
 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564  
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แผนการเสริมสร้างวินยัคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ.2561 -2564 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
อ าเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
 



 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564  

ค าน า 

  ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภครัฐ    
ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2558 – 2560) เน้นให้
ทุกภาคส่วนต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดท าแผนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระยะที่ 2 ( พ.ศ. 2558 – 2560) นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ได้จัดท าแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2564 มาประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินการตามพันธกิจโดย
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมใช้เป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง เพ่ือลดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
ส านักปลัด  
งานกฎหมายและคดี  

        องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564  

 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรุมย์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โคกตูม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การด ารงชีวิตตาม 
รอยยุคลบาท พระบรมราโชวาทและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ระยะเวลา หมาย

เหตุ ระดับ อบต. ระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ส่งเสริมให้พนักงานขององค์การ
บริหารส่วน ต าบลโคกตมู ทุกระดบั
ปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.จัดอบรม /สัมมนา/กิจกรรม/
สอดแทรกหลักสตูร ที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม 

จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

10 
(หลักสูตร/ 
กิจกรรม) 

10 
(หลักสูตร/ กิจกรรม) 

งานบริหารงานบุคคล 

 ส านักปลดั อบต 
ต.ค. 61 - ก.ย. 
62 

 

2.เผยแพร่ประชาสมัพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้เกิด กระแสค่านิยมในการ
ปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรม จริยธรรม 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร ่หรือ
ประชาสมัพันธ์ 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 

3.ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม กระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

จ านวนบุคลากรที่เข้า
รับการอบรม/สัมมนา/ 

กิจกรรม 

30  คน 1 คน 

 
 
 
 



 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564  

 
มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ระยะเวลา หมายเหตุ 

ระดับ อบต. ระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูมปฏบิัติงาน
ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ ส่วน
ท้องถิ่น ประมวลจรยิธรรมพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

1.จัดอบรม /สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสตูร ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

1 
(หลักสูตร/ 
กิจกรรม) 

1 
(หลักสูตร/ กิจกรรม) 

งานบริหารงานบุคคล 

  
ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

 

2.เผยแพร่ประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่องให้
เกิด กระแสค่านิยมในการปฏิบตัิตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร ่หรือ
ประชาสมัพันธ์ 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 

3.ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม กระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม/สมัมนา/ 

กิจกรรม 

30  คน 1 คน 

1.3 ยกย่องเชิดชูบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วน ต าบลโคกตมู ที่มีความ
ประพฤติดหีรือมีความซื่อสตัย์สจุรติใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

1.ด าเนินการคดัเลือกและใหร้างวัลแก่
บุคคลที่ประพฤติดีหรือมีความซื่อสัตย์
สุจรติ 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การ ด าเนินการคัดเลือก
และ ให้รางวัล 

100 เปอร์เซ็นต ์ 100 เปอร์เซ็นต ์ ทุกส่วนราชการ ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

 

2.ประกาศเกียรติคณุบุคลากรขององค์การ
บริหาร ส่วนต าบลโคกตมูที่ได้รับรางวัล
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์องค์กร 

จ านวนช่องทางในการ 
ประกาศเกยีรตคิุณ 

2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 

1.4 สนับสนุนใหผู้้บริหารมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมคุณ ธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ตลอดจนการสร้างความโปรง่ใส
ในการปฏิบัติงาน 

1.ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการท าหนา้ที่
ประธานหรือ พิจารณาให้ความเหน็ชอบใน
โครงการ/กิจกรรม/ แผนงานท่ีเกีย่วกับ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

จ านวนค าสั่ง/บันทึก 
ข้อความ/เอกสารที่แสดง 
ถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร 

2 ค าสั่ง /บันทึก 
ข้อความ/ 
เอกสาร 

2 ค าสั่ง /บันทึก 
ข้อความ/ เอกสาร 

ทุกส่วนราชการ ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

2. ผู้บริหารผลักดันใหเ้กิดสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

จ านวนแนวทาง/วิธีการ 
เช่น ประกาศ นโยบายฯ 

1 แนวทาง/ 
วิธีการ 

1 แนวทาง/ วิธีการ 

 



 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนราชการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โคกตูม  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมในการร่วมมือกันด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ระยะเวลา หมายเหตุ 

ระดับ อบต. ระดับ ส่วน
ราชการ 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ส่งเสริมการประสานความ
ร่วมมือของทุกส่วน ราชการและ
ภาคส่วนของสังคมในการ
ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

1.เข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรมกับ หน่วยงานภายนอก ในเรื่อง
การจัดท ายุทธศาสตร์/ มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมความรว่มมือ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 
และการป้องกันปราบปรามการทจุริต 

