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ค าน า 
 
 

  สภาพสังคมปัจจุบัน  การทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง  ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม  และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้
ประเทศต่างๆตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตมากข้ึน  
  เทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                            CPI) ของประเทศไทย   

ซึ่งแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562 – 2564)  เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้
ประชาชน  ข้าราชการ   มีความรู้   ความเข้าใจ  บทบาท  ภารกิจ  ของหน่วยงานราชการ  เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา  และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเฝูาระวังการทุจริต  เป็นต้น 

เทศบาลต าบลศรีธาตุหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลศรีธาตุ
ฉบับนี้ จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่  1  บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลศรีธาตุ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
             การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

            สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบ
ธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็น
การยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าทีต่้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง
เป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 การทุจริตคืออะไร   

“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติชั่ว  คดโกง  ไม่ซื่อตรง 

“การทุจริตต่อหน้าที่”    หมายความว่า  ปฎิบัติหรือละเว้นอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่หรือปฎิบัติ หรือ ละเว้น
การปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนชื่อว่าต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิไดมีต าแหน่งหน้าที่นั้น  
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  การทุจริต
ต่อหน้าที่  การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 
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สาเหตุที่มีการทุจริต 
    ปัจจัยภายใน   ได้แก่  สิ่งที่อยู่ในใจ  อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 

1.1 การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
1.2 โอกาส 
1.3 สิ่งจูงใจ 
1.4 การเสี่ยงภัย  

 
   ปัจจัยภายนอก   ได้แก่  สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ  ตัว คือ  

2.1 ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 
2.2 ด้านการเมือง 
2.3 ด้านสังคม 
2.4 การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
2.5 ช่องว่างของกฎหมาย 
2.6 ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือต่อการทุจริต 
2.7 อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 
2.8 ติดอบายมุขและมูลเหตุอื่น ๆ  

 

ทุจริตในเรื่องอะไรบ้าง  

1. ฝุาฝืน หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ  เรียกร้อง  ขมขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง  เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย  หรือละเว้นการกระท าในการที่ปฎิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ 
4. ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ปลอมแปลง  หรือกระท าการใดๆ  อันเป็นเท็จ 
6.  มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตน บันดาลประโยชน์ได้  

 7.  สมยอมเสนอราคา  หรือการฮ้ัว  เพ่ือก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ    

แนวทางการปูองกันการทุจริต  

 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยปูองกันการทุจริตได้หลายระดับ  คือ   ระดับบุคคล   และระดับชุมชน/
ท้องถิ่น  และระดับสังคม  

ช่องทางในการปูองกันการทุจริต 

1. ระดับบุคคล 

1.1 การมีจิตใจสุจริต 
1.2 ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฎิบัติ  หรือท าการทุจริต 
1.3 ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอ่ืนทุจริต 
1.4 หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะน าหรือแจ้งเบาะแส 
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1.5 ฝึกวินัยในตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 
1.6 ไม่ท าการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1.7 ไมส่นับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
1.8 ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 
1.9 เมื่อพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะน า  หรือด าเนินการอย่างอ่ืน 

2. ระดับชุมชน  

2.1 การรวมกลุ่ม 
2.2 การสร้างเครือข่าย 
2.3 การประชุมวางแผน 
2.4 การก าหนดกติกาชุมชน 
2.5  การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3. ระดับสังคม  

3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
3.3 การขอรับการสนับสนุนการด าเนินงาน 
3.4 การร่วมเคลื่อนไหว 
3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 
3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นที่ 
3.7 ขอรับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
3.8 การร่วมเคลื่อนไหว 

4. ระดับชุมชน 

4.1 รวมกลุ่มขึ้นในชุมชน 
4.2 สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม  ตั้งชมรม 
4.3 ประชุม/วางแผนการด าเนินการ 
4.4   ก าหนดกฎหมู่บ้าน / กติกาชุมชน     
4.4 การด าเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้านการทุจริต 
4.5 ร่วมลงชื่อถอดถอนคนทุจริตออกจากต าแหน่ง 
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2.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่น
แรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าง
ปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 
และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 
168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
         แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของส าคัญไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
         ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  
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หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                             CPI) ของประเทศไทย   
             

          3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการ 

ฝุายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good   Governance) 
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s  participation )   และตรวจสอบ  (people’s   

audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก   มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.เป้าหมาย 
 ๑)  ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑)  ข้าราชการฝุายการเมือง   ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม    และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption )   จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ   จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้าน
การปูองกันการทุจริต    อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ป ี 

 (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

………………….. 
 
