
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปลูกจิตสำนึก 
ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วน 

1. โครงการการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2563 
 

1.เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นมีความเข้าใจใน
การทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นด้วย 
2.เพิ่มศักยภาพและประสบการณก์าร
ทำงาน สามารถนำความรูไ้ปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึง
สามารถนำมาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญกา้วหน้า 

1.บุคลากรเข้าร่วมโครงการการฝกึอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
2.บุคลากรท้องถิ่นมีความเข้าใจในการทำงานตาม
บทบาทและอำนาจหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  
3.ได้รับการเรยีนรู้และประสบการณ์การทำงาน
ใหม่ๆ สามารถนำความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล รวมถึงสามารถนำมาพัฒนาองค์กร
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
 
 
 
 
 

85 สำนักปลดั ดำเนินโครงการ              
ช่วงเดือน ธันวาคม 

2562 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปลูกจิตสำนึก 
ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน 

2. โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ
ขวัญ ประจำปี
งบประมาณ 2563 
 

1.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมมีส่วนรว่มต่อต้าน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชนส์่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
และกฎหมายการป้องกันการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งกฎหมายในด้านต่าง ๆ 
3.เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานมีจติสำนกึต่อหน้าท่ี
และยดึมั่นในความซื่อสัตยส์ุจริตเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ไม่ได้ดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 

- สำนักปลดั เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งเป็น
โรคตดิต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติ
โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 
เพื่อป้องกันและการ
ควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 
(COVID-19) รัฐบาลได้
มีประกาศขอความ
ร่วมมือประชาชนและ
ทุกภาคส่วนให้แสดง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการลดโอกาส
สัมผสัโรค งดการจดั
กิจกรรมหรือโครงการ
ฝึกอบรมและสัมมนาท่ี
ทำให้เกิดการรวมตัวของ
คนจำนวนมาก พร้อมทั้ง
มีมาตรการต่าง ๆ ใน
การป้องกันการแพร่
ระบาด 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปลูกจิตสำนึก 
ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน 

3.มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบล                
สระขวัญ 

1. เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของ
ข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการ
ทำงานด้านต่าง ๆ ของ อบต.สระขวัญ เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอนัเป็นท่ี
ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจน
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กร
และข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่าย
บริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความ
รับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อ
องค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลำดับ 
5. เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดย             
มิชอบและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
 

1.จัดทำประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ  
2.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด  
3.ไม่มีร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมชิอบของ
เจ้าหน้าท่ี                 
4.ประชาชน/ผู้รบับริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีหรือ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี ปรากฏตามแบบ
สำรวจความพึงพอใจการรับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
 
 
 
 

95 ทุกกอง  
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปลูกจิตสำนึก 
ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน 

4.โครงการยกย่องผูม้ี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัตริาชการ
และให้บริการดเีด่น 

1.เพื่อเป็นการส่งเสรมิและยกย่องพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนกังานจ้าง                 
ผู้มีความประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในด้านการครองตน การครองคน การครอง
งาน ทั้งมีผลการปฏิบัติงานดเีด่นท่ีจะเป็น
ตัวอย่างในการประพฤตตินแก่ราชการ 
2.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏบิัติราชการ  
3.เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนกังานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

ไม่ได้ดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 

- สำนักปลดั เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งเป็น
โรคตดิต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติ
โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 
เพื่อป้องกันและการ
ควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 
(COVID-19) รัฐบาลได้
มีประกาศขอความ
ร่วมมือประชาชนและ
ทุกภาคส่วนให้แสดง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการลดโอกาส
สัมผสัโรค งดการจดั
กิจกรรมหรือโครงการ
ฝึกอบรมและสัมมนาท่ี
ทำให้เกิดการรวมตัวของ
คนจำนวนมาก พร้อมทั้ง
มีมาตรการต่าง ๆ ใน
การป้องกันการแพร่
ระบาด 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปลูกจิตสำนึก 
ค่านิยม  
คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน 

5.ผู้บริหารประกาศ
แสดงเจตจำนงสุจริต
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
บริหารงาน 

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและค่านิยม
สำหรับข้าราชการและบุคคลากรให้
ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นให้
หน่วยงานดำเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต 

1.ผู้บริหารประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและ
ค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคคลากร
ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นให้
หน่วยงานดำเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต 
2.การบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญมีความโปร่งใส 
สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
3.ไม่มีการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่  
 
 
 
 

100 สำนักปลดั  
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปลูกจิตสำนึก 
ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่               
ทุกภาคส่วน 

6.สร้างความโปร่งในการ
บริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมายงาน 

1. เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสใน
การบริหารบุคคลของอบต.สระขวญั 
2. เพื่อให้การปฏบิัติงานบุคลากรมีรูปแบบ 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ีถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้
3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการ
แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบตัิราชการด้าน
บริหารงานบุคคลของอบต.ให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดคีนเก่งเข้ามาทำงาน 

1.ไม่มีข้อร้องเรยีนร้องทุกข์ในการดำเนินการ
ด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล                
2.บุคลากรของ อบต.มีความพึงพอใจต่อระบบ
และมาตรฐานการบรหิารงานบุคคล  
3.การบริหารงานบคุคลของ อบต.มีความ
โปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีได้  

