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ประจันตคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.561 – 2564 

 

           

หลักการเหตุผล     ตามที่องค์การบริหารส่วนต า บลประจันตคาม  ได้
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต า บลประจันตคาม   ประกาศ ณ วันที่ 
5 มกราคม 2552 เพื่อเป็นเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติข้าราชการในสังกัดสร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ท าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับมีความน่าเชื่อถือเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ และเป็นการ



เสริมสร้าง ป้องกันการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น และตามการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามแบบประเมิน 
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment: LPA) ด้านที่ 2 ได้
ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกัน
การทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัด ปราจีนบุรี   เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ จริยธรรมของ พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนั้นการจัดท า
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วน ต าบล
ประจันตคาม   ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564เป็นการส่งเสริมแนวทางให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว และเป็นไปในทางเดียวกันกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2560-2564 ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยเป็นการขับเคลื่อนหลักจากองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ได้มุ่งเน้นการสร้าง
จิตส านึกของประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตเน้นการ ประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกการด าเนินงานทั้งใน ด้านการสร้าง
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพหรือจะเป็นการสร้างกลไกทางกฎหมายที่มีความเข้มแข็ง โดยก าหนด วิสัยทัศน์ 
ได้แก่ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล ” ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้เน้นที่การบูรณาการการท างานของ
องค์กรหน่วยงานที่เป็น องค์กรหลัก รวมถึงภาคี เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ ประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตสรุปสาระส าคัญยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 พ.ศ.2560 – 2564     
     - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด ของคนในทุกส านัก/กอง/ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
      - ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการ
ต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย        
     - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการ
ทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
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 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุกภาคส่วน จากหลักการเหตุ
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม จึงได้ด าเนินการเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต า บลประจันตคาม  ประจ าปี พ.ศ.
2561 -2564โดยมี วัตถุประสงค์ดังนี้        
   1. เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต า บลประจันตคาม  และพนักงานจ้างฯ ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและความ
รับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ    



      2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต     
      3. สนับสนุนพัฒนาการสร้างกลไกในการสร้างวินัยคุณธรรม
จริยธรรม และการตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ     4. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลประจันตคาม และพนักงานจ้างฯ ในการปฏิบัติงานให้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ
วินัยท่ีเกี่ยวข้องควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ข้ันตอนการจัดท าแผน    1. ทบทวนและวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต า บล
ประจันตคาม  จากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ต าบล  แผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมา โดย
พิจารณากิจกรรม/โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างให้มีการประพฤติปฏิบัติของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างฯ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งลดปัญหาการทุจริตมิชอบและพิจารณาความ
เป็นไปได้ของการด าเนิน กิจกิจกรรม /โครงการ ที่เกิดผลส าเร็จจริง     
          2. รวมรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบในการพิจารณา หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาและน าไปก าหนดกิจกรรม /โครงการ ภายในแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต า บลประจันตคาม  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2564ที่จะ
จัดท าขึ้น         3. น าการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรม /โครงการ หรือ กิจกรรม/
โครงการ ที่ก าหนดขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายงบประมาณและตัวชี้วัดผลส าเร็จ    4. จัดท า
แผนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตพ.ศ.  
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2561 - 2564           
  5. เสนอผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ความเห็นชอบ   
  6. แจ้งส่วนราชการทราบเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้ 
ประชาชนทราบ 
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ยุทธศาสตร์แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงาน
ภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ
ประเมินผล 

                    ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 2563 2564 
   

1.1 พนักงาน
พนักงานจ้าง มี
การเรียนรู้ 
ปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ี ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มประสิทธิภาพกา
รท างานของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

- เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อ
การปฏิบัติงาน - เพื่อสร้าง
ความสามัคค ี- เพื่อเพ่ิม
สมรรถนะของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

ผู้บริการ พนักงาน และ
พนักงานจ้าง โดยการเชิญ
วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้
ควบคู่กับการ อบรมคุณธรรม
จริยธรรม มีการ ดูงานสถานท่ี
จริง การอบรมเชิง ปฏิบัติการ
และการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์
อันดี 

1 ครั้ง / ปี  พนักงาน/
พนง.จ้าง
พนักงาน 

พนักงาน/พนง.
จ้างพนักงาน 

พนักงาน/พนง.
จ้างพนักงาน 

บริหารงานบุคคล 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 

- เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยม คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ใน อบต. โดยให้
แต่ละส านัก/กอง เผยแพร่
ประมวลจริยธรรม 

1ครั้ง/ปี พนักงาน/
พนง.จ้าง
พนักงาน 

พนักงาน/พนง.
จ้างพนักงาน 

พนักงาน/พนง.
จ้างพนักงาน 

บริหารงานบุคคล 

3. จัดให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ลงลายมือช่ือ
รับทราบผลประมวลคุณธรรม
จริยธรรม 

