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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หลักการและเหตุผล 

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทยอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม   การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหาร
ราชการ ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร  
ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น  อ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน  พ.ศ. 
2560 การด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็น กรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ 
“มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น  และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” 
“อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

 

 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิอบ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  ได้

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของ เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561  เพื่อให้ทุกหนว่ยงานใน เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการ

ด าเนนิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  ทั้งนีไ้ด้มุง่เน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติของ เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  เป็นไปอย่างตอ่เนื่อง สรา้งระบบราชการที่มีความโปร่งใส 

จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า  เปิดเผย

ข้อมูลขา่วสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มปีระสิทธิภาพและสนับสนุนภาค

ประชาชนให้มสี่วนรว่ม ในการรณรงค์ปลูกจติส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชน 

 

 



 

 

-2- 

ร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546   
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

          ต าบลหนองบัวระเหว บริหารจัดหารดี  มีวิถีพัฒนาคุณภาพชวีิต ช่วยกันคิดและท าให้เป็น

เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ ( Mission ) 

1. ต้องบริหารงานตามหลักธรรมมาภบิาล 

2. ต้องพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนทุกด้าน 

3. ต้องวางผังเมืองและพัฒนาใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

 4. ต้องส่งเสริมอาชีพและรายได้ราษฎรให้พออยู่พอกิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดตีามหลักธรรมาภบิาลและความม่ันคงแนวทางการยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดตีามหลักธรรมาภบิาลและความม่ันคงแนวทางการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันทุจรติคอรัปชัน่แก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันทุจรติคอรัปชัน่  

วัตถุประสงค์ 

          เพื่อส่งเสริม เสริมสรา้ง จติส านึกและค่านิยม ให้ทุกหนว่ยงานของ เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล หนองบัวระเหวหนองบัวระเหว

บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  โดยมีทัศนคติ วสิัยทัศน ์ในการรว่มกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหนว่ยงานมีวนิัย เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 

การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของเทศบาลต าบลหนอง

บัวระเหว  ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ    

         มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

      1. สง่เสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที่และประชาชน ใหป้ฏิบัติงานและด าเนนิชีวติ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใหเ้กิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

 1.3 สง่เสริมการเรียนรูห้รอืการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      2. ส่งเสริมให้เจา้หนา้ที่ทุกระดับได้เรยีนรู้และปฏิบัติงานตามหนา้ที่ดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

 2.1 ส่งเสริมให้เจา้หนา้ที่ของ เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว มีความรู ้ความเข้าใจ รวมทั้งมกีาร

ฝกึอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภบิาล 
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 2.2 ส่งเสริมให้เจา้หนา้ที่ของ เทศบาลต าบลเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม 

 2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหนา้ที่ของ เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล

หนองบัวระเหวหนองบัวระเหว ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม  

       3.  สง่เสริมค่านิยมการยกย่องและเชดิชูความดี ความซื่อสัตย์สุจรติ และการตอ่ต้านการทุจริต  โดย

ให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 

 3.1 ส่งเสริมการสรา้งแรงจูงใจให้เจา้หนา้ที่ของ เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล หนองบัวระเหวหนองบัวระเหวปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ  เสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

 3.2 รณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมคี่านิยม ยกย่อง เชดิชู และเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 3.3 สง่เสริม เชิดชู หน่วยงานหรอืบุคคลที่มผีลงานดีเด่นดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

          3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานรว่มกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติของเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวหนองบัวระเหว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิิและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบชอบ 

วัตถุประสงค์ 

                เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล หนองบัวระเหวหนองบัวระเหว  ในการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชิอบและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชิอบ   ส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนใน

การตดิตาม ตรวจสอบการทุจริตหรอืประพฤติมิชอบใน เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว เสริมสรา้งและ

พัฒนาเครอืข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสรา้งหลักประกันความ

ปลอดภัยในการแจง้ขอ้มูลหรอืเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

               มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

              1. บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ภายในเทศบาลต าบลภายในเทศบาลต าบล หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว กับองค์กรทุกภาคส่วนใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                   1.1 ประสานความรว่มมอืทางดา้นข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่าง  เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล                       

หนองบัวระเหวหนองบัวระเหว กับองค์กรทุกภาคส่วน 

                   1.2 มีการจัดตัง้ “ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร” เพื่อด าเนินการจัดระบบการขา่ว เก็บรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของ เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ตลอดจนการเช่ือมโยง 

แลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารดา้นการทุจริต หรอืประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลเทศบาลต าบล  
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           หนองบัวระเหว            หนองบัวระเหว จากทุกหน่วยงาน เพื่อน าไปประมวล  วิเคราะห ์  เพื่อใช้ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 

