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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ไมน่้อย
กว่า 60 คน 

ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
71 คน 

1. ,มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้บรหิาร 
สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ต าบลภผูาแดง 
2. ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนกัถึง
คุณธรรมและจริยธรรม 

100 
(สูงกว่าเปา้หมาย) 

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน ให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจา้งเทศบาลต าบลภผูาแดง 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 50 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
60 คน 

1. ,มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจา้งเทศบาล 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตระหนักถึง
ผลประโยชน์ทบัซ้อนทั้งภายใน
ภายนอก 

100 
(สูงกว่าเปา้หมาย) 

โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจทรัพยากร จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ    
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
141 คน 

1. ,มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลต าบลภู
ผาแดง ผูน้ าชุมชน และประชาชน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนกัถึงการ
ใส่ใจทรัพยากร 

100 
(สูงกว่าเปา้หมาย) 

โครงการปลูกปา่ทดแทน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 100 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
178 คน 

1. ,มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลต าบลภู
ผาแดง ผูน้ าชุมชน และประชาชน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนกัถึงการ
หวงแหนและรักษาทรัพยากร 

100 
(สูงกว่าเปา้หมาย) 



 
 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลภูผาแดง 

คณะผู้บริหารประกาศ
เจตจ านง 

นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาลต าบลภู
ผาแดง เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

1. ,มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลต าบลภูผาแดง  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตระหนัก
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

100 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

มีการมอบอ านาจฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายขา้ราชการประจ า 

นายกเทศมนตรีมอบ
อ านาจให้รอง

1. ฝ่ายบริหารมีการมอบอ านาจใน
การรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติ

บรรลุเป้าหมาย 



 นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลมอบอ านาจ
ให้ผู้อ านวยการกองในแต่
ละกองงาน 

ราชการแทน 
2. ฝ่ายข้าราชการประจ ามีการ
มอบอ านาจการรักษาราชการแทน 

 

 

 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

คณะกรรมการมาจาก
ตัวแทนส่วนราชการ  
และมาจากประชาชน 

ตัวแทนฝ่ายบริหาร 
ตัวแทนฝ่ายข้าราชการ
ประจ า 
ตัวแทนฝ่ายปกครอง 
ตัวแทนผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
ตัวแทนประชาชน 

มีตัวแทนจากทุกหน่วยงาน และ
ตัวแทนจากประชาชน ท าให้การ
พิจารณาด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเป้นไปอย่าง
ทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน จัดท ารายงานการควบคุม

ภายใน ให้เสร็จภายใน 60 
วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

จัดท าส าเร็จภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ 

1. มีการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน
ย่อย ครอบคลุมครบทุกกองงาน 
2. มีการประเมินผลและจัดท า

บรรลุเป้าหมาย 



รายงานการควบคุมภายใน 
ระดับหน่วยงานหลักพร้อมทั้ง
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในก าหนดเวลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


