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แผนการข ขับเคลลอ
ลื่ นองคค์กรคคุณธรรม
ส นตตาบลหนองแวง
องคค์การบรริหารสว
ขั ขัศนค์ :
1. วริสยท
ส ทสศนน์ขององคน์การบรวิหารสวส นตตาบลหนองแวง
ววิสย
“เศรษฐกวิจเข ข้มแขข็ง ประชาชนมสมั่นใจ ความรร ข้ก ข้าว
ไกล ใสใส จสสุขภาพ
2. ยคุทธศาสตรค์ :
ยสุทธศาสตรน์ท ทมั่ 1 ด ข้านโครงสร ข้างพพน
พื้ ฐาน
ยสุทธศาสตรน์ท ทมั่ 2 ด ข้านสงส เสรวิมคสุณภาพชวท ต
วิ และสร ข้างความ
เข ข้มแขข็งของครอบครสวและสงส คม
ศ ษา ศล
วิ ปะ วสฒนธรรม จารทต
ยสุทธศาสตรน์ท ทมั่ 3 ด ข้านการศก
ประเพณทและภรมป
วิ ส ญญาท ข้องถวิน
มั่
ยสุทธศาสตรน์ท ทมั่ 4 ด ข้านการจสดระเบทยบชสุมชน/สงส คม และการ
รสกษาความสงบเรทยบร ข้อย
ยสุทธศาสตรน์ท ทมั่ 5 ด ข้านการบรวิหารจสดการ และอนสุรสกษน์
ทรสพยากรธรรมชาตวิและสงวิมั่ แวดล ข้อม
ยสุทธศาสตรน์ท ทมั่ 6 พสฒนาระบบการบรวิหารกวิจการททด
มั่ ท
3. กลยคุทธค์ตามประเดด็นยคุทธศาสตรค์
พ ฐาน
ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 1 : ดด้านโครงสรด้างพลน
 เปด้าประสงคค์ :
1. การคมนาคมมทความสะดวก ปลอดภสยและได ข้มาตรฐาน
2. ประชาชนมทสาธารณรปโภคพพน
พื้ ฐานในการดตารงชวท ต
วิ อยสาง
ทสมั่วถศงและได ข้มาตรฐาน
 ต ขัวชวทพ ขัด :
1. จตานวนโครงสร ข้างพพน
พื้ ฐานททไมั่ ด ข้มาตรฐานเพวิม
มั่ ขศน
พื้
ข้ อ
2. ร ข้อยละของหมรบ
ส ข้านมทนตพื้าใชเพพ
มั่ การเกษตรเพทยงพอตลอด
ทสงพื้ ปท
 กลยคุทธค์ : จสดให ข้มทและบตารสุงรส กษ า ท า ง บ ก ทางนตพื้ า และ
สาธารณรปโภคพพน
พื้ ฐานให ข้ได ข้มาตรฐานและเพทยงพอ