          1.3  ส่งเสริม  สนับสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นสื่อสารมวลชน ใหม้ีความเข้มแข็ง และ

เป็นอิสระในการท าหนา้ที่ตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้าธารณชนรับทราบ 

         1.4 สง่เสริม สนับสนุนให ้มรีะบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติใน  เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล หนองบัวระเหวหนองบัวระเหว  โดยใหม้ีเว็บบอร์ดเพื่อตดิต่อสื่อสาร

ระหว่างกัน 

    2. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการตดิตาม ตรวจสอบ การทุจรติหรอืประพฤติมิ

ชอบในเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวหนองบัวระเหว 

          2.1  เสริมสรา้งกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมคีวามตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวหนองบัวระเหว 

           2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรอืเบาะแส ใหม้ีความสะดวกหลากหลาย  

รวมทั้งสรา้งหลักประกันความปลอดภัยใหแ้ก่บุคคล หนว่ยงานหรอืข้อมูลนัน้ 

           2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร  

           2.4 ก าหนดมาตรการสรา้งแรงจูงใจให้แก่ผู้แจง้ขอ้มูลหรอืเบาะแส ใหไ้ด้รับรางวัลตอบแทน 

           2.5  ให้องคก์รหรอืบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรว่มมอื

เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจรติใน เทศบาลต าบลเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวหนองบัวระเหว 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ แกไ้ขปัญหาการทุจริตและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบของเทศบาลต าบลประพฤตมิชิอบของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวหนองบัวระเหว 

             วัตถุประสงค์ 

     มุง่พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใชอ้ านาจให้เหมาะสม 

ชัดเจน  และมีประสิทธิภาพ  สง่เสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง

หนว่ยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มศีักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  ปรับปรุง แก้ไข และ

พัฒนาเทศบัญญัติขอ้บังคับที่เอื้อประโยชนต์่อการทุจรติหรอืเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ   

     มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

              1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใชอ้ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพ 
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                   1.1 ให้ทุกหนว่ยงานใน เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ที่มพีันธกิจด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ  มีโครงสรา้งของหนว่ยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่

เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผดิชอบ   

                   1.2  ให้หน่วยงานใน เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร

ราชการ โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพจิารณาคดี  เพื่อสามารถถ่วงดุล

หรอืยับยั้งอกีอ านาจหน่ึงได้ 

             1.3  สนับสนุนให้มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ านาจระหว่าง หนว่ยงาน เทศบาลเทศบาล

ต าบลต าบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ด้วยกันเอง 

                  1.4  ให้หนว่ยงานทุกหนว่ยงาน ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล การใชอ้ านาจในการ  

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง  และเป็นธรรม 

    2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว กับภาคเอกชนให้มศีักยภาพ

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

               2.1 วางแนวทางและสง่เสริมบทบาทความรว่มมอืระหว่าง เทศบาลต าบลเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวหนองบัวระเหว

กับภาคเอกชนหรอืหนว่ยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและแก้ไขปัญหาการทุจรติและ   

ประพฤติมิประพฤติมิชอบชอบ  

                           วัตถุประสงค์  

                        มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขดีความสามารถเจา้หนา้ที่ของรัฐในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐใหส้ัมฤทธิผลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น

ระบบอย่างตอ่เนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมอืหรอืประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุก

ภาคส่วน       

            มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

    1 พัฒนาสมรรถนะและขดีความสามารถเจา้หนา้ที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 

                   1.1 ก าหนดให้เจา้หนา้ที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน  และ

ปราบปรามการทุจรติทั้งในและต่างประเทศเพื่อใหม้ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 

                  1.2 จัดตัง้ศูนย์ข้อมูลความรูท้างวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้

ตลอดจนให้มกีารศกึษาตัวอย่างกรณี (case study) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจติส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรการ/แนวทาง

ด าเนนิการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมา

ณ 

หมายเหตุ 

2561 

1.ส่งเสริมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม

และจติส านึกที่ดี 

 

2. ส่งเสริมให้บุคลากร

ทุกระดับได้เรียนรู ้     

และปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภบิาล         

มีจริยธรรม 

 

 

 

๓.  การยกย่องและ

เชดิชูเกียรต ิ

 

 

 

1.1 อบรมคุณธรรมจรยิธรรม ให้ความรู้ความเข้าใจ

การสรา้งจิตส านึกที่ด ีให้กับเด็กนักเรียน  เยาวชน

และประชาชน 

 

