ประกาศเทศบาลตําบลปว
เรื่อง แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 - 2564
...................................................
ตามที่ไดมีประกาศเทศบาลตําบลปว เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒ นาหนวยงานใหมีคุณธรรม และ
ความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ลงวัน ที่ 21 กุมภาพันธ 2560, ประกาศเทศบาลตําบลปว เรื่อง การแสดงเจตจํานง นโยบายคุณธรรมและ
ความโปรง ใสในองคกร ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560, ขอบังคับเทศบาลตําบลปว วาดวยจรรยาบรรณของ
พนั ก งานเทศบาลและลู ก จ า ง พ.ศ. 2560 ลงวั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2560, ประกาศเทศบาลตํ า บลป ว
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) และ คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ไปแลวนั้น
เพื่อใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ของเทศบาลตําบลป ว
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพื่อสราง
จิตสํานึกและปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ อันจะทําใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอการ
บริหารงานราชการของเทศบาลตําบลปว จึงไดจัดทําแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายพลายชุมพล อยูเอนก)
นายกเทศมนตรีตําบลปว

แผนการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรรม
และปองกันการทุจริต
ประจําปงบประมาณ 2562 – 2564

เทศบาลตําบลปว
อําเภอปว จังหวัดนาน

**************************************************************************************************

จัดทําโดย.. ฝายอํานวยการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปว
โทร. 054-791400 ตอ 17 , โทรสาร. 054 – 791527 (อัตโนมัติ)

คํานํา
ปญหาการทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทย มาเปนเวลาชานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนา
ในการพัฒนาหนวยงานรวมทั้งประเทศชาติ โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และการเมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการแผนดินเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญ ที่หนวยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย บูรณาการความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสัง คม โดยปลูกฝง จิตสํานึก ในการตอตานการทุจริต ปองกันและแกไขปญ หาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ เสริมสรางธรรมาภิบาล วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหนาที่ ใหมีความถูกตอง ตามระเบียบ/
กฎหมาย เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อตอบสนองนโยบายของผูบริหาร ตลอดจนทางราชการ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สรางความพึงพอใจ ใหแกประชาชนผูใชบริการไดอยางสูงสุด
ดัง นั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต และการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในหนวยงาน ตลอดจนสอดคลองกับตัวชี้วัด ในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล (LPA)
และการประเมินผูบริหารองคการ เทศบาลตําบลปว จึงไดจัดทําแผนวินัยคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการ
ทุจริต ของเทศบาลตําบลปว ประจําปงบประมาณ 2562 – 2564 ขึ้น

เทศบาลตําบลปว
กรกฎาคม 2562

สารบัญ
หนา
คํานํา
หลักการและเหตุผล

1

วัตถุประสงค

1

ยุทธศาสตรแผนการเสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต
เทศบาลตําบลปว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564

2

ขั้นตอนการจัดทําแผน

2

กิจกรรม /โครงการ (ยุทธศาสตรที่ 1 – 4)
แนวทางการดําเนินงานและติดตามประเมินผล

3–5
6

แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต
เทศบาลตําบลปว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
หลักการเหตุผล

ตามที่ไ ดมีประกาศเทศบาลตําบลปว เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒ นาหนวยงานใหมีคุณธรรม และ
ความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560, ประกาศเทศบาลตําบลปว เรื่อง การแสดงเจตจํานง นโยบายคุณธรรมและ
ความโปรงใสในองคกร ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560, ขอบังคับเทศบาลตําบลปว วาดวยจรรยาบรรณของ
พนั ก งานเทศบาลและลู ก จ า ง พ.ศ. 2560 ลงวั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2560, ประกาศเทศบาลตํ า บลป ว
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) และ คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชน ทั บ ซ อ น ตลอดจนประมวลจริ ยธรรม เพื่อ เป น เครื่อ งกํ า กั บ ความประพฤติ ข า ราชการในสั ง กั ด
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากลเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถบริหารงานราชการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพื่อสรางจิตสํานึกและปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ อันจะทําใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอการบริหารงานราชการของ
เทศบาลตําบลปว
ดังนั้น การจัดทําแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ ปองกันการทุจริต
ของเทศบาลตําบลปว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จึงเปนการสนับสนุนนโยบายของทางราชการ
ในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในองคกร และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2560 - 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหง ชาติ (สํ านัก งาน ป.ป.ช.) ป.ป.ช. โดยเปน การขับ เคลื่ อนหลักจากองค กรตามรั ฐธรรมนูญ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต ซึ่ง มียุทธศาสตรที่มุงเนนการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีทัศนคติและ
คานิยมในการตอตานการทุจริต, เนนการประสานความรวมมือกับเครือขายภาคี ทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมถึง การพัฒนากลไกการดําเนินงาน ทั้ง ในดานการสรางบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือการสรางกลไกทาง
กฎหมายที่มีความเขมแข็ง มีการบูรณาการรมกับหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
วัตถุประสงค