ส เสรริมคคุณภาพชวท ต
ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 2 : ดด้านสง
ริ
และสรด้างความเขด้มแขด็งของครอบคร ขัว
ขั
และสงคม
 เปด้าประสงคค์ :
พสฒนาคสุณภาพชวท ต
วิ ททด
มั่ ท เพวิม
มั่ ผลผลวิตและคสุณภาพในภาค
การเกษตร ประชาชนมทรายได ข้เฉลทย
มั่ เพวิม
มั่ ขศน
พื้ และสร ข้างความเข ข้ม
แขข็งให ข้กสบครอบครสวและสงส คม
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 ต ขัวชวทพ ขัด :
1. ร ข้อยละของประชาชนได ข้รสบสวสสดวิการของรสฐ
2. ร ข้อยละของเดข็กและเยาวชนททห
มั่ าส งไกลยาเสพตวิด
3. ร ข้อยละของประชาชนมทรายได ข้เฉลทย
มั่ เพวิม
มั่ ขศน
พื้
 กลยคุทธค์ :
1. พสฒนาคสุณภาพชวท ต
วิ ททด
มั่ ท และประชาชนให ข้มทสข
สุ ภาพ
พลานามสยททส
มั่ มบรรณน์ แขข็งแรง
2. ลดปส ญหายาเสพตวิด เพพอ
มั่ สร ข้างความปลอดภสยให ข้สงส คม
ท สร ข้างรายได ข้ โดยมสุงส เน ข้นให ข้
3. พสฒนาแรงงาน สร ข้างอาชพ
เกวิดการพศงมั่ พาตนเองตามหลสกปรสชญาเศรษฐกวิจพอเพทยง
ศ ษา ศล
ริ ปะ
ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 3 : ดด้านการศก
ว ขัฒนธรรม จารทต ประเพณทและภภูมป
ริ ญ
ขั ญา
ทด้องถริน
ลื่
 เปด้าประสงคค์ :
ศ ษาทสงพื้ ในระบบและนอกระบบให ข้มทคณ
1. สงส เสรวิมการศก
สุ ภาพ
ตลอดจนข ข้อมรลขสาวสารททท
มั่ สน
เหตสุการณน์แกสประชาชน
พ สานประเพณท ศล
วิ ปะ วสฒนธรรมอสนดทงาม การ
2. มทการสบ
พ ทอดภรมป
สบ
วิ ส ญญาท ข้องถวิน
มั่ ให ข้คงอยรค
ส รส
พ ไป
กสบท ข้องถวิน
มั่ สบ
 ต ขัวชวทพ ขัด :
1. ร ข้อยละของเดข็กและเยาวชนได ข้รสบการเรทยนรร ข้ พสฒนาทสกษะ
ศ ษา
ชวท ต
วิ ตามเกณฑน์มาตรฐานการศก
ขสน
พื้ พพน
พื้ ฐาน
พ สานประเพณท
2.ร ข้อยละของประชาชนททได ข้รสบการสงส เสรวิม สบ
วสฒนธรรมอสนดทงามท ข้องถวิน
มั่

 กลยคุทธค์ :
ศ ษา การเรทยนรร ข้และ
1. สงส เสรวิมและยกระดสบมาตรฐานการศก
ขสาวสาร
2. สงส เสรวิมการอนสุรสกษน์ ประเพณทและวสฒนธรรมอสนดทงามและ
ภรมป
วิ ส ญญาท ข้องถวิน
มั่
ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 4 : ดด้านการจ ขัดระเบทยบชคุมชน/
ขั
สงคม
และการร ขักษาความสงบเรทยบรด้อย
 เปด้าประสงคค์ :
วิ ของ
ประชาชนมทความมสมั่นคง ปลอดภสยในชวท ต
วิ และทรสพยน์สน
หมรบ
ส ข้าน ชสุมชนเกวิดสงส คมแหสงความปลอดภสยและเกพอ
พื้ กรลกสน
 ต ขัวชวพท ขัด :
1. ร ข้อยละของประชาชนมทความสตานศกพลเมพองเพวิม
มั่ ขศน
พื้
2. ร ข้อยละของประชาชนมทความมสมั่นคง ปลอดภสยในชวท ต
วิ และ
วิ
ทรสพยน์สน
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ส ยภาพการรสกษาความสงบเรทยบร ข้อยภายใน
1. เพวิม
มั่ ศก
หมรบ
ส ข้าน ตตาบล
ส ยภาพการปข้ องกสนและบรรเทาสาธารณภสยให ข้มท
2. เพวิม
มั่ ศก
วิ ธวิภาพ
ประสท
ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 5 : ดด้านการบรริหารจ ขัดการ และ
อนคุร ขักษค์ทร ขัพยากรธรรมชาตริและสงริลื่ แวดลด้อม
 เปด้าประสงคค์ : คพนความอสุดมสมบรรณน์ สร ข้างความสมดสุลให ข้แกส
สงวิมั่ แวดล ข้อม
 ต ขัวชวทพ ขัด :
1. จตานวนพพน
พื้ ททป
มั่ ส าชสุมชนได ข้รสบการฟพพื้ นฟรและปลรกปส าเพวิม
มั่ ขศน
พื้
2. ร ข้อยละของประชาชนททบ
มั่ รวิหารจสดการขยะอยสางถรกต ข้อง
ตามหลสกววิชาการ
 กลยคุทธค์ :
1. ฟพพื้ นฟรทรสพยากรปส าไม ข้ให ข้คงความอสุดมสมบรรณน์ในพพน
พื้ ททป
มั่ ส า
ชสุมชน
2. บรวิหารจสดการลดปรวิมาณขยะมรลฝอยและการกตาจสดตาม
หลสกววิชาการ

ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 6 : พ ขัฒนาระบบการบรริหาร
กริจการททด
ลื่ ท
 เปด้าประสงคค์ : ประชาชนทสุกภาคสวส นมทสวส นรสวมในการพสฒนา
ท ข้องถวิน
มั่ และสงส คม และการบรวิการ
วิ ธวิภาพ
ประชาชนให ข้มทประสท
 ต ขัวชวทพ ขัด :
1. ร ข้อยละของประชาชนมทสวส นรสวมในโครงการพสฒนาตสางๆ
2. ร ข้อยละของระดสบความพศงพอใจของผร ข้รสบบรวิการตสอการ
ดตาเนวินงานของหนสวยงาน
 กลยคุทธค์ :
1. สงส เสรวิมการบรวิหารงานแบบบรรณาการ โดยกระบวนการมท
สวส นรสวมของประชาชน
ส ยภาพและประสท
วิ ธวิภาพการปฏวิบสตรวิ าชการและ
2. เพวิม
มั่ ศก
วิ ธวิภาพ
พสฒนาระบบการบรวิการประชาชนให ข้มทประสท
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ส นตตาบลหนองแวง
รายละเอทยดแผนการข ขับเคลลอ
ลื่ นองคค์กรคคุณธรรมขององคค์การบรริหารส ว
ลลื่ โครงการ/กริจกรรม...............รณรงคค์การประหย ขัดพล ขังงานอยสางพอเพทยง…………..…
ชอ

ลตา
ด ขับ
ททลื่

กริจกรรม

ว ขัตถคุประสงคค์

เพพอ
มั่ ลดการใช ข้
กระดาษ เอ 4
ในการทตางาน
ภายใน
สตานสกงาน
2. รณรงคน์การใช ข้ เพพอ
ข้
มั่ ใชไฟฟข้
า
ไฟฟข้ าอยสาง
อยสางคสุ ข้มคสา
คสุ ข้มคสา
1. รณรงคน์การ
ประหยสด
กระดาษ

3. รณรงคน์การใช ข้ เพพอ
มั่ ใชนตข้ พื้ ามสน
พพื้
พพื้ เพลวิงอยสาง
นตพื้ ามสนเชอ
เชอ
เพลวิง
คสุ ข้มคสา

4. การบรวิหาร
จสดการวสสดสุ

เพพอ
มั่ บรวิหาร
จสดการวสสดสุและ

การดตาเนรินการ

แจ ข้งให ข้บสุคลากรทสุก
สตานส ก/กองปฏวิบสตต
วิ าม
มาตรการประหยสด
พลสงงาน อบต.หนอง
แวงอยสางเครสงครสด
แจ ข้งให ข้บสุคลากรทสุก
สตานส ก/กองปฏวิบสตต
วิ าม
มาตรการประหยสด
พลสงงาน อบต.หนอง
แวงอยสางเครสงครสด
แจ ข้งให ข้บสุคลากรทสุก
สตานส ก/กองปฏวิบสตต
วิ าม
มาตรการประหยสด
พลสงงาน อบต.หนอง
แวงอยสางเครสงครสด
1) การได ข้มาของวสสดสุ
และครสุภสณฑน์

ต ขัวชวทพ ขัด

ส ง
ชว
เวลา
เปริ ดต ขัว

ผลททค
ลื่ าดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย หนสวย
งาน
งาน
ร ขับผริด สน ขับส
ชอบ
นคุน
สตานส กงา ทสุกสวส น
นปลสด ราชการ

ปรวิมาณการ
ข้
ใชกระดาษ
ลดลง 10%
ตสอปท

สงวิ หาค การใช ข้
ม
กระดาษลด
2561 ลงร ข้อยละ 10
ตสอปท

ปรวิมาณการ
ข้
ใชไฟฟข้
าลด
ลง 10%
ตสอปท

สงวิ หาค ลดการใช ข้
ม
ไฟฟข้ าลดลง
2561 ร ข้อยละ 10
ตสอปท

ปรวิมาณการ
พพื้
ใชนตข้ พื้ ามสนเชอ
เพลวิงลดลง
10% ตสอปท

สงวิ หาค การใชนตข้ พื้ ามสน สตานส กงา
พพื้ เพลวิงลด
ม
เชอ
นปลสด
2561 ลงร ข้อยละ 10
ตสอปท

