
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ หมายเหตุ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.การสรางสังคม ๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความ ๑.๑.๑ (๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สป.

ที่ไมทนตอการ ตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการ ๑.๑.๑.(๒) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยาธรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สป.

ทุจริต การเมืองฝายบริหาร ขาราชการ ๑.๑.๑.(๓)โครงการสมุดความดีพนักงานจาง - - - - ทุกกอง

การเมือง ฝายสภาทองถ่ินและฝาย ๑.๑.๑.(๔)โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สป.

ประจําขององคกรปกครองสวนทอง ทุจริต

ถ่ิน ๑.๑.๑.(๕) โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สป.

สภาและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๑.๑.๒.(๑) มาตรการ "สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม - - - - สป.

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน"

๑.๑.๒.(๒) มาตรการ"เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สป.

๑.๑.๒.(๓) โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริตและปลูกฝงทัศนคติ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สป.

วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต

๑.๑.๓.(๑) กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากร - - - - สป.

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.๑.๓.(๒) มาตรการ "จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน" ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สป.

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ หมายเหตุ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สวนที่ ๒

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)



๑.๑.๓.(๓) มาตรการ "ปลูกฝงองคความรูใหความเขาใจเก่ียวกับ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สป.

Confilict of interest"

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความ ๑)ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในเขตพื้นที่ของ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สส.

ตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในทองถ่ิน ๒)โครงการสงเสริม อนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สส.

แหลงทองเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมทัศนในชุมชน

๓) โครงการปลูกผักริมรั้ว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ทุกกอง

๔) โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สป.

๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความ ๑)โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ศึกษา

ตระหนักแกเด็กและเยาวชน ๒) โครงการพานองทองธรรมะ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ศึกษา

๓) โครงการเขาคายพุทธบุตร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศึกษา

๔) การประกวดคาํขวัญตอตานการทุจริต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศึกษา

๕)โครงการเสริมสรางภมูิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคกร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สป.

ปกครองสวนทองถ่ิน (กิจกรรม "โตไปไมโกง")

๖) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สป.

(กิจกรรม "สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง")

มิติที่ ๑ รวม ๒๑ มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ หมายเหตุ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒.การบริหาร ๒.๑ แสดงเจตนาจํานงทางการเมือง กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ สป.

ราชการเพ่ือปอง ในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร ปกครองสวนทองถ่ิน

กันการทุจริต ๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสใน ๒.๒.๑(๑) มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล - - - - สป.

การปฏิบัติราชการ ๒.๒.๑(๒) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครอง - - - - สป.



สวนทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหัวหนาสวน

ราชการ

๒.๒.๑(๓) กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิ - - - - สป.

เดือน"

๒.๒.๒.(๑)กิจกรรม"ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ - - - - กองคลัง

รายจายประจําป"

๒.๒.๒.(๒) กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด"ุ - - - - กองคลัง

๒.๒.๒.(๓) กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ - - - - กองคลัง

๒.๒.๒.(๔) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง - - - - กองคลัง

๒.๒.๓.(๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ทุกกอง

เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือก

ปฏิบัติ

๒.๒.๓ (๒) โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สป.

๒.๒.๓.(๓) กิจกรรมการใชบัตรควิติดตอราชการ - - - - ทุกกอง

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ หมายเหตุ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒.๒.๓.(๔) มาตรการ "ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน" - - - - ทุกกอง

๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและใช ๒.๓.๑.(๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - - - - ทุกกอง

อํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการ ๒.๓.๑.(๒) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ทุกกอง

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๒.๓.๒(๑) มาตรการมอบอํานาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ัน - - - - สป.

ตอนการปฏิบัติราชการ

๒.๓.๒.(๒) มาตรการมอบอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน - - - - สป.

๒.๓.๒.(๓) มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบ - - - - กองชาง

คุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒


