94.99 คะแนน

ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาศหรือความเสี่ยง
ที่จะเกิดการทุจริต

-

-

-

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

19 โครงการประเมินคุณธรรม ระดับผลคะแนน เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เทศบาลเมืองชัยภูมิได้เข้ารับการประเมิน
และความโปร่งใสในการ ITA ร้อยละ 85 เป็นหน่วยงานที่ ได้รับผลคะแนน 89.11 ผลโดยผ่านระบบ ITAS ที่ถูกนํามาใช้เป็น
ดําเนินงานขององค์กร
ขึ้นไป ระดับ A เข้ารับการประเมิน ระดับ A Very Good ครั้งแรกสําหรับการประเมิน ซึ่งจะเป็น

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





สป

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

ผลรางวัลที่ได้

ได้รับรางวัล 1

การบริหารจัดการที่ดี

รับการประเมิน รางวัล

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ผ่านการคัดเลือกใน
รับรางวัลชมเชย
รอบแรก (ตรวจเอกสารจากใบสมัคร)

ประจําปีงบประมาณ

รางวัลบริหาร

ประเภททั่วไป

พ.ศ. 2561

จัดการที่ดี

และรอรับตรวจจากคณะกรรมการใน
รอบสอง(ลงพื้นที่ตรวจเอกสารและ
โครงการ) ผลการคัดเลือกเทศบาลเมือง
ชัยภูมิได้รับรางวัลชมเชย ประเภททั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับ
เงินรางวัล จํานวน 2,000,000 บาท

4,000

4,000

4,000

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

20 โครงการประเมินรางวัล

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





สป

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

เกล้า พ.ศ. 2561

ผลรางวัลที่ได้

เทศบาลเมือง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ผ่านการคัดเลือกใน

รับรางวัล

ชัยภูมิผ่านเกณฑ์ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า รอบแรก (ตรวจเอกสารจากใบสมัคร)

พระปกเกล้า

การประเมินใน

และรอรับตรวจจากคณะกรรมการในรอบ

รอบแรก

สอง (ลงพื้นที่ตรวจเอกสารและโครงการ)

(ตรวจเอกสาร)

ผลการคัดเลือก เทศบาลเมืองชัยภูมิ ผ่าน
การประเมินในรอบแรก และรอรับการ
ตรวจประเมินจากนักวิจัยในรอบสอง

-

-

-

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

21 โครงการรางวัลพระปก-

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





สป

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

ประชาชน/ผู้รับบริการผู้มี พึงพอใจต่อการ
ส่วนได้เสียเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่หรือ

ป้องกันและปราบปราม

พฤติกรรมของ

การทุจริตและประพฤติ

เจ้าหน้าที่ (แบบ

มิชอบ

ประเมิน ITA)

ร้อยละ 70

ผลการประเมินสํารวจ อยู่ระหว่างดําเนินการ รอผลการประเมิน

-

-

-

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

22 การสํารวจความคิดเห็นของ ร้อยละของความ

สร้าง

-

ในการป้องกัน
การทุจริต

-

-

สป

ITA ประจําปี 2561

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

แบบสอบถาม

25 ชุมชน

ประชาชน
24 การส่งข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่เข้ารวมประชุม

ประชาชนมีส่วนร่วม

สร้างความรัก/ความสามัคคี/สร้างการมี

กิจกรรม

ส่วนร่วม /งานเรียบร้อยภายในกําหนด

บุคลากรได้รับการ

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ส่งข้าราชการ

จํานวนด้านที่

ในปีงบประมาณ

ข้าราชการ

พ.ศ.2561บุคลากร พัฒนาเพิ่มพูนความรู้

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

ได้เข้ารับการ

ความสามารถและถ่าย ประชุมครบทั้ง4ด้านคิดเป็นร้อยละ

1.ด้านการป้องกันและ

ได้รับพัฒนา

อบรม จํานวน

ปราบปรามการทุจริต

ศักยภาพ

2 ด้าน

ทอดองค์ความรู้เพื่อนํา 100 ประกอบด้วย
ไปสู้การพัฒนาองค์กร -เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟัง

