
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
เรื่อง  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 

-------------------------------- 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ก าหนดวิธีการและ

ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต แบบยั่งยืน และ
ด าเนินการประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการตามเจตนารมณ์ร่วมกัน ดังนี้ 

1. ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
โดยปฏิบัติงานด้วยความส านึกรับผิดชอบ มีคุณธรรม ยึดหลักนิติธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วม และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของราชการ 
2. มุ่งม่ันให้บริการด้วยความโปร่งใส 
โดยการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามกรอบ

กฎหมาย 
3. มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เพ่ือ

น ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง 
4. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม และใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่น และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ วันที่        ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 
 
 
 
 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
ที ่ นม ๙๔๙๐๑/                       วันที่          ตลุาคม 2562 
เรื่อง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
เรียน  ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ได้จัดท าประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่       ตุลาคม 2562 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการได้ศึกษาและด าเนินการตามประกาศฯ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย   
    

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการตามประกาศต่อไป 
      

    
(นางสาวเฉลา  กมลเพชร) 

ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 

ความเห็น.............................................. 
 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
รับทราบ 

1. ส านักงานปลัด............................... 
2. กองคลัง.......................................... 
3. กองช่าง........................................ 
4. กองสาธารณสุขฯ........................... 
5. กองการศึกษาฯ.............................. 
6. กองสวัสดิการสังคม....................... 
 



 
 

 
ที่  นม 94901/ว                          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
                        อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 3๐๔๓๐ 
       

                ตุลาคม 2562 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

เรียน  ก านันต าบลสามเมือง/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน  
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง   จ านวน ๑  ฉบับ 
  2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   จ านวน  1  ชุด  
  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต แบบยั่งยืนและด าเนินการประกาศเจตนารมณ์การเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
พัฒนาท้องถิ่น และจัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมืองดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 
      

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
ส านักงานปลัด 
โทร./โทรสาร  ๐-๔๔๓4-6212 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 

รับทราบ 
1. ก านันต าบลสามเมือง..........................2. ผญบ.ม.๑......................................3. ผญบ.ม.๒...................................... 
.4. ผญบ.ม.๓...........................................5. ผญบ.ม.5.......................................6. ผญบ.ม.6...................................... 
 7. ผญบ.ม.๙...........................................8. ผญบ.ม.๑๐.................................... 



 
 

 
ที่  นม 94901/ว                          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
                        อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 3๐๔๓๐ 
       

                ตุลาคม 2562 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

เรียน   
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง   จ านวน ๑  ฉบับ 
  2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   จ านวน  1  ชุด  
  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต แบบยั่งยืนและด าเนินการประกาศเจตนารมณ์การเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
พัฒนาท้องถิ่น และจัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมืองดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 
      

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
ส านักงานปลัด 
โทร./โทรสาร  ๐-๔๔๓4-6212 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 



แผนปฏิบัติการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
************************************ 

 
หลักการและเหตุผล 
  การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พิจารณาจากผลส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการ
ทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้ท าการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต สนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการและหน่วยงานภายในจังหวัดให้มีความ

โปร่งใส 
2. เพ่ือส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน แนวทาง
ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 
 
 



2. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
2.1 ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 
2.2 ก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 

3. ก าหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.1 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
3.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 

  4.  ผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และรังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยมร่วมของชาติ 
       4.1 เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการกระท าความดี 
       4.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีแนวทางในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 
1.1 จัดท าแผนแม่บทด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต 
1.2 ส่งเสริมให้สื่อมวลชนมีจิตส านึกสาธารณะและจรรยาบรรณ 
1.3 จัดท าและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต 

  2.   เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
       2.1 สนับสนุนระบบการจัดการของเครือข่าย 
                        2.2 เสริมสร้างขวัญลังใจแก่เครือข่ายทุกภาคส่วน 
       2.3 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่าย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  มีแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. เสริมสร้างการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ 
1.1 ส่งเสริมให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายต่อต้านการทุจริต 
2.1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ของบุคลากรอย่างเคร่งครัด 
2.2 ผลักดันให้มีการปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้เป็นมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
2.3 ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเคร่งครัด 
 



2. ส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศเก่ียวกับการทุจริต 
2.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลาง 
2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฐานข้อมูล 

3. สร้างมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานต่อต้านการทุจริตมีหลักสูตรฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน 
3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานต่อต้านการทุจริตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภายในหน่วยงาน 
3.3 สนับสนุนงบประมาณรวมทั้งหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส่วนราชการและหน่วยงานภายในจังหวัดปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทางปฏิบัติ 
4. ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
5. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดได้อย่างยั่งยืน 

 
บทสรุป 
  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด และเพ่ือให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ภายในจังหวัดปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
คาดหวังไว้ สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้ลดน้อยลงอย่างเป็นรูปธรรม 
  ดังนั้น ในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้องบูรณาการและอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมใน
ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 
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