95 สำนักปลดั  

ปลูกจิตสำนึก 
ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน 

7. กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี
 

1. เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง                   
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตติาม
ระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
2.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน ที่
อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแกท่างราชการ 
 

1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มคีวามรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2. ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทำให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันลดลงหรือไม่มีเลย 
3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณ 

85 กองคลัง  
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปลูกจิตสำนึก 
ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่               
ทุกภาคส่วน 

8. กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบขอ้มูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ 
2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรร
มาภิบาล 
3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

จัดทำช่องทางเผยแพร่ 5 ช่องทาง ได้แก่ 
เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ (เฟซบุค้ ไลน)์ ป้ายปิด
ประกาศ สถานีวิทยุชุมชน  

100 สำนักปลดั  

ปลูกจิตสำนึก 
ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่               
ทุกภาคส่วน 

9.จัดทำคูม่ืออำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนในการใช้
บริการราชการส่วน
ท้องถิ่น 

1.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้
ข้อมูลที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่
ใช้ประกอบคำขอ สถานท่ี 
ให้บริการ 
2. เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการ
ของประชาชน 
3. เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบ้ริการของ
หน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
4. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

จัดทำคู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่นครบทุกคู่มือ
และเผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน ์

100 ทุกกอง  



-9- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ
เสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
การป้องกันการ
ทุจริต 
 

1.การรณรงค์เพื่อ
กระตุ้นให้ภาคประชาชน
ร่วมกันสอดส่อง แจ้ง
เบาะแสการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

เพื่อประชาสมัพันธ์ให้เครือข่ายภาคประชาชน
ได้มสี่วนร่วมในการสอดส่องแจ้งเบาะแส และ
วิธีการเขียนคำร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 

1.ไม่มีผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแส เกีย่วกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีมายัง 
อบต. 
2.ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการสอดส่องแจ้ง
เบาะแส เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 

100 สำนักปลดั  

ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ
เสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
การป้องกันการ
ทุจริต 

2.การสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชน ภาค
ราชการ  เพื่อแจ้ง
เบาะแสและเฝ้าระวัง
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

1.เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ภาค
ราชการ  ในการร่วมกันแจ้งเบาะแสและเฝ้า
ระวังการทุจรติและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด อบต. 
2.เพื่อให้ความรู้แก่เครือข่าย                
ภาคประชาชน ภาคราชการ ในการสรา้ง
ทัศนคติที่ดีต่อการแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวัง
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัด อบต. 
3.เพือ่รวบรวมเป็นข้อมลูในการปอ้งกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐในสังกัด อบต. 
 

มีผู้มาเป็นสมาชิกเครือข่ายทีส่มัครเป็นสมาชิก
ใหม่ในการร่วมกันแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวัง
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัด อบต.เพิ่มมากข้ึน 

85 สำนักปลดั  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

พัฒนาระบบและ
กลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคมุ 
และถ่วงดุลการใช้
อำนาจให้
เหมาะสม 

1.กิจกรรมตดิตามการ
ดำเนินการทางวินัย  
กรณีที่ ป.ป.ช. ช้ีมูล
ความผิด และเรื่อง
ร้องเรียนเจา้หน้าท่ีของ
รัฐในสังกัด อบต. 

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงใน
กรณีเกดิการร้องเรียน กล่าวโทษและ
ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำ
ผิดกรณีการทจุริตและประพฤตมิชิอบใน
สังกัด อบต. 
 

ไม่มสีํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้ดำเนินการ 

100 สำนักปลดั  

พัฒนาระบบและ
กลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคมุ 
และถ่วงดุลการใช้
อำนาจให้
เหมาะสม 

2.กิจกรรมตรวจสอบ
ภายใน/ควบคมุภายใน
ของ อบต.สระขวัญ 

1.เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
2.เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของ
ข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี 
และด้านอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
3.เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยรับ
ตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
4.เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายใน
ของสำนัก/กองว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
5.เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวัง
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

1.บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบตัิตาม
กฎหมายระเบยีบ ข้อบังคับ โดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิ
ของงานมากขึ้น 
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดและการ
จัดซื้อจัดจ้างน้อยลง 
3. การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน 
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
4.การปฏิบัติงานของสำนัก/กองเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 

85 สำนักปลดั  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสร้างวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

พัฒนาสมรรถนะ
และขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
การเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต 

1.กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม และ
การป้องกันการกระทำ
ผิดวินัยและการทุจริต 

เพื่อเสรมิสร้างข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง ของ อบต. ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรม สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และสรา้งภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ
ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของ 
อบต.ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์
และเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม 

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของ อบต. มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีภูมิคุม้กัน
ด้านจิตใจ ส่งผลให้เกดิพฤติกรรมในเชิง
สร้างสรรค์และเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

90 ทุกกอง  

พัฒนาสมรรถนะ
และขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
การเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต 

2.ส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม/
สัมมนา/ประชุมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะและ
สร้างจิตสำนึกเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการเสรมิสร้าง
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม 
และป้องกันการทุจรติ 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและสร้างจิตสำนึก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการเสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และป้องกันการทุจริต 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา/
ประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและสร้างจิตสำนึก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการเสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และป้องกันการทุจริต 

85 ทุกกอง  

 
 
 
 
 