 
 
 

ส่วนที่  2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                    
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1การสร้างจิต 
ส านึกและความ
ตระหนักแก ่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมือง  
ฝุายบริหาร ข้าราชการ
เมือง ฝุายสภาท้องถ่ิน 

1.1.1(1)โครงการข้าราชการไทยไร้
ทุจริต 
 

20,000 20,000 20,000 

  1.1.2(1)มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลศรีธาต ุ

- - - 

  1.1.2 (2)โครงการอบรมด้านวินยั
และคุณธรรมจริยธรรม 

20,000 20,000 20,000 

  1.1.2 (3)มาตรการ”เสริมสร้าง องค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริต” 

- - - 

  1.1.3 (1)มาตรการ”จัดท าคู่มือ การ
ปูองกันผลประโยชนท์ับซ้อน” 

- - - 

  1.1.3 (2)มาตรการ”ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” 

- - - 

  1.1.3 (3)โครงการ”อบรมการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-GP)” 

- - - 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 (1)มาตรการ”รณรงค์ 
เผยแพร่การสร้างค่านิยมการ
ต่อต้านการทุจริต” 

- - - 

  1.2.1(2)มาตรการ”ส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมสี่วนร่วม เพื่อ
สร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
(กิจกรรมการประชุมพบปะ
หน่วยงานศูนยป์ระสานงานเพื่อ
สวัสดิการประชาชน กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการชุมชนกลุม่
อาชีพและกลุ่มสตรี) 

- - - 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
  

 
1.2.2 (1)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนารายได ้

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

  1.2.2 (2)โครงการคืนศรีธาตุให้คน
ศรีธาตุ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

  1.2.3 (1)มาตรการ”ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการใชช้ีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

- - - 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1(1),1.3.3(1)โครงการค่าย
เยาวชน ส านึกรักท้องถิ่น เสริมสร้าง
ความสมานฉันท ์

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

  1.3.1(2)โครงการเข้าค่ายพุทธบตุร 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

  1.3.1(3)มาตรการสอดแทรก
หลักสูตรการเรียนการสอนตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

- - - 

  1.3.2(1)โครงการประกวดพูด 
สุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชัน่ :
หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

  1.3.2(2),1.3.3(1)โครงการยุวชน
ไทยใส่ใจพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มิติที่ 1 รวม 9 โครงการ 8 มาตรการ 180,000 180,000 180,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้น
การทุจริตของผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 2.2มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1),2.2.2(1),2.2.3 
(1)มาตรการ”ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(Local 
Petformance Assessment : 
LPA )”(ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการบริหารบุคคล ด้านบริหาร
การเงิน ด้านการบริการสาธารณะ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

  2.2.1(2),2.2.2.(2)โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) 

   

  2.2.1(3)มาตรการ”สร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร 
บุคคล” 

   

  2.2.2(3)มาตรการ”ให้และเปิดเผย
ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง” 

- - - 

  2.2.3(3)มาตรการ”ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 

   

 2.3มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหนา้ที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.3.1(1)มาตรการ”จัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชนตาม
พระราชบญัญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558” 

- - - 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 

 
 
 
 

2.3.1(2),2.3.2(1)มาตรการ”ลด
ขั้นตอนและอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

  2.3.1(3),2.3.2(2)โครงการออก
ใบอนุญาต 1 วัน 

- - - 

 2.4การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคล ใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบตัิตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1(1),2.4.2(1),2.4.3 
(1)มาตรการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤตปิฏบิัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ ์