๒.๑ เข้าวัดพัฒนาจติ ฝึกอบรมหลักคุณธรรม

จรยิธรรม ให้ความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภบิาล  

๒.๒ จัดท าประกาศประมวลจรยิธรรมแก่บุคลากร

ทั้งฝา่ยประจ าและฝา่ยการเมอืง 

๒.๓ จัดท าคู่มอืจรยิธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่

เกี่ยวข้องประจ าตัวบุคลากรทุกคน  

 

๓.๒ เพื่อเป็นการยกย่องเชดิชูเกียรติ และเป็นขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

50,000 

 

 

 

20,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช ้

งบประมาณ 

ไม่ใช ้

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤติ   

มิชอบ 

 

มาตรการ/แนวทาง

ด าเนนิการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2561 

1.บูรณาการ

ระหว่างหนว่ยงานใน

การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการ

ทุจรติประพฤติมิ

ชอบ 

 

๒.ส่งเสริมการมี

ส่วนรว่มของ

ประชาชน 

 

 

1.1  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในวงราชการ 

1.2 ตดิตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.3 จัดตัง้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์

ด ารงธรรม 

 

 

2.1 จัดตั้งเครือขา่ยการป้องกันและเฝา้ระวังการ

ทุจรติระหว่างชุมชนและเทศบาล 

2.2 จัดกิจกรรมรณรงคต์้านการทุจริต 

2.3 แต่งตั้งประชาชนรว่มเป็นคณะกรรมการใน

การด าเนินงานต่างๆของเทศบาล  

20,000 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤติ     

มิชอบของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

 

มาตรการ/แนวทาง

ด าเนนิการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

ป ี

2561 

  1. จัดท าระบบ

ตรวจสอบ ควบคุม

และถ่วงดุลให้

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. สร้างกลไกความ

ร่วมมือระหว่าง

หนว่ยงานกับ

ภาคเอกชน 

 

 

1.1  จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

1.2  จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจา้ง 

 

1.3 จัดท ากิจกรรมเผยแพรข่้อมูลขา่วสาร ราคากลาง 

ท าประกาศและเว็ปไซต์ 

 

1.4  จัดท าแผนการจัดซือ้จัดจา้ง แผนการใชจ้า่ยเงนิ 

และเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ 

 

1.5 จัดตั้งศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

 

2.2 จัดโครงการเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวพบ

สื่อมวลชน 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

ไม่ใช ้

งบประมาณ 

ไม่ใช ้

งบประมาณ 

ไม่ใช ้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช ้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช ้

งบประมาณ 

ไม่ใช ้

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

 

มาตรการ/แนวทาง

ด าเนนิการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

ป ี

2561 

1.พัฒนาสมรรถนะ

และขีดความสามารถ

เจ้าหนา้ที่รัฐในการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

1.1 จัดส่งเจา้หนา้ที่ของ เทศบาลฯ เข้าอบรม

หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

ทั้งในและตา่งประเทศ 

 

1.2 จัดท าศูนย์ขอ้มูลความรูก้ลางดา้นการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

10,000 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช ้

งบประมาณ 

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

         ลงชื่อ จา่เอก                              ผู้จัดท าแผน  

(สมบัติ     หงษ์ทอง) 

หัวหนา้ฝา่ยธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

 

 

ลงช่ือ..จา่เอก......................................ผูเ้ห็นชอบ 

        (วัฒรักษ์  หาญรบ) 

        หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) รักษาราชการแทน  

หัวหนา้ส านักปลัด 
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ลงช่ือ..สิบต ารวจโท......................................ผูเ้ห็นชอบ 

        (อนุรัฐ     อุดมสริินวกุล) 

        ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

 

 

 ลงชื่อ........................................................ผูอ้นุมัตแิผน  

(นายวิวัฒน ์   เชาวนสมบูรณ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวระเหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     ส านักปลัดเทศบาล ฝา่ยธุรการ     โทร/โทรสาร ๐๔๔-๘๙๗-๐๑๓  

ที่     ชย ๕๓๙๐๑.๑/ วันท่ี                      พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง     ขอเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

เรยีน   นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวระเหว 

  ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอใหห้นว่ยงานภาครัฐแปลงแนวทาง

และมาตรการสูก่ารปฏิบัติ โดยการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

โดยใหห้นว่ยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามกรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับมตคิณะรัฐมนตรีและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตอลดจนแสดงใหเ้ห็นถึงเจตจ านงทางการเมอืงของผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตอ่ต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้

รายงานส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นั้น 

บัดนี ้งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ 

ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เสร็จเรียบร้อยแลว้ จงึเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัตแิละจะได้น าเผยแพร่ในเว็ปไซต์

ของเทศบาลต่อไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

           จา่เอก 

         (สมบัติ     หงษ์ทอง) 

หัวหนา้ฝา่ยธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 
 

 

 

 

 

 

 


