
                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีธำตุ (ส ำนักปลัดฯ)    

ที่    อด ๖๑๙๐๑/๕๖                                       วันที ่     ๕     เมษำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปี ๒๕๖๔  (รอบ ๖ เดือนแรก) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ   

 เรื่องเดิม ตำมท่ีเทศบำลต ำบลศรีธำตุ  ได้ก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรในกำรป้องกันปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๔ โดยนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ ได้ ประกำศไว้ เมื่อวันที่  ๒๔ 
มกรำคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ก ำหนด  แผนงำน/ โครงกำร/ กิจกรรม  ซึ่งเป็นกำรสอดรับกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมิติที่ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด  จ ำนวน ๔ มิต ินั้น 

 ข้อเท็จจริง  ส ำนักปลัดฯ ขอรำยงำนผล ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมำณ) ซึ่งเป็นกำรสอดรับกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมิติที่ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด  รำยละเอียดตำมผนวก ที่แนบมำพร้อมบันทึกนี้แล้ว รำยละเอียดดังนี้  จ ำนวนกิจกรรม /
โครงกำร ตำมแผนทั้งสิ้น 11  กิจกรรม ด ำเนินกำรแล้ว ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมำณ   จ ำนวน  ๕  กิจกรรม  อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมำณ  ๖  กิจกรรม   
 ข้อเสนอ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล เห็นควรด ำเนินกำรดังนี้  
 ๑.จัดท ำรำยงำน ผลกำรด ำเนินงำน ให้ กับผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อทรำบ 
  ๒. ประชำสัมพันธ์โดยกำรปิดประกำศ ที่ป้ำยประชำสัมพันธ์  และเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบทำง 
Application Line Facebook และ เว็บไซต์ของเทศบำล ด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ      
                                           ลงชื่อ พ.จ.อ.  

(กฤติภณ  กัญญำพัน) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

 
ควำมเห็นของหัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร    ควำมเห็นของหัวหน้ำส ำนักปลัด 
…………………………………………………..                                       ..…………………………………………………....  
…………………………………………………..                                      ..………………………………………………….... 
         ลงชื่อ          ลงชื่อ 
               (นำงณัฐชยำ  มะธิเกำปะ)                                                   (นำงกุลจิรำ เขตบุญไสย) 
               หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร                                                           หวัหน้ำส ำนักปลัด 
 
ควำมเห็นปลัดฯ/นำยกเทศมนตรี.............................................................................................................................. .. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    (ลงชื่อ)   
      ( นำงศรินยำ  จันพลำ ) 
                          ปลัดเทศบำลฯ ปฏิบัติหน้ำที่ 
                                        นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
 

 

 

 



 

ผนวก  
รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรการแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี 2564  (รอบ 6 เดือนแรก) 

*********************** 
มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต  
 

ล าดับ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค ์
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผน   

หรือกิจกรรมอื่นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ (เมื่อ) 
ไม่สามารถด าเนินการ 

ตามแผนได้ (เนื่องจาก) 
1. กำรสร้ำงจิต 

ส ำนึกและควำมตระหนักแก่ 
บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำร กำรเมือง  
ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรเมือง ฝ่ำยสภำ
ท้องถิ่น 

1) โครงกำรข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต จัดท ำ โครงกำรขำ้รำชกำรไทยไร้ทจุริต  เมื่อวันท่ี 9 ธันวำคม 2563 ซึ่งตรง
กับวันต่อต้ำนกำรทุจริตสำกล โดยมี นำยไพศำล  อุปมะนำยกเทศมนตรี
ต ำบลศรีธำตุ  ได้อ่ำนประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร และ
น ำบุคลำกรร่วมกันบ ำเพ็ญประโยชนท์ ำควำมสะอำดส ำนักงำน 
(หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส ำนักปลดัฯ) 