ร้อยละของจ านวนครั้ง
ใน การเข้าร่วมอบรม/ 

สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรม 

70 เปอร์เซ็นต ์ 50 เปอร์เซ็นต ์ งานบริหารงานท่ัวไป ต.ค. 61 - ก.ย. 
62 

 

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือ บุคคลภายนอก
ในการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตภาครัฐ 

1. สร้างโอกาสให้ประชาชนและ
บุคคลภายนอกม ีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินการตามภารกจิของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

จ านวนช่องทางในการ
ให ้ประชาชนได้มสี่วน
ร่วม 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง ทุกส่วนราชการ ต.ค. 61 - ก.ย. 
62 

 

2.จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการ
รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ให้สามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายคณุธรรม 
จริยธรรมฯ 

จ านวนช่องทางในการ
รับ แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 

จ านวนครั้งในการ 
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง 

5 ครั้ง 5 ครั้ง งานบริหารงานท่ัวไป 

3. ระชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตาม พระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สายด่วน 
เว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ เปน็ต้น 

จ านวนช่องทางในการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง งานบริหารงานท่ัวไป 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์  

5 ครั้ง 5 ครั้ง 



 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โคกตูม  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมในการร่วมมือกันด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ระยะเวลา หมายเหตุ 

ระดับ อบต. ระดับ ส่วน
ราชการ 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
3.1 พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและควบคุม
การ ปฏิบัติงานใน
องค์กรให้เป็นระบบและ
โปร่งใส 

1. ด าเนินการตรวจสอบภายใต้
องค์กรอย่างเป็นระบบและ
ครอบคลมุภารกจิขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม 

1. ร้อยละความส าเร็จใน การด าเนินการจัดท าแผน ตรวจสอบ 100 
เปอร์เซ็นต ์ 

100 
เปอร์เซ็นต ์

งานตรวจสอบ
ภายใน 
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2. จ านวนระบบท่ี ตรวจสอบนอกจากระบบ การเงินและบญัช ี 2 ระบบ 2 ระบบ ทุกส่วนราชการ 

2. ด าเนินการประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ารายงาน ความก้าวหน้า  100 
เปอร์เซ็นต ์

100 
เปอร์เซ็นต ์

ทุกส่วนราชการ 

2. ร้อยละของความส าเรจ็ ในการจัดท ารายงานรการ
ประเมินผล (สิ้นปี)  

100 
เปอร์เซ็นต ์

100 
เปอร์เซ็นต ์ 

ทุกส่วนราชการ 

3. ด าเนินการประเมินความ
โปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน  

ร้อยละของความส าเร็จในการประเมิน 100 
เปอร์เซ็นต ์

100 
เปอร์เซ็นต ์

ทุกส่วนราชการ 

4. จัดให้มีระบบ/กลไก การ
จัดการกับเบาะแส ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

1. ร้อยละของความส าเรจ็ ในการจัดการเบาะแสการ ทุจริต
อย่างเป็นระบบ ประชาสมัพันธ์  

100 
เปอร์เซ็นต ์ 

100 
เปอร์เซ็นต ์

ทุกส่วนราชการ 

2. จ านวนครั้งในการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ/กลไก  1 ครั้ง 1 ครั้ง ทุกส่วนราชการ 



 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564  

 
มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ระยะเวลา หมายเหตุ 

ระดับ อบต. ระดับ ส่วน
ราชการ 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
3.2 เสรมิสร้างประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับมาตรการหรือแนวทาง 
ปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามการกระท าทุจรติ
และประพฤติมิชอบหรือการฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

1. ด าเนินการตามกระบวนการที่
กฎหมาย/ ระเบียบก าหนดกับผู้ทีถู่ก
กล่าวหาว่ากระท าผดิฐาน ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ  

ร้อยละความส าเรจ็ในการจัดการกรณีการ
กระท าผดิฐานทุจรติฯ ตามกระบวนการที่
กฎหมาย/ ระเบียบก าหนด 

100 
เปอร์เซ็นต ์

100 
เปอร์เซ็นต ์

งานกฎหมาย
และคด ี
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2. จัดท ารายงานและสถิติการกระท าผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบฯ  

จ านวนครั้งในการจัดท ารายงานและสถติิ
เสนอ ผู้บริหาร 

2 ครั้ง งาน 2 ครั้ง งานกฎหมาย
และคด ี

3. ทบทวนกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ 
มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของ
ส่วนราชการที ่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
 

จ านวนครั้งในการทบทวน กฎหมาย 2 ครั้ง ง 2 ครั้ง งานกฎหมาย
และคด ี

3.3 ผลักดันให้ส านัก/กองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  
มีส่วนร่วมในการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจรติ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตเสนอผู้บริหารให ้ความเห็นชอบ
ทุกปีงบประมาณ 

