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แผนการข ขับเคลลลื่อนองคค์กรคคุณธรรม
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลหนองแวง

1. วริส ขัยท ขัศนค์ :
                 ววิสสยทสศนน์ขององคน์การบรวิหารสสวนตตาบลหนองแวง

                           “เศรษฐกวิจเข ข้มแขข็ง  ประชาชนมสมั่นใจ  ความรร ข้ก ข้าว
ไกล  ใสสใจสสุขภาพ

2. ยคุทธศาสตรค์ :
ยสุทธศาสตรน์ททมั่ 1   ด ข้านโครงสร ข้างพพพื้นฐาน
ยสุทธศาสตรน์ททมั่ 2   ด ข้านสสงเสรวิมคสุณภาพชทววิต และสร ข้างความ

เข ข้มแขข็งของครอบครสวและสสงคม
ยสุทธศาสตรน์ททมั่ 3   ด ข้านการศศกษา ศวิลปะ วสฒนธรรม จารทต 

ประเพณทและภรมวิปสญญาท ข้องถวิมั่น
ยสุทธศาสตรน์ททมั่ 4   ด ข้านการจสดระเบทยบชสุมชน/สสงคม และการ

รสกษาความสงบเรทยบร ข้อย
ยสุทธศาสตรน์ททมั่ 5   ด ข้านการบรวิหารจสดการ และอนสุรสกษน์

ทรสพยากรธรรมชาตวิและสวิมั่งแวดล ข้อม
ยสุทธศาสตรน์ททมั่ 6   พสฒนาระบบการบรวิหารกวิจการททมั่ดท

3. กลยคุทธค์ตามประเดด็นยคุทธศาสตรค์ 
ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 1 :  ดด้านโครงสรด้างพลพนฐาน 
� เปด้ าประสงคค์ :

1. การคมนาคมมทความสะดวก ปลอดภสยและได ข้มาตรฐาน
2. ประชาชนมทสาธารณรปโภคพพพื้นฐานในการดตารงชทววิตอยสาง

ทสมั่วถศงและได ข้มาตรฐาน 
� ต ขัวชทพว ขัด :

1. จตานวนโครงสร ข้างพพพื้นฐานททมั่ได ข้มาตรฐานเพวิมั่มขศพื้น
2. ร ข้อยละของหมรสบ ข้านมทนตพื้าใช ข้เพพมั่อการเกษตรเพทยงพอตลอด

ทส พื้งปท
� กลยคุทธค์  :  จสดให ข้มทและบตารสุงรสกษาทางบก ทางนตพื้า และ

สาธารณรปโภคพพพื้นฐานให ข้ได ข้มาตรฐานและเพทยงพอ



ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 2 :  ดด้านสสงเสรริมคคุณภาพชทว ริต 
และสรด้างความเขด้มแขด็งของครอบคร ขัว 

                                   และส ขังคม
� เปด้ าประสงคค์ :

พสฒนาคสุณภาพชทววิตททมั่ดท  เพวิมั่มผลผลวิตและคสุณภาพในภาค
การเกษตร ประชาชนมทรายได ข้เฉลทมั่ยเพวิมั่มขศพื้น และสร ข้างความเข ข้ม
แขข็งให ข้กสบครอบครสวและสสงคม
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� ต ขัวชทพว ขัด :

1. ร ข้อยละของประชาชนได ข้รสบสวสสดวิการของรสฐ
2. ร ข้อยละของเดข็กและเยาวชนททมั่หสางไกลยาเสพตวิด
3. ร ข้อยละของประชาชนมทรายได ข้เฉลทมั่ยเพวิมั่มขศพื้น

� กลยคุทธค์ :   
1. พสฒนาคสุณภาพชทววิตททมั่ดท และประชาชนให ข้มทสสุขภาพ 

พลานามสยททมั่สมบรรณน์ แขข็งแรง
2. ลดปสญหายาเสพตวิด เพพมั่อสร ข้างความปลอดภสยให ข้สสงคม
3. พสฒนาแรงงาน สร ข้างอาชทพ สร ข้างรายได ข้ โดยมสุสงเน ข้นให ข้