 ด ำเนินกำรแล้ว 

  2) โครงกำรอบรมด้ำนวนิัยและ
คุณธรรมจริยธรรม 

โครงกำรสร้ำงจติส ำนึกและตระหนักในกำรประพฤตติำมประมวลจริยธรรม   
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙  ธันวำคม ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุม
เทศบำลต ำบลศรีธำตุ ช้ัน ๒ 
       -รับฟังบรรยำยพิเศษ เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนและปัญหำกำรทุจริต
คอรัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว” โดย นายอ าเภอศรีธาตุ   
       -รับฟังบรรยำยพิเศษ  “เรื่องกำรสร้ำงจติส ำนึกและตระหนักในกำร
ประพฤติตำมประมวลจริยธรรม”  ( นายอ าเภอศรีธาตุ)   
 (หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส ำนักปลดัฯ /งำนบุคคล) 

ด ำเนินกำรแล้ว 

2. กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนัก
แก่ทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 

3.) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
พัฒนำรำยได ้

   ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………….. 
(หน่วยงำนรับผิดชอบ: กองคลัง) 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

   4.) โครงกำรคืนศรีธำตุให้คน 
ศรีธำตุ 

จัดท ำ กิจกรรมโครงกำรคืนศรีธำตใุห้คนศรีธำตุ   เมื่อวันท่ี 5 ธันวำคม 2563  
(วันพ่อแห่งชำติ) เพื่อให้คนศรีธำตุได้ส ำนึกรักบ้ำนเกดิ เพื่อให้คนศรธีำตุ ได้
ช่วยกันดูแล ทรัพยำกรธรรมชำติ และรักษำควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของ
บ้ำนเมือง โดยกำร จะท ำกิจกรรมดังกล่ำวภำยใต้ โครงกำรจิตอำสำ เรำท ำ
ควำมดีเพื่อชำติศำสน์กษัตริย์ ณ บริเวณ ศำลำสุขใจ และ ร่วมกันบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ ลำ้งตลำด ท ำควำมสะอำดลำนวัด และจดัระเบียบกำรจรำจร  
 (หน่วยงำนรับผิดชอบ: กองสำธำรณสุขฯ) 

  
ด ำเนินกำรแล้ว 

หน้า 1 



ล าดับ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค ์
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผน   

หรือกิจกรรมอื่นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ (เมื่อ) 
ไม่สามารถด าเนินการ 

ตามแผนได้ (เนื่องจาก) 
3. กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนัก

แก่เด็กและเยำวชน 
5.)โครงกำรค่ำยเยำวชน ส ำนึกรัก
ท้องถิ่น เสริมสร้ำงควำมสมำนฉนัท ์

  ……………………………………………………………..…………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 (หน่วยงำนรับผิดชอบ: กองกำรศึกษำ) 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

  6.)โครงกำรเข้ำค่ำยพุทธบุตร   ……………………………………………………………..…………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 (หน่วยงำนรับผิดชอบ: กองสวัสดกิำรฯ) 

 ยังไม่ด ำเนินกำร 
 

  7.)โครงกำรประกวดวำดภำพกำร์ตูน
ต่อต้ำนคอร์รัปชั่น:หัวข้อคอร์รัปชั่นฉัน
ไม่ชอบ 

   ………………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………….………… 
 (หน่วยงำนรับผิดชอบ: กองกำรศึกษำ) 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

  8.)โครงกำรยุวชนไทยใส่ใจพฒันำชุมชน
ท้องถิ่น 

  ……………………………………………………………………..…………….. 
…………………………………………………………………………………… 
 (หน่วยงำนรับผิดชอบ: กองกำรศึกษำ) 

 ยังไม่ด ำเนินกำร 

 
 

มิติที่ 2.กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  ( ไม่มโีครงกำร/กิจกรรมบรรจุในแผน) 
 

 
ล ำดับ 

 
ภำรกิจ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค ์

กำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมตำมแผน   
หรือกิจกรรมอื่นท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ (เมื่อ) 

ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ตำมแผนได้ (เนื่องจำก) 

1.  ไม่ไดบ้รรจุภำรกิจ ในมิติที่ 2  ไม่ไดบ้รรจุโครงกำร - - 
 
 
มิติที่ 3  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 

 
ล ำดับ 

 
ภำรกิจ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค ์

กำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมตำมแผน  หรือกิจกรรมอื่นท่ีตรงกบั
วัตถุประสงค์ (เมื่อ) 

ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ตำมแผนได้ (เนื่องจำก) 

1. กำรส่งเสริมให้ประชำชนมสี่วนรว่ม
บริหำรกิจกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

9.) โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำกำรจัด
กิจกรรมเวทีประชำคม เพื่อจัดท ำแผน
ชุมชนและแผนพัฒนำ 

 ……………………………………………………………..…………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 (หน่วยงำนรับผิดชอบ: กองวิชำกำรและแผนงำน) 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

 

หน้า 2 



 
มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัตริำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ล ำดับ 
 

ภำรกิจ 
 

โครงกำร/กิจกรรม/วัตถุประสงค ์
กำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมตำมแผน  หรือกิจกรรมอื่นท่ีตรงกบั

วัตถุประสงค์ (เมื่อ) 
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ตำมแผนได้ (เนื่องจำก) 

1. เปลี่ยนแปลงเป็นเสริมพลังกำรมสีว่นร่วม
ของชุมชน 
(Community)และบูรณำกำรทุกภำค
ส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจรติ 

10.)โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยเทศบำล
ต ำบลศรีธำต ุโปร่งใส ร่วมใจต้ำนทุจริต 
 

จัดประชุม เครือข่ำย ศรีธำตุ โปร่งใสร่วมใจต้ำนทุจริต เมื่อวันอังคำรที่ 29 
ธันวำคม 2563 ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีธำตุ เพื่อเป็นกำร เสริม
พลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และร่วมปฏิบตัิกำรออกตรวจ กำรบังคบัใช้
กฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์และ 
พระรำชบัญญัติควบคมุกำรบริโภคยำสูบ ในร้ำนคำ้ ภำยในเขตเทศบำล
ต ำบลศรีธำต ุ
(หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส ำนักปลดัฯ) 

 
ด ำเนินกำรแล้ว 

  11.)โครงกำรจัดนิทรรศกำร”วันตอ่ต้ำน
คอร์รัปช่ันสำกล (ประเทศไทย)”
Transparent Thailand 
(วันท่ี 9 ธันวำคม ของทุกปี) 

จัดท ำ โครงกำรขำ้รำชกำรไทยไร้ทจุริต  เมื่อวันท่ี 9 ธันวำคม 2563 ซึ่งตรง
กับวันต่อต้ำนกำรทุจริตสำกล โดยมี นำยไพศำล  อุปมะนำยกเทศมนตรี
ต ำบลศรีธำตุ  ได้อ่ำนประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร และ
น ำบุคลำกรร่วมกันบ ำเพ็ญประโยชนท์ ำควำมสะอำดส ำนักงำน 
(หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส ำนักปลดัฯ) 

  
ด ำเนินกำรแล้ว 

 
หมำยเหตุ  :  กิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนทั้งสิ้น 11  กิจกรรม 
                ด ำเนินกำรแล้ว ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ   จ ำนวน  ...5.........กิจกรรม 
                อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมำณ...........6......    กิจกรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ พ.จ.อ.   
(กฤติภณ  กัญญำพัน) 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

หน้า 3 



 กิจกรรมล ำดับที่ 1.) กิจกรรมข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมล ำดับที่ 1.) กิจกรรมข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต 
จัดท ำ โครงกำรขำ้รำชกำรไทยไร้ทจุริต ปี งป.64  เมื่อวันท่ี 9 ธันวำคม 2563 ซึ่งตรงกับวันต่อต้ำนกำรทุจริตสำกล โดยมี นำยไพศำล  อุปมะนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ  ได้อ่ำน
ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจรติของผู้บริหำร และน ำบุคลำกรร่วมกันบ ำเพ็ญประโยชน์ท ำควำมสะอำดส ำนักงำน 
(หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส ำนักปลดัฯ) 