- เพื่อสร้างพันธะสัญญา
ต่อองค์กรและตนเองและ
ให้พนักงานมีคุณธรรม 

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ลงลายมือช่ือ
รับทราบผลการประมวล
จริยธรรม 

1ครั้ง/ปี พนักงาน/
พนง.จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

บริหารงานบุคคล 

4. จัดท าBlog เกี่ยวกับการสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
เผยแพร่ในหมู่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

- เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอด 
แลกเปลยี่นความรู้ 
ประมวลจริยธรรม/ความรู้
ปฏิบัติงาน 

จัดท าBlog ของ อบต.อย่าง
น้อย 1 Blog 

1ครั้ง/ปี พนักงาน/
พนง.จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

บริหารงานบุคคล 

 

 



                                                                                                                    5  

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ
ประเมินผล 

                    ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 2563 2564 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

เป้าหมาย/
งบประมาณ 

เป้าหมาย/
งบประมาณ 

 5 .การประกวดพนักงาน ส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงาน จ้าง
ดีเด่น 

- เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากร
พนักงาน อบต. 

มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติอย่างน้อย
กลุ่มเป้าหมาย ละ 1 คน 

1 ครั้ง / ปี  พนักงาน/
พนง.จ้าง
พนักงาน 

พนักงาน/พนง.
จ้างพนักงาน 

พนักงาน/พนง.
จ้างพนักงาน 

บริหารงานบุคคล 

2.2 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชนใน
การตรวจสอบ
การฝ่าฝืน
ประมวล
จริยธรรมวินัย 
และการทุจริต 

1. การเผยแร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนเรื่อง การ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม วินัย
การทุจริต 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ช่องทางเพื่อการตรวจสอบ
การร้องเรียนและการ
ปฏิบัติงาน 

มีการสร้างช่องทางการ
ร้องเรียน ผ่านเว็บไซด์ หรือ
ช่องทางอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

1ครั้ง/ปี พนักงาน/
พนง.จ้าง
พนักงาน 

พนักงาน/พนง.
จ้างพนักงาน 

พนักงาน/พนง.
จ้างพนักงาน 

บริหารงานบุคคล 

2. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกัน การ
กระท าผิดวินัย และการ ทุจริต 

- เพื่อให้พนักงาน อบต.มี
ความรู้และรับทราบข้อมูล
เพื่อประกอบการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรม 

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง จัดให้มีการ
อบรม สัมมนา 

1ครั้ง/ปี พนักงาน/
พนง.จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

บริหารงานบุคคล 

3. การจัดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความ
คิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

- ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของภาคเอกชน ในการ
ตรวจติดตาม การฝ่าผืน
วินัย และการตรวจสอบทุ
จรติภายในองค์กร 

งานประชาสัมพันธ์มีการรับ
แจ้ง หรือสร้างช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนของประชาชนตาม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์
โทรศัพท์ กล่องรับความ
คิดเห็น และผ่านศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ไม่น้อยกว่า 
3 ช่องทาง 

1ครั้ง/ปี พนักงาน/
พนง.จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

บริหารงานบุคคล 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ
ประเมินผล 

                    ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 2563 2564 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

เป้าหมาย/
งบประมาณ 

เป้าหมาย/
งบประมาณ 

 4. รายงานผลการร้องเรยีนยีน
เกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม วินัยและการ ทุจริต 

- เพื่อสรุปรายงานผลให้
ประชาชน ผู้บริหาร ทราบ 
ผลเพื่อความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 

รวบรวมสรุปผลการด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อ
การ ปรับปรุงและด าเนินการ
ในส่วนท่ี เกี่ยวข้องและแจ้งให้
ประชาชน ทราบ 

1 ครั้ง / ปี  พนักงาน/
พนง.จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้างพนักงาน 

บริหารงานบุคคล 

5. สนับสนุนกิจกรรมบริการ
สังคม จิตอาสา 

- เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักสร้างจิตอาสาเพื่อ
บริการสังคมแก่เจ้าหน้าที ่

น าพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ท ากิจกรรมจิต
อาสา และบ าเพ็ญประโยชน์ 

1ครั้ง/ปี พนักงาน/
พนง.จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

บริหารงานบุคคล 

6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

- เพื่อให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ออกเยี่ยมคนพิการให้
ประชาชน ในเขต อบต.และให้
ข้อมูลการ ดูแลสุขภาพท้ังทาง
ร่างกายและ จิตใจ และมอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค 

1ครั้ง/ปี ในเขต อบต. ในเขต อบต. ในเขต อบต. บริหารงานบุคคล 

3.1 พัฒนา
ระบบและกลไก
ในการ
ตรวจสอบ
ควบคุมและ
ถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้
เหมาะสม 

