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๑ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

หลกัการเหตุผล 
 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง   เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดิน 
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    

 

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ทั้งนีไ้ดมุ้่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   

 

วิสัยทัศน์  
      “โพธิ์กลางเมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคครบครัน บริการทุกชนชั้น มุ่งมั่นพัฒนา ” 
  

         พันธกิจ ( Mission ) 
        ๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับบริการสาธารณะในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนที่ฐานที่ จ าเป็น 
เพ่ีอรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง และการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ  
        ๒. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
        ๓. พัฒนาระบบการศึกษาให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอ่ืน 
        ๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 
        ๕. มีการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



๒ 
 

 ๖. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ/ท้องถิ่น 
 ๗. จัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ๘. ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนการออมและประหยัด โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
 ๙. พัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเอง 
      ๑๐. รณรงค์ให้มีการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
      ๑๑. เร่งสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งหลีกเลี่ยงจากอบายมุข 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

                    บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

         วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพ
กฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 
         มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
      ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 ๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน 
      ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
       ๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 



๓ 
 

 ๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง         
          ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                วัตถุประสงค์ 
                เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัย  ในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
               มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
              ๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   ๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  
กับองค์กรทุกภาคส่วน 
  
                  ๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง จากทุกหน่วยงาน เพ่ือน าไปประมวล 
วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
           ๑.๓  ส่งเสริม  สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง  และเป็น
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
          ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  



๔ 
 

    ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
          ๒.๑  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
           ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
           ๒.๓  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
           ๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
           ๒.๕  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ  เพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
 
 
 
 
 
 
    

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ   
                   ของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

             วัตถุประสงค์ 
     มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติ
ข้อบังคับท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ   
     มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
              ๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ 
            ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้อง  
กับภารกิจและความรับผิดชอบ   
                 ๑.๒ ให้หน่วยงานในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ  
โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี  เพ่ือสามารถถ่วงดุล  หรือยับยั้ง 
อีกอ านาจหนึ่งได้ 



๕ 
 

      ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง หน่วยงานของเทศบาลต าบล 
โพธิ์กลาง ด้วยกันเอง 
                  ๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ  
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
    ๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
    ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง กับภาคเอกชน
หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ยุทธศาสตร์ที ่๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติ
มิชอบของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

   วัตถุประสงค์ 
                        มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน    
   

            มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
     ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                   ๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน  และปราบปรามการ
ทุจริต 



๖ 
 

                  ๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้    
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
มาตรการ/แนวทาง

ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๕๙ 



๗ 
 

๑ .ส่ ง เสริ ม พั ฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกที่ด ี
 
๒. ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุ กระดั บได้ เรี ยนรู้      
และปฏิบัติ งานตาม
หลั กธรรมาภิ บาล        
มีจริยธรรม 
 
 
๓. การยกย่องและ
เชิดชูเกียรติ 

๑.๑ โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล  ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล   
 
 
๒.๑ เข้าวัดพัฒนาจิต ฝึกอบรมหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ให้ความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๒.๒ จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้ง
ฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 
๒.๓ จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้องประจ าตัวบุคลากรทุกคน  
 
๓.๑ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
- 
 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



๘ 
 

 
มาตรการ/แนวทาง

ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๕๙ 

๑.บูรณาการระหว่าง
หน่ วยงานใ น ก า ร
ป้องกันและแก้ ไข
ปัญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ 
 
๒..ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 
 

๑.๑  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ 
๑.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๑.๓ จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาล
ต าบลโพธิ์กลาง 
 
๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การทุจริตระหว่างชุมชนและเทศบาล 
๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต 
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล  

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

ของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

๒๕๕๙ 
  ๑ . จั ด ท า ร ะ บ บ

ตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ่วงดุลให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
๒.. สร้ างกลไกความ
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานกับ 
ภาคเอกชน 

๑.๑  จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
๑.๒  จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๓ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ราคากลาง ทาง
ประกาศและเวป็ไซต์ 
๑.๔ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๒.๒ จัดกิจกรรมเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง พบสื่อมวลชน 

- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

 
มาตรการ/แนวทาง

ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๕๙ 

๑.พัฒนาสมรรถนะและ
ขี ดคว ามสามารถ
เจ้ าหน้ าที่ รั ฐในการ
ป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าอบรมหลักสูตร
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๑.๒ จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลโพธิ์กลางต่อไป เทศบาลต าบล
โพธิ์กลางจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  พ.ศ.  
๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
             ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๕๘       

 
 

     (นายอ าพร  มณีกรรณ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กลาง 

  