ทสุกสวส น
ราชการ
ในสงส กสด
อบต.หน
องแวง

- วสสดสุทใทมั่ ช ข้
งานไมสได ข้

กรกฎา การบรวิหาร
คม
จสดการวสสดสุ

ทสุกสวส น
ราชการ
ในสงส กสด

ในสงส กสด
อบต.หน
องแวง

สตานส กงา ทสุกสวส น
นปลสด ราชการ

ในสงส กสด
อบต.หน
องแวง

กอง
คลสง

ลตา
ด ขับ
ททลื่

และครสุภสณฑน์
ในภาพรวม
ของหนสวย
งาน

ครสุภสณฑน์อยสางมท
วิ ธวิภาพ
ประสท
และเกวิดความ
คสุ ข้มคสา

- คณะกรรมการตรวจรสบ
ดตาเนวินการอยสาง
เครสงครสด เมพอ
มั่ ไมสได ข้
มาตรฐานให ข้สงส คพนใน
ทสนทท
2) แจ ข้งให ข้ทสุกสตานส ก/
กองบรวิหารจสดการวสสดสุ
และครสุภสณฑน์อยสางมท
วิ ธวิภาพและคสุ ข้มคสา
ประสท
-5-

หรพอหมด
อายสุเปข็ นศรนยน์
- ครสุภณ
ส ฑน์ท ทมั่
ข้
ใชการไมส
ได ข้
เปข็ นศรนยน์

2561

และครสุภณ
ส ฑน์
อยสางมท
วิ ธวิภาพ
ประสท
และเกวิดความ
คสุ ข้มคสา

กริจกรรม

ว ขัตถคุประสงคค์

การดตาเนรินการ

ต ขัวชวพท ขัด

ส ง
ชว
เวลา
เปริ ดต ขัว

ผลททค
ลื่ าดวสา
จะไดด้ร ขับ

อบต.หน
องแวง

หนสวย
งาน
ร ขับผริด
ชอบ

หนสวย
งาน
สน ขับส
นคุน

หนสวย

หนสวย

- หนสวยงานแจ ข้งความ
ต ข้องการวสสดสุและ
ครสุภสณฑน์ไปททก
มั่ องคลสง
- รายงานวสสดสุและ
ครสุภสณฑน์คงเหลพอหรพอ
พมั่ มสภาพให ข้กองคลสง
เสอ
ทราบ
ลลื่ โครงการ/กริจกรรม...............รณรงคค์กจ
ชอ
ริ กรรม 5 ส. ใหด้มวท น
ริ ขัย…………..…
ลตา

กริจกรรม

ว ขัตถคุประสงคค์

การดตาเนรินการ

ต ขัวชวทพ ขัด

ส ง
ชว

ผลททค
ลื่ าดวสา

ด ขับ
ททลื่
1. จสดทตา
กวิจกรรม 5 ส.
พพน
พื้ ททห
มั่ ข้อง
ทตางานและ
ทางเดวินข ข้าง
เคทยง

เพพอ
มั่ สร ข้าง
จวิตสตานศก/ววินสย
การรสกษาความ
สะอาดและ
ความมทระเบทยบ
และถพอปฏวิบสต วิ
อยสางสมตมั่าเสมอ

จสดทตากวิจกรรม 5 ส. พพน
พื้ ททมั่
ห ข้องทตางานและทางเดวิน
ข ข้างเคทยง
พพน
พื้ ททห
มั่ ข้องทตางานและทาง
เดวินข ข้างเคทยง
- ให ข้ทสุกสตานส ก/กองทตา
กวิจกรรม 5 ส. และกตากสบ
การทตาความสะอาดห ข้อง
ทตางานของพนส กงาน
ทตาความสะอาด
พพน
พื้ ททห
มั่ ข้องสสุขา
- ให ข้บสุคลากรทสุกคน
รสกษาความสะอาดในการ
ข้ ข้องสสุขา และกตากสบ
ใชห
การทตาความสะอาดห ข้อง
สสุขาของพนส กงาน
ทตาความสะอาด

เวลา
เปริ ดต ขัว

จะไดด้ร ขับ

- สถานททมั่
มทนาคม
ทตางานเปข็ น 2561
ระเบทยบ
เรทยบร ข้อย
ร ข้อยละ 80
- พพน
พื้ ททห
มั่ ข้อง
สสุขาสะอาด
นสาใชรข้ ข้อยละ
100
- พพน
พื้ ททห
มั่ ข้อง
อาหาร
สะอาด
เรทยบร ข้อย
ร ข้อยละ 90

บสุคลากรมท
จวิตสตานศก
รสกษาความ
สะอาดและ
ความมท
ระเบทยบและ
ถพอปฏวิบสต วิ
อยสาง
สมตมั่าเสมอ

งาน
งาน
ร ขับผริด สน ขับส
ชอบ
นคุน
สตานส กงา ทสุกสวส น
นปลสด
ราชการ
ใน
สงส กสด
อบต.ห
นองแวง

-6ลตา
ด ขับ
ททลื่

กริจกรรม

ว ขัตถคุประสงคค์

การดตาเนรินการ

ต ขัวชวทพ ขัด

ส ง
ชว
เวลา
เปริ ดต ขัว

ผลททค
ลื่ าดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย
งาน
ร ขับผริด
ชอบ

หนสวย
งาน
สน ขับส
นคุน

1.

พพน
พื้ ททห
มั่ ข้องอาหาร
- ให ข้บสุคลากรทสุกคน
รสกษาความสะอาดในการ
ข้ ข้องอาหาร และกตากสบ
ใชห
การทตาความสะอาดใน
ห ข้องอาหารของพนส กงาน
ทตาความสะอาด

ลลื่ โครงการ/กริจกรรม...............รณรงคค์ปฏริบ ขัตริตามมาตรการ ยริม
ชอ
พ ไหวด้ สว ขัสดท ขอบคคุณ ขอโทษ
…………..…
ลตา
ด ขับ
ททลื่

กริจกรรม

1. รณรงคน์ปฏวิบสต วิ
ตามมาตรการ
ยวิม
พื้ ไหว ข้
สวสสดท
ขอบคสุณ
ขอโทษ

ว ขัตถคุประสงคค์

การดตาเนรินการ

เพพอ
มั่ สร ข้าง
จวิตสตานศก/ววินสย
การปฏวิบสตต
วิ าม
มารยาทไทยใน
การยวิม
พื้ ไหว ข้
สวสสดท ขอบคสุณ
ขอโทษ และถพอ
ปฏวิบสตอ
วิ ยสาง
สมตมั่าเสมอ

จสดทตามาตรการแนว
ปฏวิบสตก
วิ ารยวิม
พื้ ไหว ข้
สวสสดท ขอบคสุณ ขอโทษ
ในววิถช
ท วท ต
วิ การทตางาน
แตสละวสน เผยแพรสให ข้ทสุก
คนในหนสวยงานรสบ
ทราบและถพอปฏวิบสต วิ
อยสางสมตมั่าเสมอ

ต ขัวชวทพ ขัด

ส ง
ชว
เวลา
เปริ ดต ขัว

พบเหข็นการ มทนาคม
2561
ปฏวิบสตย
วิ ม
วิพื้
ไหว ข้ สวสสดท
ขอบคสุณ
ขอโทษของ
บสุคลากรไมส
น ข้อยกวสาร ข้อย
ละ 80

ผลททค
ลื่ าดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย หนสวย
งาน
งาน
ร ขับผริด สน ขับส
ชอบ
นคุน
บสุคลากรมท
สตานส กงา ทสุกสวส น
จวิตสตานศก และ นปลสด
ราชการ
ปฏวิบสตต
วิ าม
ใน
มารยาทไทย
สงส กสด
ในการยวิม
พื้
อบต.ห
ไหว ข้ สวสสดท
นองแวง
ขอบคสุณ
ขอโทษ ไมส
น ข้อยกวสาร ข้อย
ละ 80

-7ลลื่ โครงการ/กริจกรรม...............รณรงคค์การตรงตสอเวลาในการเขด้าทตางานและเขด้าประชคุม
ชอ
…………..…
ลตา
ด ขับ
ททลื่

กริจกรรม

ว ขัตถคุประสงคค์

การดตาเนรินการ

1. รณรงคน์การ
ตรงตสอเวลา
ในการเข ข้า
ทตางานและ
เข ข้าประชสุม

เพพอ
มั่ สร ข้าง
จวิตสตานศก/ววินสย
การตรงตสอเวลา
ในการเข ข้า
ทตางาน และเข ข้า
ประชสุม และถพอ
ปฏวิบสตอ
วิ ยสาง
สมตมั่าเสมอ