- - - 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1(1)มาตรการ”ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลศรีธาต ุ
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

  2.5.1(2)มาตรการ”จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

  2.5.2(1)มาตรการ”ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ” 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

  2.5.2(2),2.5.3(3)มาตรการ”
ส่งเสริมการด าเนนิงานศูนย์คุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนร่วมกับส านักงานอัยการ
จังหวัดตรัง” 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

  2.5.3(1)มาตรการ”แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

  2.5.3(2)มาตรการ”ส่งเสริมการ
ด าเนินงานศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน 
เทศบาลต าบลศรีธาตุ” 

   

มิติที่2 รวม 15  มาตรการ - - - 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. .การ
ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3.1จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมตรวจ การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1(1)มาตรการ”ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลศรี
ธาตุให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น” 
 

- - - 

  3.1.1(2)โครงการอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

- - - 

  3.1.2(1)มาตรการ”เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทีส่ าคัญและหลากหลาย”
(ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนพัฒนา ข้อมูลรายงานทาง
การเงิน เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี รายจา่ยประจ าปี 
รายงานผลการด าเนนิฯลฯ) 

- - - 

  3.1.3(1)มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ 
ทต.ศรธีาต”ุ (website/Facebook 
/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เสยีงตามสาย/
รถประชาสัมพนัธ ์/วิทย/ุ วารสาร/ไว
นิล/รายงานผลการด าเนนิงานฯลฯ) 

- - - 

 3.2การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1(4)มาตรการ”ส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมีส่วนรว่ม เพ่ือสร้าง
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต(กิจกรรม
การประชุมพบปะหน่วยงานศูนย์
ประสานงานเพ่ือสวสัดิการประชาชน
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุมชน
กลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี) 
3.2.2(1)มาตรการ”จัดให้มีช่องทาง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีเข้าถึงง่ายและ
หลากหลาย” 

มิติที่ 1 
1.2.1(2) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

มิติที่ 1 
1.2.1(2) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

มิติที่ 1 
1.2.1(2) 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
  3.2.3(1)มาตรการ”รายงานผล

ความก้าวหน้าเร่ืองร้องเรียนให้ผู้
ร้องทราบ” 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 3.3การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1(1)โครงการฝึกอบรมสัมมนา
การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อ
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา
3.3.1(1),3.3.1(2),3.3.1(3)
มาตรการ“ส่งเสริมให้ ปชช. 
มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
เทศบาลต าบลศรีธาต ุ

30,000 30,000 30,000 

มิติที่ 3 รวม 7 มาตรการ 1 กิจกรรม 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรม 
การตรวจเงินแผ่นดนิ
ก าหนด 

4.1.1(1)มาตรการ”ติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน” 
4.1.2(1)มาตรการ”การควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงระดับ
ส่วนงานย่อยและระดับองค์กร” 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 4.2การสนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
หรือการบรหิารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

4.1.1(1),4.2.2(1),4.2.3(1)มาตรการ
สนับสนุนการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน(People’s audit)”(ศูนย์
ข้อมูลขา่วสาร/website/social 
media/,วารสาร/รายงานผลการ
ด าเนินงาน/ปูายประชาสัมพันธ์/ 

- - - 

 4.3 การส่งเสรมิบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1(1)มาตรการ”ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิน่” 
 

- - - 

  4.3.2(1)มาตรการ”การตรวจสอบฝุาย
บริหาร” 

- - - 

  4.3.2(2)มาตรการ”ตั้งกรรมการสภา
เทศบาล” 

- - - 

  4.3.2(3)มาตรการ”ส่งเสริมใหภ้าค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น” 

- - - 

 4.4 เปลี่ยนแปลงเป็น
เสรมิพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community)และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1(1)โครงการการพัฒนาเครือข่าย
เทศบาลต าบลศรีธาต ุโปร่งใส รว่ม
ใจต้านทุจริต 
4.4.1(2),4.4.2(1)โครงการจัด
นิทรรศการ”วันต่อต้านคอรร์ัปชั่น
สากล(ประเทศไทย)”Transparent 
Thailand 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 

  4.4.2(2)มาตรการ”เสริมสร้างองค์
ความรู้การเฝูาระวังการทุจริต” 

- - - 

  4.4.2(3)โครงการอบรม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

- - - 

มิติที่4 รวม 8 มาตรการ 3 กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ป ี 
 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
………………….. 

