
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
................................................... 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมันประจ าปี ๒๕6๑ เพื่อ สร้างความ
โปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรใน
องค์กร และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  อันจะท าให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ นั้น 

  เพื่อให้ แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน มีแผนท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๑  ขึ้น เพื่อถือเป็น
แนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี    ๒๒    เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    
                                                                 
       

(นางเรืองอุไร   มาตย์นอก) 
ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

 
 

 
 
 
 
 



แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนิน 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  
คุณธรรม จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
1.1 สร้างจิตส านึกและ

ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรม เพื่ อเพิ่มพูนองค์
ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕6๑ 

 

ปีงบประมาณ  2561 

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 

ปีงบประมาณ  2561 

 
 
 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/
โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธี
ร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

ปีงบประมาณ  2561 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรม
และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างดีเด่น 
 

ปีงบประมาณ  2561 

2. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง 
ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสให้สะดวกหลากหลาย
และปลอดภัย 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปฏิบัติตนด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจ
หน้าท่ีของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติด
ประกาศ ,การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

ปีงบประมาณ  2561 
 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียน
ต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  2561 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง 3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าท่ี ปีงบประมาณ  2561 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนิน 

แก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1  ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสียหายและขนาด
ของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคตให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้ 
 

เป็นประจ าทุกเดือน 
3.1. 2) ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบภายในองค์กร 

ปีงบประมาณ  2561 

3.1.3) ช้ีแจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ปีงบประมาณ  2561 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
4.1  ส่งเสริมการประพฤติตน
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
 

ปีงบประมาณ  2561 

 4.2. 2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับ งานในหน้าท่ีของงาน วินัย  เช่น การ
ด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม  จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ 
ทางเว็บไซด์ อบต. 
 

ปีงบประมาณ  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๑ 
................................................... 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส ประจ าปี พ.ศ.2561 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน พ.ศ.๒๕
60 และนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ประจ าปี ๒๕6๑ ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน พ.ศ.๒๕6๑ เพื่อ สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
เป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจ ในการบริหารงาน
ภาครัฐ ไปแล้วนั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลดอนมัน เป็นไปตามแผนฯท่ีได้ประกาศไว้  องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕6๑   พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินการ  
  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี   ๕    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 
 
      

                                                                       
 

(นางเรืองอุไร   มาตย์นอก) 
ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

1.ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน 
1.2 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการ

เรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรม เพื่ อเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาขีด
ความสามารถ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  

จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๑ 

 

 ด าเนินการ  

  ไมไ่ด้ด าเนินการ  

 
1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   

 ด าเนินการ โดยจัดการฝึกอบรม จ านวน ๑ วัน ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้เข้ารับการ
อบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมท้ังส้ิน ๔๕ 
คน 

 ไม่ได้ด าเนินการ  
 
 

1.1.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

 ด าเนินการ  
ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
1 จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 25๖๐  
2.  ร่วมกิจกรรม  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลท่ี  ๑๐ วันท่ี  ๒๘  
กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
3.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561 
4.  จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อม
บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
5.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดท าบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ  
6. ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
7.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดี 
8.  ร่วมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน 
9.  ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 
10.  จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ 
 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 
 

  ด าเนินการ  
 
  ไมไ่ด้ด าเนินการ 

2.รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้

2.1. 1)  ประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน้าท่ีของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 ด าเนินการ  
 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

2.2.1 )  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ด าเนินการ  ดังนี้ 
     1.  ร้องเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือส่งมาท่ีท า
การ อบต.ดอนมัน 
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สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

      2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต. 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต. 
 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

3.เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 
3.1  ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ าเดือน 
ทุกเดือน 

 ด าเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างคณะผู้บริหารกับบุคลากรของ อบต.ดอนมัน 
แต่ไม่ครบทุกเดือน 
 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ  
     ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เส่ียง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง  ระดับองค์กรแบบ  
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

3.1.3) ช้ีแจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดและผู้
ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 ด าเนินการ  
     ประชุมช้ีแจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมท่ีได้กองคลัง  
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 ไม่ได้ด าเนินการ 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน 

 

 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 
 

 ด าเนินการ  
     จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

4.2 น า ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ งานในหน้าท่ีของ
งาน วินัย  เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซด์ อบต.ดอนมัน 
 

 ด าเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ช้ีแจงในการประชุมประจ าเดือน 
     -ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ า อบต. 
 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมัน มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง  การให้บริการมี
คุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
และน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ให้เป็นที่ยอมรับ เช่ือถือและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
ปัจจัยสนับสนนุ/ปัญหาอุปสรรค  

ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคล่ือนแผนฯ
ให้เป็นรูปธรรม 
  ข้อเสนอแนะ  

1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เห็นควรด าเนินการดังนี ้
1.  ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 

การป้องกนการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมฯ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. จัดให้มีการประชุมช้ีแจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าท่ี หรือหา 

ผู้เช่ียวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน  
 
  ลงช่ือ ………………………………………………ผู้รายงาน          

  (นางสาวแสงเดือน  พวงเพ็ชร) 
                                          วนัท่ี  ๕   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕6๑  
 
 
 
 



                                            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  
ท่ี  นม ๘๘801/๒๕๖๐                 วันท่ี  ๒๒   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2๕๖๐ 
เรื่อง  แจ้งประกาศแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม  และป้องกันการทุจริตประจ าปี  ๒๕6๑   
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””  

เรียน  ปลัด/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างทุกคน 
               

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ได้จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  เรื่อง  
ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน
ประจ าปี ๒๕60 เพื่อ สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล  เป็น เครื่องมือก ากับ
ความประพฤติของบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  
อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ นั้น 

  

  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศท่ีก าหนด  จึงแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างของทุก
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ทราบโดยท่ัวกัน  รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมันท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
  

(ลงช่ือ).................................................... 
 ( นางเรืองอุไร     มาตย์นอก) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 
         ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  ปฏิบัติหนา้ท่ี 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

 

 


