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ที่มาและความส าคัญ 

 

  ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของบุคลากร   และประกาศ  เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติ เป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติ และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความม่ันใจ ศรัทธาและวางใจในการบริหารงานภาครัฐ  และเพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
โคก จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ลงวันที่  1  ตุลาคม  2561  นั้น 
  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก  เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  และสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติและปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรได้อย่างแท้จริง  และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล       
อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและวางใจในการบริหารงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
บัวโคก  จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 



 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

1.ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และการสร้างวินัยแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้างและสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมในการปฏิบัติ ราชการของ
เจ้าหน้าที่ ให้มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการ
ทุจริต 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ทุ ก ร ะ ดั บ ไ ด้ เ รี ย น แ ล ะ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น  ร้อยละ 100  
2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี  
3. มีการจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และ
แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4. มีการเสริมสร้างและสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ   
ของเจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตฯ 
ภายใต้กิจกรรม/โครงการ  ดังนี้ 
      4.1 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
      4.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
      4.3 โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
      4.4 โครงการวัด   ประชา  รัฐ  สร้างสุข  พัฒนาวัดด้วยการ           
จัดกิจกรรม 5ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
     4.5  กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดหนองโสน หมู่ที่ 3       
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

2.บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน
ใ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 

2.1 ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
1.ร้อยละของระดับเหมาะสมในการเปิด
ช่องทางการแจ้งเบาะแส/การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตของ อบต. 
2.ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี 

1. บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรม
และประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น ร้อยละ  100 
2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี  
3. มีการจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และ
แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ 
4. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต  ภายใต้
กิจกรรม/โครงการ  ดังนี้ 
    4.1 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติ         
มิชอบในการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    4.2  โครงการประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
อบต.หนองบัวโคก (พ.ศ.2561-2565) 
    4.3  โครงการประชุมบูรณาการการท างานระหว่างก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
และหน่วยงานราชการ  กับ อบต.หนองบัวโคก  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562   
    4.4  โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ “กิจกรรมปลูกป่า  
ปล่อยปลา  ปั้นฝายมีชีวิต”   
    4.5  โครงการรณรงค์รวมพลังเทิดทูนสถาบัน  สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    4.6  การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารว่มการประชุมสภา อบต. โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาฯ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน             
และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ไปยังก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน      

 