 
 
 

ส่วนที่  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                    
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.1 
1.ชื่อโครงการ 
 โครงการ  “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่2(พ.ศ.2556 -2560) 
ยุทธศาสตร์ที่1 การปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับฐานความคิด
ของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ทุกเพศทุกวัยและ
ทุกกลุ่มอาชีพใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปการเมืองและสังคม ให้
เอ้ือต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเปูาหมายส าคัญ  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความชื่อสัตย์
มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น มีความตระหนักถึง  ภัยการ
ทุจริตของทุกภาคส่วนเพ่ิมขึ้น  รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการท าทุจริต 
 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายดังกล่าว  เทศบาลต าบลศรีธาตุจึงได้จัดโครงการข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจในสาระส าคัญขององค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการ  โดยค านึงถึงความถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการและเพ่ือเปิดโอกาสให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็น
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือที่จะหาแนวทางการพัฒนางานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  อันจะน าไปสู่การ
สร้างกลไก/เครื่องมือต่างๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน  โปร่งใส่และ
ตรวจสอบได ้
3 วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูก-ปลุกจิตส านึกและค่านิยมของข้าราชการฝุายการเมืองและฝุายประจ าให้ตระหนักถึงพิษภัย
จากการทุจริต  โดยการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการทุจริตและปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.3  เพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผลการรวมกลุ่มเครือข่ายนครยะลาโปร่งใส  ร่วมใจต้านทุจริตในการ
สร้างเครือข่ายและอุดมการณ์  รวมถึงค่านิยมร่วมกันในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น(Anti-Corruption)จนปลูกฝัง
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 3.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในการคิดค้น ริเริ่ม  นวัตกรรม/กลไก ใหม่ๆที่จะปรับปรุง  การท างานให้มีมาตรฐานและโปร่งใสสามารถลดความ
เสี่ยงของงานที่มีจุดเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ 
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4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 15 คน 
 -  ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ  80 

-  กิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเข้าร่วมโครงการ  มากกว่า  4  ครั้ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 จัดการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 4 การวัดผลการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน 20,000  บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกต้านการทุจริต 
 -  ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 -  ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 -  จ านวนกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการเข้าร่วมโครงการ 
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มิติที่ 1 โครงการที่  1.1.2 (2) 
1  ช่ือโครงการ 
 โครงการ “อบรมด้านวินัย และคุณธรรม  จริยธรรม” 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน  และสามารถก้าวพ้นทุ กวิกฤตที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ  ให้เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝุคุณธรรม
จริยธรรม  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ต้องรับผิดชอบดูแล  จัดการ  
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  เพ่ือให้ตระหนักรู้
ถึงการสร้างจิตส านึก  ให้มีวินัย  และคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนาธรรมค่านิยม  ด้วยการมีจิตส านึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมด้านวินัย  และคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ด้านวินัย  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
 3.2  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและ
การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลในการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   
และธรรมาภิบาล 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  20  คน 
 -  ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดวันและประสานงานวิทยากร และส ารวจผู้เข้าร่วมการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน 20,000 บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
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มิติที่ 1 โครงการที่  1.2.2 (2) 
1  ช่ือโครงการ 

 โครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่13)  พ.ศ.2552 มาตรา  50  เทศบาล 
มีอ านาจหน้าทีท่ี่จะต้องท าในเขตเทศบาล  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
           เทศบาลต าบลศรีธาตุ เป็นเทศบาลที่มีพ้ืนที่อาณาเขตและสถานประกอบการที่จะต้องจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปูาย  และค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ จึงต้องหาแนวทางเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ดังนั้น เทศบาลต าบลศรีธาตุ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ 
ให้มีความถูกต้องและเกิดความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับ
ประชาชนผู้เสียภาษี 
3.  วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตามก าหนดเวลา 
            3.2 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน 
            3.3 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
            3.4 เพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
 -  เก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่ว
กัน รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ  
 ขั้นตอนที่ 2 คณะท างานแต่ละภารกิจลงพื้นที่จูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตาม
ก าหนดเวลา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน.....................-บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสนใจหันมาช าระภาษีมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง เทศบาลต าบลศรีธาตุ กับ
ประชาชนผู้เสียภาษี เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
เทศบาลต าบลศรีธาตุ ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง 
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มิติที่ 1 โครงการที่  1.2.2 (2) 
1  ช่ือโครงการ 

 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ และร่วมท าความดี เพื่อคืนศรีธาตุให้คนศรีธาตุ 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความไม่เข้าใจต่อกฎหมาย  ข้อบังคับท้องถิ่นว่าอะไรท าได้อะไรท า
ไม่ได้ หรือรู้เข้าใจแต่เพิกเฉย มีการกระท าที่ฝุาฝืนกฎหมายมากขึ้น รุกล้ าที่สาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่
เคารพสิทธิ์ผู้อื่น และไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

          เทศบาลต าบลศรีธาตุในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์กฎหมายและ
ข้อบังคับให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ สอดส่อง กวดขัน ไม่ให้มีการฝุาฝืน ตักเตือนผู้กระท าความผิดให้
แก้ไข  หรือขจัดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยชุมชน ตลอดจนการจับกุมเปรียบเทียบผู้กระท าผิด ซึ่งไม่เชื่อฟังค า
ตักเตือน จึงได้จัดท า “โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ และร่วมท าความดี เพ่ือคืนศรีธาตุให้คนศรีธาตุ”  โดยจะร่วมมือกัน 
-    รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ “หน้าบ้าน น่ามอง” 
-    จัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะ จัดระเบียบ รถเข็น หาบเร่  แผงลอย 
-    จัดระเบียบการก่อสร้างรุกล้ าที่สาธารณะ จัดระเบียบการติดตั้งปูายโฆษณาต่าง ๆ 
เพ่ือน าความเป็นระเบียบเรียบร้อยคืนสู่สังคมศรีธาตุอีกครั้งหนึ่ง  
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้สามารถคืนพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  กฎหมาย  และข้อบังคับท้องถิ่นมากข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้บ้านเมืองมีความสะอาด  สวยงาม น าเอกลักษณ์อันโดดเด่นคืนสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้น าชุมชน ประชาชน มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่ว
กัน รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ  
 ขั้นตอนที่ 2 คณะท างานแต่ละภารกิจลงพื้นที่จัดระเบียบ โดยหลักการมีส่วนร่วมและจิตส านึกของ
ประชาชน ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน.....................-บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้น าชุมชน ประชาชน คืนพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  มีความรู้   ความ
เข้าใจ  กฎหมาย  และข้อบังคับท้องถิ่นมากขึ้น  บ้านเมืองมีความสะอาด  สวยงาม น าเอกลักษณ์อันโดดเด่นคืนสู่
สังคมอีกครั้งหนึ่ง 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 1.3.1 (1) 
1. ช่ือโครงการ 

 โครงการค่ายสภาเด็กและเยาวชน ส านึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2 (พ.ศ.2556 -2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความส านึกรักท้องถิ่น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ดังนั้น  เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่สามารถมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น เทศบาลต าบลศรีธาตุจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2(พ.ศ.
2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพื้นท่ี 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เยาวชน
ในพ้ืนที ่
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน.....................-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่น ามาเผยแพร่  
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มิติที่ 3 โครงการที่ 1.3.1 (2) 
1. ช่ือโครงการ 

 โครงการ โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2 (พ.ศ.2556 -2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความส านึกรักท้องถิ่น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ดังนั้น  เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่สามารถมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น เทศบาลต าบลศรีธาตุจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2(พ.ศ.
2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพื้นท่ี โดยใช้แนวทางพุทธศาสนา 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เยาวชน
ในพ้ืนที่ โดยใช้แนวทางพุทธศาสนา 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน.....................-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการและสังคม   เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่น ามาเผยแพร่ 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 1.3.2 (1) 
1. ช่ือโครงการ 

