แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
พ.ศ. 2562 - 25๖4

จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดราชสีมา

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 2564
หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จึงได้จัดทา
แผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ –
256๔ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เป็ น ไปอย่ างต่อเนื่ อง สร้างระบบราชการที่มี ความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
“เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. มุ่งพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา
4. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริ
5. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตั้งแต่เกิดถึงตาย โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
6. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน
7. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง เสริมสร้างความอบอุ่นของสถาบัน
ครอบครัวและได้รับสวัสดิการตามสมควร
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒ยุทธศาสตร์ทีท่ ี 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินรวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการ
วางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็ นคุณ ค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

-3ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลดอน
ตะหนิน
กับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 มีการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินจากทุกหน่วยงาน เพื่อ
นาไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนั บสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้ มีความเข้มแข็ง และเป็น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

-4ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และ
มีป ระสิ ท ธิภ าพ ส่ งเสริมการกระจายอ านาจสู่ ระดั บกอง สร้างกลไกความร่ว มมือระหว่างหน่ ว ยงานภาครัฐกั บ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่
เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พั ฒ นาระบบในการตรวจสอบ ควบคุ ม และถ่ ว งดุ ล การใช้ อ านาจให้ เหมาะสม ชั ด เจน และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริ
การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินสร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีก
อานาจหนึ่งได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่าง
หน่วยงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนตะหนินด้วยกันเอง
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต
วนตาบลดอนตะหนินกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)

-5ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ปี
256๐
1.ส่งเสริมการ
๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ความ ๕,๐๐๐
ปฏิบัติงานและการ เข้าใจการดาเนินชีวิตตาม
ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
หลักปรัชญา
พอเพียงให้แก่บุคลากรของ
เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน
๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับ
ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติ งานตาม
หลักธรรมาภิบาล

๓.ส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและเชิด
ชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต

หมาย
เหตุ

ปีงบประมาณ
ปี
2561
๕,๐๐๐

ปี
2562
๕,๐๐๐

ปี
ปี
2563 2564
๕,๐๐๐ 5,000

๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจการปฏิบัติงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ จัดทาประกาศ
ประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรทั้งฝ่ายประจา
และฝ่ายการเมือง
๒.๓ จัดทาคู่มือจริยธรรม
ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้องประจาตัว
บุคลากรทุกคน
๓.๑ โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น
๓.๒ ประกวดคาขวัญ
บทความ ด้านการป้องกัน
การทุจริต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

-๖ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
มาตรการ/
แนวทาง
ดาเนินการ
1.บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน
ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การทุจริต
ประพฤติมิชอบ

๒.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ โครงการรับฟังความ
คิดเห็นเวทีประชาคม
๑.๒ จัดทาตู้ ปณ และ เวป
ไซต์ แจ้งเหตุทุจริต
๑.๓ จัดทาตู้รับฟังความ
คิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต
ตามหมู่บ้าน
๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และศูนย์ดารงธรรม

ปี
256๐
๕,๐๐๐

ปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000

-

-

-

-

-

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

5,000

-

-

-

-

-

๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริตระหว่างชุมชนและ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๓.ส่งเสริมค่านิยม ดอนตะหนิน
การยกย่องและ 2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้าน
เชิดชูความดี
การทุจริต
ความซื่อสัตย์
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
สุจริต
เป็นคณะกรรมการในการ
ดาเนินงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ใน
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
การตรวจสอบและแจ้งข่าว
การทุจริตแก่ประชาชน

หมาย
เหตุ

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

-๗ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
มาตรการ/
แนวทาง
ดาเนินการ
1.จัดทาระบบ
ตรวจสอบ
ควบคุมและ
ถ่วงดุลให้
เหมาะสม

๒.สร้างกลไก
ความร่วมมือ
ระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน

หมาย
เหตุ

ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

ปี
256๐
๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงใน
การจัดซ้อจัดจ้าง
๑.๓ จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศ
และเวปไซต์
๑.๔ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2.2 จัดโครงการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนตะหนิน
พบสื่อมวลชน

-

ปี
ปี
ปี ปี
2561 2562 2563 2564
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

-๘ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
มาตรการ/
แนวทาง
ดาเนินการ
1.พัฒนา
สมรรถนะและ
ขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
อบรมหลักสูตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
๑.๒ จัดทาศูนย์ข้อมูล
ความรู้กลางด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ปีงบประมาณ
หมาย
เหตุ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
256๐
256๑ 2562 2563 2564
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000
-

-

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

ผู้จัดทาแผน
(นายมงคล มุ่งมี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

(นายเอนก หิรัญโรจน์)
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติแผน
(นางโชติกา สาอุตม์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

-

-

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน พ.ศ. 2562 -2564
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ลป 0023.4/ว 433 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อน
การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมาดาเนินการ ข้อ ๑.จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ให้แล้วเสร็จและนาเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของการจัดทาแผนแผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 – 2564 เป็นไปวัตถุประสงค์ จึงขอ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นางโชติกา สาอุตม์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