1. เพื่อเสริ มสรางจิตสํานึ กและค านิยม ในการปฏิบัติร าชการของเจ าหนาที่ ใหมี คุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร ระเบียบ ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการ
ประมวลจริยธรรม ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน ที่หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน
3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน ในการใหความรวมมือ เกี่ยวกับ
การจัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ การทํางานของเจาหนาที่ ใหมีความถูกตอง และ
โปรงใส
4. เพื่อเปดโอกาสใหเจาหนาที่ในหนวยงาน ไดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
5. เพื่อเปดโอกาสและชองทางการรองเรียน เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่

-26. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนกลไกในการ
พัฒนาระบบ และควบคุม ตรวจสอบ การใชอํานาจใหเหมาะสม จากหนวยงานอื่น
7. เพื่อพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากรในหนวยงาน ใหมีสมรรถนะ และขีดความสามารถ ในการ
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยการเขารับการฝกอบรมในดานการตรวจสอบภายใน การบริหารงานคลัง
และงานพัสดุ รวมทั้งการเขารวมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดโดยองคกร หรือ หนวยงาน
อื่นจัดขึ้น
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
แผนการเสริ ม สร า งมาตรฐาน วิ นัย คุ ณธรรม จริ ยธรรมและปอ งกั น การทุ จ ริต ของเทศบาล
ตําบลปว ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จึง ไดกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ไว 4 ดาน
ดังนี้
- ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหบุคลากรของเทศบาลตําบลปว ใหปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการทุกสวนราชการ ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
การปองกันการทุจริต
- ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็ง ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม และการปองกันการ
ทุจริต
- ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริต
ขั้นตอนการจัดทําแผน
1. ทบทวนและวิเคราะหกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และปองกัน การทุจริต ของเทศบาลตําบลปว จากแผนพัฒ นาเทศบาล, แผนพัฒ นาบุคลากรในรอบปที่ผานมา
รวมทั้ง แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2562 – 2564 โดยพิจารณากิจกรรม/โครงการ
ที่สามารถแกไขปญหาหรือเสริมสราง จิตสํานึก แนวทางการปฏิบัติง าน ใหมีคุณธรรมจริยธรรม ลดปญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ และพิจารณาความเปนไปไดของการดําเนินกิจกรรม /โครงการ ที่จะเกิดผลสําเร็จจริง
2. รวมรวมวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ เพื่อนําไปพิจารณา
หาสาเหตุ และแนวทางแกไ ขปญหาที่เกิดขึ้น ประกอบการจัดทําแผนเสริมสรางวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
ปองกันการทุจริต
4. แตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ตัวชี้วัด / เปาหมาย ตามความเหมาะสม
5. เสนอผูบริหารเทศบาลตําบลปว ใหความเห็นชอบ
6. แจงเวียนสวนราชการในสังกัด เพื่อทราบและนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ

-6แนวทางการดําเนินงานและติดตามประเมินผล
1. มีการกําหนดวาระการประชุมประจําเดือ นของหัวหนาสวนราชการ ตามความเหมาะสม
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต พ.ศ. 2562 –
2564 เพื่อติดตามเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
2. มีก ารประชุมคณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผล การดํ าเนินโครงการ/กิจกรรม ด านการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรายงานใหนายกเทศมนตรีตําบลปวทราบ ปละ 1 ครั้ง
3. ใช แบบสอบถามหรือ วิธี ก ารอื่น ใดที่ เหมาะสม ประกอบการประเมิ น ผล/ ประเมิ น ความ
พึงพอใจบุคลากรในหนวยงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแผนฯ ในปตอไป

ภาคผนวก
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แผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต เทศบาลตําบลปว
ประจําปงบประมาณ 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหบุคลากรของเทศบาล ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร/
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ
มาตรการที่ 1.1 1. กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการเสริมสราง
สงเสริมให
คุณธรรม จริยธรรมขาราชการ
บุคลากรของ
และเจาหนาที่ของรัฐ
เทศบาลทุกคน
(ดําเนินการจัดเองหรือหนวยงานอื่น
ทุกระดับไดเรียนรู
เปนผูจัด)
และปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ดวย
2. แจงใหผูบริหารทราบเรื่องการใช
หลักธรรมาภิบาล
บังคับประมวลจริยธรรมฯ/ขอบังคับ
วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ
3. เผยแพรประชาสัมพันธ
“จรรยาบรรณขาราชการ” และ
“ประมวลจริยธรรมขาราชการทองถิ่น”
ใหบุคลากรของเทศบาลทราบ
และถือปฏิบัติ
4. จัดใหบุคลากรของเทศบาล
ลงลายมือชื่อรับทราบขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณขาราชการ
5. การมีสวนรวมในการจัดทํา/แสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับการสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

ทุกคน

งบ
ประมาณ
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.61 ก.ย.64

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
1. รอยละของบุคลากร ไดรับ
90
ทราบและถือปฏิบัติ
ตาม “จรรยาขาราชการ
และประมวลจริยธรรม
ขาราชการทองถิ่น

ครั้ง/ป

1

-

ต.ค.61 ก.ย.64

ครั้ง/ป

ทุกคน

-

ต.ค.61 ก.ย.64

2. จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต การปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของบุคลากร

คน

ทุกคน

-

ต.ค.61 ก.ย.64

ครั้ง

50

-

ต.ค.61 ก.ย.64

หนวยนับ

เปาหมาย

คน

เพิ่มขึ้น
ไมเกิน
1 เรื่อง

ผูรับผิดชอบ
งานการ
เจาหนาที่
สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานนิติการ
กองวิชาการฯ

-4ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการทุกสวนราชการในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
ยุทธศาสตร/
ระยะเวลา
งบ
โครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย
มาตรการ
ประมาณ ดําเนินการ

มาตรการที่ 2.1
ประสาน
ความรวมมือ
ทุกสวนราชการ
ในการเสริมสราง
วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และ
การปองกัน
การทุจริต

1. การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวน
ไดเสียเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเทศบาล

ราย

100

-

ต.ค.61 ก.ย.64

2. การเผยแพรประชาสัมพันธ
ชองทางการรองเรียน
เรื่องการฝาฝนขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณขาราชการ /ประมวล
จริยธรรม/วินัยและการทุจริต

ครั้ง

2

-

ต.ค.61 ก.ย.64

ชองทาง

4

-

ต.ค.61 ก.ย.64

ราย

ทุกราย
ที่รองเรียน

-

ต.ค.61 ก.ย.64

มาตรการที่ 2.2 5. การจัดชองทางรับขอรองเรียน/แจง
สงเสริมการมี
เบาะแส/ความคิดเห็น และเผยแพร
สวนรวมของ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ
ประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบ 6. การจัดการและแจงผลขอรองเรียน
การฝาฝนประมวล เกี่ยวกับการฝาฝนประมวล
จริยธรรม/วินัย
จริยธรรม/วินัยและการทุจริต
และการทุจริต
แกผูรองเรียน

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ

1. รอยละของระดับความ
80
ทุกหนวยงาน
เหมาะสมในการเปดชองทาง
การแจงเบาะแส/การเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต (จากการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน/
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสีย
2. รอยละของระดับความพึงพอใจ
80
ทุกหนวยงาน
ตอการปฏิบัติหนาที่หรือ
พฤติกรรมของบุคลากร
(จากการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดเสีย
3. รอยละของการตอบสนอง
80
ทุกหนวยงาน
ตอขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที
4. การแจงผลขอรองเรียน
ตามคํารอง งานนิติการ
เกี่ยวกับการฝาฝนประมวล
กองวิชาการฯ
จริยธรรม/วินัย

-5ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
ยุทธศาสตร/
งบ
โครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย
มาตรการ
ประมาณ
มาตรการที่ 3.1
1. การสรางมาตรฐาน/การประเมิน
หนวยงาน
10
พัฒนาระบบ
ความโปรงใสของเทศบาล (ตามแนวทาง
และกลไกในการ
ของสํานักงาน ก.พ. และ/หรือสํานักงาน
ป.ป.ช.)
ตรวจสอบ
ควบคุม และ
2. การตรวจสอบและดําเนินการทางวินัย
สํานวน
ตามที่
ถวงดุลการใช
ตามสํานวนการสอบสวนที่ ป.ป.ช.
ป.ป.ช.
อํานาจให
ขอใหดําเนินการ
แจง
เหมาะสม

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ต.ค.61 - 1. รอยละของหนวยงานที่มี
90
ก.ย.64
สวนรวมในการสราง
มาตรฐาน/การประเมิน
ความโปรงใส
90
ต.ค.61 - 2. รอยละของสํานวนการสอบสวน
ก.ย.64
(ตามประเด็นที่ ป.ป.ช. แจงให
ทราบ) มีการดําเนินการได
ครบถวนสมบูรณ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
ยุทธศาสตร/
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
งบ
โครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย
มาตรการ
ประมาณ ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
มาตรการที่ 4.1
80
1. กิจกรรม/โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ครัง้ /คน
2
ต.ค.61 - 1. รอยละของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
พัฒนาสมรรถนะ
ผานการพัฒนาศักยภาพ
ระบบการตรวจสอบภายใน
ก.ย.64
เกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
และขีดความ
สามารถของ
2. กิจกรรม/โครงการพัฒนา
ครัง้ /คน
2
ต.ค.61 - 2. รอยละของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
80
บุคลากรในการ
การบริหารงานคลังและงานพัสดุ
ก.ย.64
ผานการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ
เสริมสรางวินัย
กฎระเบียบดานการเงินการพัสดุ
คุณธรรม
3. กิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณธรรม
ครั้ง/คน
100
ต.ค.61 - 3. รอยละของเจาหนาที่ เขารวม
80
จริยธรรม และ
จริยธรรมและการปองกันการทุจริต
ก.ย.64
กิจกรรม/เขาอบรมตามโครงการ
ปองกันการทุจริต
เสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และการปองกันการทุจริต

ผูรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน

งานนิติการ
กองวิชาการฯ

ผูรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน
กองคลัง
สํานัก
ปลัดเทศบาล