2.ด้านทรัพยากรบุคคล

บุคลากร

3.ด้านการเงิน

เพิ่มขึ้น

4.ด้านตรวจสอบภายใน

300,000 300,000 300,000



ในการป้องกัน
การทุจริต





สวัสดิการ
สังคม

-

100,000 100,000

72,180







สป

และเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/สัมมนา/

อบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ และเจ้าหน้าที่

โปร่งใส ตรวจสอบได้

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

สุจริต

23 โครงการเทศบาลพบ

สร้าง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหา
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบ
แท่ง จ.ขอนแก่น วันที่10ตุลาคม2560
(ต่อ)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

ในการป้องกัน
การทุจริต

-เข้าอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากร
อปท.ประจําปี 2561 วันที่ 21-23
ธันวาคม 2560 จ.บุรีรัมย์ (3,940)
-เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครง
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (สน. ก.ถ.) วันที่ 19-20
กันยายน 2561 จ.ขอนแก่น (1,840)
(ต่อ)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ

37

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

ในการป้องกัน
การทุจริต

-เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน

ระบบทะเบียนบุคลากร อปท. วันที่ 24
มกราคม 2561 จ.นครราชสีมา
-เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชา
การเงินและบัญชีชํานาญการ วันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2561- 2 มีนาคม 2561
ณ สถาบันพัฒนากรบุคลากรท้องถิ่น
จ.ปทุมธานี (33,200)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

38

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

ในการป้องกัน
การทุจริต

-เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชา
การเงินและบัญชีชํานาญการ วันที่
20 พฤษภาคม 2561- 15 มิถุนายน
2561 'ณ สถาบัน พัฒนากรบุคลากร
ท้องถิ่น จ.ปทุมธานี (33,200)
-เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้'
ระดับชาติ
ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติด้านทุจริต” ในวันที่ 23
สิงหาคม 2561 กรุงเทพมหานคร

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

39

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

มีรายงานการควบ มีการวิเคราะห์ผลการ -โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายใน

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

25 กิจกรรมการควบคุมภายใน จํานวนระบบ

สร้าง

ในการป้องกัน
การทุจริต

-

-

-

-







ร.ร.ท.1

-

-

-

-







ร.ร.ท.1

ควบคุมภายใน คุมภายในเมื่อสิ้น ดําเนินงานของโรงเรียน 1 ระบบ
สุดปีงบประมาณ เมือ่ สิ้นสุดปีงบประมาณ -โรงเรียนมีรายงานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2561
เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จํานวน 1 เล่ม
จํานวน 1 เล่ม

พัฒนาให้เกิดประสิทธิ
ผลและประสิทธิภาพ
มากขึ้น

26 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

จํานวนบุคคลากร บุคลากรโรงเรียน บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)

เรื่องการป้องกัน

ที่ได้รับการ

เทศบาล 1

เทศบาล 1 (วิทยานารี) มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ปราบปรามการทุจริต

พัฒนาเรื่องการ (วิทยานารี)

มีความรู้ความเข้าใจใน ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความโปร่งใส

ป้องกันและ

เรื่องการป้องกันและ

จํานวน 40 คน

ปราบปรามการ

มีคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้าน

ปราบปราม การทุจริต การทุจริตในองค์กร

ทุจริต
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหารการทุจริต

40

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

รวม

บูรณาการ หน่วยงาน

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

การชําระภาษี

จํานวนผู้มา ผู้อยู่ในข่ายชําระ

ผู้มาชําระภาษีประจําปี -ประชาชนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีมี

-

70,000

70,000

4,200.-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

27 โครงการประชาสัมพันธ์

สร้าง

/

ในการป้องกัน
การทุจริต

-

-

งานพัฒนา

ชําระภาษี

ภาษีประจําปี 2561 2561 จํานวน 6,949

ความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและ

รายได้

6,949 คน

จํานวน 6,396 คน คน

ระยะเวลาการชําระภาษีคือภาษีโรงเรือน

กองคลัง

และที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่และภาษีป้าย
-ประชาชนมาชําระโรงเรือนภาษีบํารุง
ท้องที่,ภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กําหนด

-รายได้เข้าตามปีงบประมาณ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

มีกลไกและช่อง

1 ช่องทาง

ช่องทางการรับเรื่อง

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการป้อง

-

-

-

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

28 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





กันการทุจริตในงานที่รับผิดชอบ

งานสุขา

ของทุกภาคส่วนโดยการ

ทางการรับเรื่อง

เสริมสร้างกลไกหรือ

ร้องเรียน ร้อง

อนามัย

ช่องทางการรับเรื่อง

ทุกข์ ข้อคิดเห็น

สิ่งแวด

ร้องเรียน ร้องทุกข์

และข้อเสนอแนะ

ล้อมกอง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ

จากประชาชน

สาธารณ

แนะจากประชาชน

และทุกภาคส่วน

สุขและ

ทุกภาคส่วน

ที่เป็นมาตรฐาน

สิ่งแวด

เดียวกัน

ล้อม

ภิบาลและ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

ผลการ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

อย่างยั่งยืนประจําปี 2561 ความพึงพอใจ

มีการพัฒนาเมือง

-มีการดําเนินงานครอบคลุมตามกรอบ

ด้านการจัดอนามัย ชัยภูมิน่าอยู่อย่าง

แนวคิดการพัฒนาสู่เมือง

ของผู้รับบริการ

สิ่งแวดล้อมไม่น้อย ยั่งยืน

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

กว่าร้อยละ 50

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
-ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดําเนิน

ให้บริการ และ

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านกระบวน

-อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ

การขั้นตอนและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกิดศูนย์การเรียน

สิ่งอํานวยความ

รู้ด้านสิ่งแวดล้อม

สะดวกในการให้

-เกิดความต่อเนื่องเหมาะสมตาม

บริการ ในระดับ

บริษัทการ'พัฒนาเมืองและมุ่งสู่เมือง

ดีมาก และดี

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

-

600,000 600,000 522,776

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

29 โครงการเมืองชัยภูมิน่าอยู่ -ค่าเฉลี่ยร้อยละ มีชุมชนต้นแบบ

สร้าง

-

ในการป้องกัน
การทุจริต





งานอนา
มัยสิ่ง
แวดล้อม

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย
ลํา

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เชิง

ผลการดําเนินงาน
เชิง

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ปริมาณ

คุณภาพ

งบ

ที่

งบ

รวม

บูรณาการ หน่วยงาน

(บาท)

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

30 โครงการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรังเชิงรุก

-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จํานวนผู้ป่วยโรค -ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับ -ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนได้รับการตรวจ
เรื้อรัง ที่รับการรัก การรักษาต่อเนื่อง
ไม่ขาดยา
ติดตามรักษา ต่อเนื่อง ทุก 3 เดือน
-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ษาที่ศูนย์บริการ -ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับ 100%
ได้รับการตรวจ

สาธารณ สุขฯ

บริการครบตามเกณฑ์ -ผู้ป่วยเบาหวาน146 ราย

เลือดประจําปี,

จํานวน 200 คน

กําหนด

ตรวจเท้า,
ตรวจตา ปีละ

13 ชุมชน

93,600

-

93,600

93 ,600



ในการป้องกัน
การทุจริต

-

-

ศูนย์
บริการ
สาธารณ
สุข

-ผู้ป่วยความดันสูง 113ราย รวม 259 ราย

-ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเจาะเลือด
ประจําปีคิดเป็น 87.5%