 โครงการ โครงการประกวดพูด สุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2 (พ.ศ.2556 -2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความส านึกรักท้องถิ่น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ดังนั้น  เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่สามารถมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น เทศบาลต าบลศรีธาตุจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2(พ.ศ.
2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพ้ืนที่ โดยการประกวดพูดสุนทร
พจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เยาวชน
ในพ้ืนที ่โดยการประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดหัวข้อและแนวทางการประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉัน
ไม่ขอรับ 
 ขั้นตอนที่ 2 ประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน.....................-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่น ามาเผยแพร่  
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มิติที่ 3 โครงการที่ 1.3.2 (2) 
1. ช่ือโครงการ 

 โครงการ โครงการยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2 (พ.ศ.2556 -2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความส านึ กรักท้องถิ่น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการพัฒนาท้องถิ่น 
 ดังนั้น  เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่สามารถมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น เทศบาลต าบลศรีธาตุจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2(พ.ศ.
2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และการพัฒนาท้องถิ่นแก่เยาวชนในพื้นท่ี 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
พัฒนาท้องถิ่นแก่เยาวชนในพื้นท่ี 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน.....................-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่น ามาเผยแพร่ 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 3.3.1 (1) 
1. ช่ือโครงการ 

 โครงการ “โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 การพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตามการให้บริการสาธารณะ  และสามารถ
ก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่ส าคัญจากการแผนชุมชนและแผนพัฒนา  ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง มีการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์. 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาคม เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่คณะกรรมการ
จัดท าแผน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่คณะกรรมการจัดท า
แผน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 โครงการที่บรรจุในแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือ
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน.....................-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับการท าประชาคม  
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.4.1 (1) 
1. ช่ือโครงการ 

 โครงการ  “โครงการการพัฒนาเครือข่ายเทศบาลต าบลศรีธาตุ โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2 (พ.ศ.2556 -2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความซื่ อสัตย์  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น ตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาค
ส่วนเพิ่มขึ้น  รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เพ่ือลด  ความเสี่ยงในการท าทุจริต 
 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นเทศบาลต าบลศรีธาตุ
จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2(พ.ศ.2556 -2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการฝุายประจ า  ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป  ตลอดจนผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝุายประจ า  ลูกจ้างประจ า  พนักงานทั่วไป  ตลอดจนผู้น าชุมชนและประชาชน
ทั่วไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ผ่านโครงการ/กิจกรรม  และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน.....................-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่   
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.4.1 (2) 
1. ช่ือโครงการ 

 โครงการ โครงการจัดนิทรรศการ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  2 (พ.ศ.2556 -2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความซื่อสัตย์  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น ตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาค
ส่วนเพิ่มขึ้น  รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เพ่ือลด  ความเสี่ยงในการท าทุจริต 
 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นเทศบาลต าบลศรีธาตุ
จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการฝุายประจ า  ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป  ตลอดจนผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝุายประจ า  ลูกจ้างประจ า  พนักงานทั่วไป  ตลอดจนผู้น าชุมชนและประชาชน
ทั่วไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดนิทรรศการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน.....................-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด /งานปูองกัน / กองคลัง / กองช่าง /กองสวัสดิการและสังคม/ กองวิชาการและแผน 
/กองการศึกษา/กองสาธารณสุขฯ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่น ามาเผยแพร่  



 
ประกาศเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ๓ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

********************************  
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง  มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาล และการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต รุ่นที่ ๑ ปี๒๕๕๖ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๖ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ และระยะท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การสนับสนุนด้านวิชาการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่าย
การปูองกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆแห่ง   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลศรีธาตุ จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลศรีธาตุต่อไป เทศบาลต าบลศรีธาตุจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบล
ศรีธาตุ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

                                ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๔      เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑       

          
     (นายไพศาล  อุปมะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 