ส บสุคลากรให ข้เข ข้า
- กตาชบ
ทตางาน และเข ข้าประชสุม
ตามประกาศ
อบต.หนองแวง เรพอ
มั่ ง
การมาปฏวิบสตรวิ าชการ
และการกตาหนดจตานวน
ครสงพื้ ในการลา มาสาย
ของพนส กงานสวส นตตาบล
และพนส กงานจ ข้าง
- ฝส ายบรวิหารงานทสมั่วไป
รายงานผร ข้เข ข้าทตางาน
สายให ข้ผร ข้บสงคสบบสญชา
ทราบ

ต ขัวชวทพ ขัด

ส ง
ชว
เวลา
เปริ ดต ขัว

จตานวนผร ข้เข ข้า มทนาคม
ทตางาน และ 2561
เข ข้าประชสุม
ตรงตสอเวลา
เพวิม
มั่ ขศน
พื้

ผลททค
ลื่ าดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย หนสวย
งาน
งาน
ร ขับผริด สน ขับส
ชอบ
นคุน
บสุคลากรมท
สตานส กงา ทสุกสวส น
จวิตสตานศก และ นปลสด
ราชการ
ปฏวิบสตต
วิ าม
ใน
ประกาศ
สงส กสด
อบต. และ
อบต.ห
เข ข้าทตางาน /
นองแวง
เข ข้าประชสุม
ตรงตสอเวลา
เพวิม
มั่ ขศน
พื้ ร ข้อย
ละ 100

-8ลลื่ โครงการ/กริจกรรม...............สรด้างการร ขับรภูแ
ชอ
ด้ ละถลอปฏริบ ขัตริตามมาตรการปด้องก ขันผลประโยชนค์ท ขับ
ด้ นและการร ขับสน
ริ บนในหนสวยงาน …………..…
ซอ
ลตา
ด ขับ
ททลื่

กริจกรรม

1. สร ข้างการรสบรร ข้
และถพอปฏวิบสต วิ
ตามมาตรการ
ปข้ องกสนผล
ประโยชนน์ทสบ
ข้
ซอนและการ
วิ บนใน
รสบสน
หนสวยงาน

ว ขัตถคุประสงคค์

การดตาเนรินการ

เพพอ
มั่ ปข้ องกสนผล
ประโยชนน์ทสบ
ข้
ซอนและการรส
บ
วิ บนในหนสวย
สน
งานของ
บสุคลากร

1) จสดทตามาตรการ
ปข้ องกสนผล
ข้
ประโยชนน์ทสบซอน
วิ บน
และการรสบสน
ในหนสวยงาน
ส บสุคลากร
2) กตาชบ
ให ข้ปฏวิบต
ส งวิ านด ข้วย
ความสสุจรวิตและ
ตามมาตรการ
ปข้ องกสนผล

ต ขัวชวทพ ขัด

ส ง
ชว
เวลา
เปริ ดต ขัว

ผลททค
ลื่ าดวสา
จะไดด้ร ขับ

พ ข ข้อเทข็จ มวิถน
ผลการสบ
สุ าย
จรวิงเกทย
มั่ วกสบผล
น
2561
ข้
ประโยชนน์ทสบซอน
วิ บน
และการรสบสน
ในหนสวยงานของ
บสุคลากร
ไมสมข
ท ข้อมรล

บสุคลากร
ปฏวิบสตต
วิ าม
มาตรการ
ปข้ องกสนผล
ประโยชนน์ทสบ
ข้
ซอนและการ
วิ บนใน
รสบสน
หนสวยงาน

หนสวย หนสวย
งาน
งาน
ร ขับผริด สน ขับส
ชอบ
นคุน
สตานส กงา ทสุกสวส น
นปลสด
ราชการ
ใน
สงส กสด
อบต.ห
นองแวง

ข้
ประโยชนน์ทสบซอน
วิ บน
และการรสบสน
ในหนสวยงาน

ลลื่ โครงการ/กริจกรรม...............สรด้างการร ขับรภูแ
ชอ
ด้ ละถลอปฏริบ ขัตริตามมาตรการปด้องก ขันและปราบปราม
การทคุจรริตและประพฤตริมช
ริ อบในระบบราชการ…………..…
ลตา
ด ขับ
ททลื่