ร้อยละของความส าเร็จ ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ  

100 
เปอร์เซ็นต ์ 

100 
เปอร์เซ็นต ์

งานบริหารงาน
บุคคล 

 

 

2. จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
ปรึกษาหารือและแสดงความคดิเหน็
เกี่ยวกับการ ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
ระหว่างบุคลากรใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 
 
 

จ านวนช่องทางในการติดต่อสื่อสาร งาน 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง บริหารงานท่ัวไป 



 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564  

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ระยะเวลา หมายเหตุ 

ระดับ อบต. ระดับ ส่วน
ราชการ 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
3.4 ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กร เพื่อเพ่ิม
ความโปร่งใสและประสิทธิภาพใน
การ ปฏิบัติงาน 

1. น าเทคนิค/วิธีการบรหิารจดัการแนว
ใหม่และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจดัการองค์กรและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

จ านวนเทคนิค/วิธีการ/ ระบบท่ีน ามาใช้ 3  3  งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ต.ค. 61 - 
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2. น าหลักคุณธรรมจริยธรรม มาใช้
ประกอบการพิจารณาด าเนินโครงการ/
กิจกรรมในการบริหาร จัดการองค์กร
และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

จ านวนกิจกรรมที่น าหลักคณุธรรมจริยธรรม
มาใช้ ประกอบการพิจารณา 

2 กิจกรรม  2 กิจกรรม  ทุกส่วนราชการ 

3. ยึดหลักกฎหมายและกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  

ร้อยละของความส าเร็จในการปฏบิัติงานท่ี
อาจ ก่อให้เกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบ
ตามกฎหมายและระเบียบ 

100 
เปอร์เซ็นต ์ 

100 
เปอร์เซ็นต ์

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โคกตูม 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมในด้านการปฏิบัติงานและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบังคับใช้ 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ระยะเวลา หมายเหตุ 

ระดับ อบต. ระดับ ส่วน
ราชการ 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของ พนักงาน
ส่วนต าบลด้านการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจรติภาครัฐ
และการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1. จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสตูร ในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ  

จ านวนหลักสตูร/กิจกรรม 1 กิจกรรม  1 กิจกรรม งานบริหารงาน
บุคคล 
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2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สมัมนา/
กิจกรรม ในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ  

จ านวนครั้งในการจัดท ารายงานและสถติิ
เสนอผู้บริหาร 

70 
เปอร์เซ็นต ์ 

70 
เปอร์เซ็นต ์

ทุกส่วนราชการ 

3. จัดท า/เผยแพร่มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ/ 
เอกสารทางวิชาการ/ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน ์ต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

1. จ านวนมาตรการ/แนว ทางการปฏิบัต/ิ
เอกสารทางวิชาการ/ข้อมูล ข่าวสารที่ได้
เผยแพร ่

3 มาตรการ  2 มาตรการ  ทุกส่วนราชการ 

2. จ านวนช่องทางการเผยแพร ่ 1 ช่องทาง  1 ช่องทาง  ทุกส่วนราชการ 
4.2 พัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม ให้มี
ความเชี่ยวชาญและสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างม ี 
ความเป็นมืออาชีพ 

1. จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสตูรเกีย่วกับการสร้างความรูค้วาม
เชี่ยวชาญในการท างานตามภารกจิต่างๆ ของ 
อบต.โคกตมูอย่างสม่ า เสมอ จ านวนหลักสตูร/ 
กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความรูค้วาม
เชี่ยวชาญใน การท างาน 

ร้อยละของความส าเร็จในการจดัท า
แผนปฏิบัติการฯ จ านวนหลักสูตร/ กิจกรรม
เกี่ยวกับการสร้าง ความรู้ความเชีย่วชาญใน 
การท างาน  

10 
หลักสตูร  

10 หลักสตูร งานบริหาร
บุคคล 
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2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกีย่วกับการ
สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการท างาน 

ร้อยละของการเข้าร่วมอบรม  80 
เปอร์เซ็นต ์ 

80 
เปอร์เซ็นต ์ 

ทุกส่วนราชการ 



 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564  

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ระยะเวลา หมายเหตุ 

ระดับ อบต. ระดับ ส่วน
ราชการ 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 3. สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน

เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่
ประพฤติเข้าข่ายการทุจริต เช่น การปฏิบัติ
หรือละเว้นหน้าท่ีโดยมิชอบ และการปฏิบัติที่
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชนส์่วนตน  

จ านวนครั้งในการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ 5 ครั้ง  5 ครั้ง  ทุกส่วนราชการ ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

 

4. ส่งเสริมให้พนักงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลโคกตูม ตระหนักถึงประโยชน์ของการให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบ การปฏิบตัิงาน  

จ านวนครั้งในการส่งเสรมิ 4 ครั้ง  4 ครั้ง  ทุกส่วนราชการ 

 