1. การสร้างมาตรฐาน ความ
โปร่งใด ตามแนวทาง การตรวจ
ประเมิน ประสิทธิภาพ ของ
อปท. LPA 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต. เป็นไปตามระเบียบ
มาตรฐานตัวชี้วัด LPA 

ทุกส่วนราชการใน อบต.
ด าเนินการตามแนวทางตาม
การ ตรวจสอบประเมิน
ประสิทธิภาพ ของ อปท. LPA 

1ครั้ง/ปี ทุกส่วน
ราชการ 

ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ บริหารงานบุคคล 

2. การตรวจสอบและ
ด าเนินการทางวินัยตาม ส านวน
การสอบสวนท่ี ปปช. สตง.ขอให้
ด าเนินการ 

- เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกฎหมาย
โดยไม่ชักช้าและตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 พนักงาน/
พนง.จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

บริหารงานบุคคล 

 

                                                                                                                      7 



 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ
ประเมินผล 

                    ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 2563 2564 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

เป้าหมาย/
งบประมาณ 

เป้าหมาย/
งบประมาณ 

 3. การรายงานผลการ ปฏิบัติ
ตามแผนเสริมสร้าง วินัย
คุณธรรมและจริยธรรม 

- เพื่อให้ทราบผลการ
ด าเนินการตามแผนการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

1 ครั้ง / ปี  1  เล่ม 1  เล่ม 1  เล่ม บริหารงานบุคคล 

4. โครงการปณิธานความดี - เพื่อพัฒนาเสริมสร้าง
ค่านิยม ร่วมความ
สัมพันธภาพในองค์กร 
และการท างานเป็นทีม
สร้างจิตส านึกจิตอาสา 

น ากล่าวค าปณิธานความดีการ 
ให้ค ามั่นสัญญา การปฏิบัติตัว 
เป็นพนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้างทุกคน 

1ครั้ง/ปี พนักงาน/
พนง.จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

บริหารงานบุคคล 

4.1 พัฒนา
สมรรถนะและ
ขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าทีของ 
อบต. ในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
ป้องกันการ
ทุจริต 

1. กิจกรรมชี้แจงตัวช้ีวัดการ
ตรวจประเมินปะสิทธิภาพ ของ
อปท. LPA 

- เพื่อให้พนักงาน 
พนักงานจ้าง เข้าใจตัวชี้วัด
และการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามตัวช้ีวัด LPA 

ประชุมชี้แจงตัวช้ีวัด LPA ใน
การประชุมส่วนราชการ
ประจ าเดือน 

1ครั้ง/ปี ทุกส่วน
ราชการ 

ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ บริหารงานบุคคล 

2. กิจกรรมเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม 
วินัยและ การทุจริต 

- เพื่อเผยแพร่กรณี
ตัวอย่างการประพฤตผิด
ระเบียบ การฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม และ
กรณีการผิดวินัยและ การ
ทุจริตของพนักงาน เพื่อให้
ประชาชนได้ร้บรู้ทราบ 

จัดท าเอกสารตัวอย่างกรณี
การประพฤติ การปฏิบัติงาน
หรือ การกระท าผิดวินัยของ
พนักงาน ส่วนต าบล หรือ
พนักงานจ้าง เพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนได้ ทราบ 

1ครั้ง/ปี พนักงาน/
พนง.จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

พนักงาน/พนง.
จ้าง 

บริหารงานบุคคล 
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แนวทางการดาเนินงานและติดตามประเมินผล         
  1 . มีการก าหนดวาระการประชุมประจ าเดือนของหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจ าทุก 3 เดือน ในเรื่องแผนการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 - 2564เพื่อติดตามเร่งรัดการด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
แผน ฯ โดยมอบส่วนราชการด าเนินการ          
 2. มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการจัดทากิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ 
ประเมินผลและติดตามให้มีการปฏิบัติไปตามแผนโดยมีการรายงานการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม      เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต       องค์การบริหารส่วนต าบล
ประจันตคาม  พ.ศ.2562– 2564           --------------
--------------------        ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม 
ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม  พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 5 
มกราคม 2552 และได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งการรายงานผล การปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมดังกล่าวมาเป็นล าดับทุกปีงบประมาณ นั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคามมีแนวทาง
ปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการ สนับสนุนสอดคล้องเป็นไปตามประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลประจันตคาม ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2552 อันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการและจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี ตามแบบประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระท าผิดจริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม  จึง
ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม  พ.ศ.
2562– 2564           

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป           
  ประกาศ ณ วันที่ 6เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 

 

(นายนัฐพล   เดสุภา) นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลประจันตคาม 