กริจกรรม

1. สร ข้างการรสบรร ข้
และถพอปฏวิบสต วิ
ตามมาตรการ
ปข้ องกสนและ
ปราบปราม
การทสุจรวิตและ
ประพฤตวิม วิ
ชอบในระบบ
ราชการ

ว ขัตถคุประสงคค์

เพพอ
มั่ ปข้ องกสนและ
ปราบปรามการ
ทสุจรวิตและ
ประพฤตวิมช
วิ อบ
ในระบบราชการ
ภายในหนสวย
งาน

การดตาเนรินการ

ต ขัวชวทพ ขัด

- แจ ข้งเวทยน

การดตาเนวินการ
มาตรการปข้ องกสน
ทางววินสยกรณทการ
และปราบปรามการ ทสุจรวิตและ
ทสุจรวิตและประพฤตวิ ประพฤตวิมช
วิ อบ
มวิชอบในระบบ
แล ข้วเสรข็จตาม
ราชการ ให ข้ทสุก
มาตรการฯ

ส ง
ชว
เวลา
เปริ ดต ขัว
มวิถน
สุ าย
น
2561

สตานส ก/กองรสบทราบ
ส บสุคลากรให ข้
- กตาชบ
ปฏวิบต
ส งวิ านด ข้วย
ความสสุจรวิต
โปรสงใส

ผลททค
ลื่ าดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย หนสวย
งาน
งาน
ร ขับผริด สน ขับส
ชอบ
นคุน
บสุคลากร
สตานส กงา ทสุกสวส น
ปฏวิบสตต
วิ าม
นปลสด
ราชการ
มาตรการ
ใน
ปข้ องกสนและ
สงส กสด
ปราบปราม
อบต.ห
การทสุจรวิตและ
นองแวง
ประพฤตวิม วิ
ชอบในระบบ
ราชการ
ภายในหนสวย
งาน

-9ขั ขันธค์ในองคค์กร…………..…
ลลื่ โครงการ/กริจกรรม...............กริจกรรมสรด้างความสมพ
ชอ
ลตา

กริจกรรม

ว ขัตถคุประสงคค์

การดตาเนรินการ

ต ขัวชวทพ ขัด

ส ง
ชว

ผลททค
ลื่ าดวสา

หนสวย

หนสวย

ด ขับ
ททลื่
1. กวิจกรรมสร ข้าง เพพอ
มั่ สร ข้าง
ส พสนธน์ จวิตสตานศกการมท
ความสม
ในองคน์กร
จวิตอาสาของ
บสุคลากร

เวลา
เปริ ดต ขัว
- จสดให ข้มทกจวิ กรรม
ส พสนธน์
สร ข้างความสม
ในองคน์กร อาทวิ
กวิจกรรมออกกตาลสง
กาย การบตาเพข็ญ
ประโยชนน์
- ผร ข้บสงคสบบสญชา
ปฏวิบสตต
วิ นเปข็ นแบบ
อยสางททด
มั่ ท ในการมท
ความเมตตากรสุณา
ตสอใต ข้บสงคสบบสญชา
- ผร ข้ใต ข้บสงคสบบสญชา
แสดงความมทนตพื้าใจ
ไมตรทตอ
ส ผร ข้บสงคสบ
บสญชาและเพพอ
มั่ นรสวม
งาน

จตานวน
มวิถน
สุ าย
บสุคลากรททม
มั่ ท
น
2561
สวส นรสวมใน
งาน/สวส นรสวม
ขององคน์กร
เปข็ นไปตามเปข้ า
หมาย

จะไดด้ร ขับ

งาน
งาน
ร ขับผริด สน ขับส
ชอบ
นคุน
บสุคลากรปฏวิบสต วิ สตานส กงา ทสุกสวส น
งานสวส นรสวม
นปลสด
ราชการ
ขององคน์กร
ใน
ด ข้วยความ
สงส กสด
เตข็มใจ
อบต.ห
นองแวง

แผนการข ขับเคลลอ
ลื่ นองคค์กร
คคุณธรรม
องคค์การบรริหารสวส นตตาบล
หนองแวง
ขั จ ขังหว ขัด
อตาเภอเกษตรวริสย
รด้อยเอด็ด