1ครั้ง

-ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจตาและเท้า

ปีละ1ครั้ง คิดเป็น 61.83%

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก
และปลูกฝัง

สร้าง

หมายเหตุ/

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ที่

รวม

บูรณาการ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

31 โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา -ผู้เข้าอบรมช่วย ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม
เหลือผู้จมน้ําด้วย สามารถช่วยเหลือ ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

95,300

95,300







ศูนย์
บริการ
สาธารณ

นักเรียนสามารถทํา

วิธีตะโกนโยน ยื่น

-มีการจัดแหล่ง ตะโกน โยน ยื่น

การช่วยฟื้นคืนชีพ

-ไม่พบการจมน้ําของเด็กอายุ 3 – 15 ปี

อย่างถูกต้องและ ขั้นพื้นฐานได้

-

การทุจริต

และมีทักษะการช่วยเหลือผู้จมน้ําด้วย

วิธีตะโกนโยนยื่น ผู้จมน้ําด้วยวิธี
น้ําเสียในบ้าน

95,300

ในการป้องกัน

สุข

ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ชุมชน โรงเรียน เหมาะสม ร้อยละ (Basic Life Support)
-ผู้เข้ารับการ

100

ร้อยละ100

อบรม ครู
ผู้ปกครอง ช่วย
ฟื้นคืนชีพพื้น
ฐานได้

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

ในการป้องกัน

สุจริต

32 โครงการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน

-ผู้เข้ารับการ

อัตราการเสียชีวิต ผู้เข้ารับการอบรมมี

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

อบรมมีความรู้

ของผู้ป่วยในศูนย์ ความรู้และทักษะ

และมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

บริการ

ความเข้าใจการ บริการสาธารณสุข นําความรู้ไปใช้ในการ

-ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ ไปถ่าย

สาธารณ

ช่วยเหลือคืนชีพ ทั้ง 3 แห่ง

ทอดแก่ชุมชนได้

ขั้นพื้นฐาน

ปฎิบัติงานได้

-

8,450

8,450

8,450

การทุจริต







ศูนย์

สุข

เท่ากับศูนย์

-ผู้เข้ารับการ
อบรมช่วยฟื้นคืน
ชีพพื้นฐานได้
ร้อยละ 100

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

สร้าง

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

ในการป้องกัน
การทุจริต

33 การติดตามประเมินผล

หน่วยรับตรวจดําเนิน

หน่วยงานเทศบาลดําเนินการควบคุม

ระบบควบคุมภายใน และ ควบคุมภายใน

งานและการบริหาร

ภายในเป็นไปตามแผนการควบคุมและมี

รายงานควบคุมภายใน

ประจําปีงบ

งานบรรลุผลสําเร็จ

การวางแผนดําเนินการปีงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ

ประมาณ2560

ตามวัตถุประสงค์

ต่อไป

2560 ตามที่คณะกรรม

ครบ 7หน่วยงาน

หน่วยรับตรวจปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่เทศบาลปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการต่างๆ

รายงานการ

7 หน่วย

-

-

-

-

-





หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

การตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด
7 หน่วย

34 แผนกาตรวจสอบภายใน

รายงานผลการ

ประจําปีงบประมาณ

ตรวจสอบประจํา

งานถูกต้องตามกฏ

พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ

หมายระเบียบ หนังสือ อย่างถูกต้อง

พ.ศ.2561 ครบ

ข้อบังคับมติรัฐมนตรี

-

-

-

-

-





หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

7 หน่วย

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

จํานวน

รายแปลงที่ดินเพิ่ม ประชาชนมีความรู้

-ประชาชนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีมีความรู้

-

-

-

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

35 โครงการประชาสัมพันธ์

สร้าง

/

ในการป้องกัน
การทุจริต

-

-

งานแผนที่

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

รายแปลง

ขึ้นทุกปีในปี พ.ศ. ความเข้าใจมากขึ้นและ ความเข้าใจถึงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ที่ดิน ที่เพิ่มขึ้น 2561 จํานวน
สามารถพัฒนาแผนที่ ชําระภาษีคือ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
จํานวนโรง 22,183 แปลง
ภาษีฯได้มีประสิทธิภาพ ภาษีบํารุงท้องที่ , ภาษีป้าย
เรือน ที่เพิ่มขึ้น โรงเรือน 18,282 มากขึ้น
จํานวนป้าย โรงเรือน ป้าย
ที่เพิ่มขึ้น