กิจกรรมล ำดับที่  2) โครงกำรอบรมด้ำนวนิัยและคุณธรรมจริยธรรม 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมล ำดับที่  2) โครงกำรอบรมด้ำนวนิัยและคุณธรรมจริยธรรม 
โครงกำรสร้ำงจติส ำนึกและตระหนักในกำรประพฤตติำมประมวลจริยธรรม   ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๙  ธันวำคม ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีธำตุ ช้ัน ๒ 
       -รับฟังบรรยำยพิเศษ เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนและปัญหำกำรทุจริตคอรัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตวั” โดย นายอ าเภอศรีธาตุ   
       -รับฟังบรรยำยพิเศษ  “เรื่องกำรสร้ำงจติส ำนึกและตระหนักในกำรประพฤตติำมประมวลจริยธรรม”  ( นายอ าเภอศรีธาตุ)   
 (หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส ำนักปลดัฯ /งำนบุคคล) 



กิจกรรมล ำดับที่ 4.) โครงกำรคนืศรีธำตุให้คนศรีธำตุ  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมล ำดับที่ 4.) โครงกำรคนืศรีธำตุให้คนศรีธำตุ  
จัดท ำ กิจกรรมโครงกำรคืนศรีธำตใุห้คนศรีธำตุ   เมื่อวันท่ี 5 ธันวำคม 2563  (วันพ่อแห่งชำติ) เพื่อให้คนศรีธำตไุดส้ ำนึกรักบ้ำนเกิด เพือ่ให้คนศรีธำตุ ได้ช่วยกันดูแล 
ทรัพยำกรธรรมชำติ และรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง โดยกำร จะท ำกิจกรรมดังกลำ่วภำยใต้ โครงกำรจิตอำสำ เรำท ำควำมดีเพื่อชำติศำสน์กษัตริย์ ณ 
บริเวณ ศำลำสุขใจ และ ร่วมกันบ ำเพ็ญประโยชน์ ล้ำงตลำด ท ำควำมสะอำดลำนวดั และจดัระเบียบกำรจรำจร  
 (หน่วยงำนรับผิดชอบ: กองสำธำรณสุขฯ) 



 
10.)โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยเทศบำลต ำบลศรีธำต ุโปร่งใส ร่วมใจต้ำนทุจริต 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.)โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยเทศบำลต ำบลศรีธำต ุโปร่งใส ร่วมใจต้ำนทุจริต 
 จัดประชุม เครือข่ำย ศรีธำตุ โปรง่ใสร่วมใจต้ำนทุจริต เมื่อวันอังคำรที่ 29 ธันวำคม 2563 ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีธำตุ เพื่อเป็นกำร เสริมพลังกำรมสี่วนร่วมของ
ชุมชน และร่วมปฏิบัติกำรออกตรวจ กำรบังคับใช้กฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ พระรำชบัญญัติควบคุมกำรบริโภคยำสูบ ในรำ้นค้ำ ภำยใน
เขตเทศบำลต ำบลศรีธำต ุ
(หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส ำนักปลดัฯ) 



 
กิจกรรมล ำดับที่  11.) โครงกำรจัดนิทรรศกำร”วันต่อต้ำนคอร์รัปช่ันสำกล (ประเทศไทย)”Transparent Thailand (วันท่ี 9 ธันวำคม ของทุกปี) 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมล ำดับที่  11.) โครงกำรจัดนิทรรศกำร”วันต่อต้ำนคอร์รัปช่ันสำกล (ประเทศไทย)”Transparent Thailand (วันท่ี 9 ธันวำคม ของทุกปี) 
จัดท ำ โครงกำรขำ้รำชกำรไทยไร้ทจุริต  เมื่อวันท่ี 9 ธันวำคม 2563 ซึ่งตรงกับวันต่อต้ำนกำรทุจริตสำกล โดยมี นำยไพศำล  อุปมะนำยกเทศมนตรตี ำบลศรีธำตุ  ได้อ่ำนประกำศ
เจตจ ำนงต่อตำ้นกำรทุจริตของผู้บริหำร และน ำบุคลำกรร่วมกันบ ำเพ็ญประโยชน์ท ำควำมสะอำดส ำนกังำน 
(หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส ำนักปลดัฯ) 



 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 