ภาษีฯ
กองคลัง

-ประชาชนมาชําระโรงเรือน ภาษีบํารุง
ท้องที่ ,ภาษีป้าย ภายในระยะเวลา

4,284 ป้าย

ที่กําหนด
-รายได้เข้าตามปีงบประมาณ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

ที่รองรับขยะ

การจัดการขยะมูลฝอยของ อันตราย

24 ชุมชน

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
รองรับการจัดการขยะ

ไม่ได้ดําเนินการ

-

50,000

50,000

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

36 โครงการเพิ่มสมรรถนะ

สร้าง

-

ในการป้องกัน
การทุจริต

-

-

ฝ่าย
บริหาร

เสียอันตรายชุมชน

สาธารณ

มูลฝอยของเสีย

สุข

อันตราย

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ความสะดวก

จากรถรับจ้างมี

จังหวัดชัยภูมิ

ความปลอดภัย ความพึงพอใจใน ผู้โดยสาร จังหวัดชัยภูมิ

รับจ้างภายในสถนนีขนส่ง

ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง อุบัติเหตุลดลง

-

-

-

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

37 จัดระเบียบรถรับจ้างภาย ประชาชนได้รับ ร้อยละผู้ใช้บริการ ประชาชนที่ใช้บริการ

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
จ.ชัยภูมิ

ในการเดินทาง การเดินทาง

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริต

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

คณะผู้บริหาร

ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าร่วมการอบรมมี

-ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้า

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ สมาชิกสภา
การบริหารจัดการของ
เทศบาลเมือง

ร้อยละ 80 ของ

ความรู้ความเข้าใจใน

ใจในระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จํานวนพนักงาน

ระบบการพัฒนาคุณ

จัดการภาครัฐ (PMQA )

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ พนักงาน เทศบาล

ภาพการบริหารจัดการ -ผู้เข้ารับการอบรม สามารถกําหนดกรอบ

500,000 500,000

500,000

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

38 โครงการฝึกอบรมเชิง

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





สป

ตามกรอบแนวทางการ

เทศบาล พนัก

พัฒนาคุณภาพการบริหาร งานครู พนักงาน
จัดการภาครัฐ (PMQA) จ้าง ลูกจ้างใน
สังกัดเทศบาล

ภาครัฐ (PMQA)

แนวทางในการพัฒนาตนเองและใช้เป็น

สามารถนําไปพัฒนา

บรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล

ระบบการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการของเทศบาล

ให้มีประสิทธิภาพ

-เทศบาลเมืองชัยภูมิจะมีการบริหาร

เมืองชัยภูมิเข้า

จัดการที่เป็นเลิศ จะมีภาพลักษณ์ที่ดีได้

ร่วมโครงการ

รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการ

ร้อยละ 70

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะมีส่วน
ทําให้บุคลากรได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

ช่วยเหลือนักเรียน

ร้อยละของ

-สถานศึกษามีการ การดําเนินงานตาม

-จัดทําระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน

นักเรียนที่ร่วม

จัดระบบดูแลช่วย ระบบดูแลช่วยเหลือ

ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน

กิจกรรม

เหลือผู้เรียนที่มี

-จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ

นักเรียนเป็นไปอย่าง

ประสิทธิภาพและ เป็นระบบ ครบถ้วน
ครอบคลุมถึงผู้

นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพ

สมบูรณ์ และนักเรียน ปัญหาที่แท้จริง)

-

13,000

13,000

13,000

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

39 โครงการจัดระบบดูแล

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





ร.ร.ท.1

เรียนทุกคน

ทุกคนได้รับการช่วย

ในระดับดี

เหลือตามความแตกต่าง และนําข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

(ต่อ)

อย่างทั่วถึง

-ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในกิจกรรมต่อไปนี้ (1)กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน (2) กิจกรรมคัด
กรองข้อมูลนักเรียน (ต่อ)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ลําดับ
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

-จัดทําระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียน

ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน

ทุกคนและนําข้อมูล
ระบบดูแลช่วย
เหลือผู้เรียนไปใช้
ในการวางแผน

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

-ครูร้อยละ 80

สร้าง

ในการป้องกัน
การทุจริต

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

และข้อคิดเห็น

ร้องเรียนและข้อ

สถานศึกษามีระบบรับ สถานศึกษามีระบบรับเรื่องร้องเรียนและ
เรื่องร้องเรียนและข้อ

ข้อคิดเห็นจาก “ศูนย์ปฏิบัติการต่อ

คิดเห็นจาก“ศูนย์ปฏิบัติ ต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

คิดเห็นจาก “ศูนย์ การต่อต้านการทุจริต

(ศปท. ทม.ชย.)” โดยเข้าทางเว็บไซต์

ปฏิบัติการต่อต้าน เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ของ โรงเรียนเทศบาล 1(วิทยานารี)

การทุจริตเทศบาล (ศปท. ทม.ชย.)”

WWW.TWN1.AC.TH

เมืองชัยภูมิ

จํานวน 1 ระบบ

-

-

-

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

40 กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน จํานวนระบบ สถานศึกษาเพิ่ม
รับเรื่องร้องเรียน ช่องทางรับเรื่อง
และข้อคิดเห็น

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





ร.ร.ท.1

(ศปท. ทม.ชย.)”
เพิ่มขึ้น 1 ระบบ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

จํานวนระบบ

ครูและบุคลากร

ครูและบุคลากร มีการ -ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตาม

งบประมาณทรัพย์สิน

การตรวจสอบ

ทุกคน

ปฏิบัติงานตาม

แผนงานและโครงการ

และหนี้สิน

และรายงานผล

แผนงานและโครง

-สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบและ

ด้านงบประมาณ

การอย่างเป็นระบบ

รายงานผลด้านงบประมาณ ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินและ
หนี้สิ้น

และหนี้สิน

-

-

-

-

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

41 กิจกรรมรายงานผลด้วย

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





ร.ร.ท.1

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions : CPI) ของประเทศไทย

เป้าหมาย
ลํา
ดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผลการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เบิกจ่าย
งบ

ที่

งบ

บูรณาการ หน่วยงาน

รวม

(บาท)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสํานึก สร้างกลไก

เรียนและห้องเรียนDLIT

จํานวนโรงเรียน ครูและนักเรียนใน ครูและนักเรียนใน

สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสาร

มีระบบเทคโน- สถานศึกษาได้เข้า สถานศึกษาได้เข้าถึง

สนเทศเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

โลยีสารสนเทศ ถึงสื่อเทคโนโลยี

สื่อเทคโนโลยีในการ

และการส่งเสริมการจัดการ

เพื่อรับรู้ข้อมูล

จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย เรียนรู้ที่ทันสมัย

ในการจัดการ

ข่าวสารและการ เรียนรู้
ส่งเสริมการจัด
การเรียนรู้

-

67,200

67,200

16,850

หมายเหตุ/

และปลูกฝัง

การป้องกัน ประสิทธภาพ หน่วยงาน

ความซื่อสัตย์

การทุจริต

สุจริต

42 โครงการอินเตอร์เน็ตโรง

สร้าง



ในการป้องกัน
การทุจริต





ร.ร.ท.1