เกวิดการพศมั่งพาตนเองตามหลสกปรสชญาเศรษฐกวิจพอเพทยง

ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 3 :  ดด้านการศศกษา ศ ริลปะ 
ว ขัฒนธรรม จารทต ประเพณทและภภูม ริปขัญญา

                             ทด้องถริลื่น
� เปด้ าประสงคค์ :

1. สสงเสรวิมการศศกษาทส พื้งในระบบและนอกระบบให ข้มทคสุณภาพ
ตลอดจนข ข้อมรลขสาวสารททมั่ทสน    

   เหตสุการณน์แกสประชาชน
2. มทการสพบสานประเพณท ศวิลปะ วสฒนธรรมอสนดทงาม การ
สพบทอดภรมวิปสญญาท ข้องถวิมั่นให ข้คงอยรสครส  
   กสบท ข้องถวิมั่นสพบไป

� ต ขัวชทพว ขัด  :  
1. ร ข้อยละของเดข็กและเยาวชนได ข้รสบการเรทยนรร ข้ พสฒนาทสกษะ
ชทววิตตามเกณฑน์มาตรฐานการศศกษา   
   ขส พื้นพพพื้นฐาน
2.ร ข้อยละของประชาชนททได ข้รสบการสสงเสรวิม สพบสานประเพณท 

วสฒนธรรมอสนดทงามท ข้องถวิมั่น



� กลยคุทธค์  :  
1.  สสงเสรวิมและยกระดสบมาตรฐานการศศกษา การเรทยนรร ข้และ

ขสาวสาร
2.  สสงเสรวิมการอนสุรสกษน์ประเพณทและวสฒนธรรมอสนดทงามและ

ภรมวิปสญญาท ข้องถวิมั่น

ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 4 :  ดด้านการจ ขัดระเบทยบชคุมชน/
ส ขังคม และการร ขักษาความสงบเรทยบรด้อย

�  เปด้ าประสงคค์  :  
ประชาชนมทความมสมั่นคง ปลอดภสยในชทววิตและทรสพยน์ส วินของ

หมรสบ ข้าน ชสุมชนเกวิดสสงคมแหสงความปลอดภสยและเกพพื้อกรลกสน   
� ต ขัวชทพว ขัด  :  

1. ร ข้อยละของประชาชนมทความสตานศกพลเมพองเพวิมั่มขศพื้น 
2. ร ข้อยละของประชาชนมทความมสมั่นคง ปลอดภสยในชทววิตและ

ทรสพยน์สวิน
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� กลยคุทธค์  :  
1.  เพวิมั่มศสกยภาพการรสกษาความสงบเรทยบร ข้อยภายใน

หมรสบ ข้าน ตตาบล 
2.  เพวิมั่มศสกยภาพการปข้องกสนและบรรเทาสาธารณภสยให ข้มท
ประสวิทธวิภาพ

ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 5 :  ดด้านการบรริหารจ ขัดการ และ
อนคุร ขักษค์ทร ขัพยากรธรรมชาตริและส ริลื่งแวดลด้อม

� เปด้ าประสงคค์  :  คพนความอสุดมสมบรรณน์ สร ข้างความสมดสุลให ข้แกส
สวิมั่งแวดล ข้อม

� ต ขัวชทพว ขัด  :  
1. จตานวนพพพื้นททมั่ปส าชสุมชนได ข้รสบการฟพพื้นฟรและปลรกปส าเพวิมั่มขศพื้น
2. ร ข้อยละของประชาชนททมั่บรวิหารจสดการขยะอยสางถรกต ข้อง

ตามหลสกววิชาการ
� กลยคุทธค์  :  

1. ฟพพื้นฟรทรสพยากรปส าไม ข้ให ข้คงความอสุดมสมบรรณน์ในพพพื้นททมั่ปส า
ชสุมชน

2. บรวิหารจสดการลดปรวิมาณขยะมรลฝอยและการกตาจสดตาม
หลสกววิชาการ



ยคุทธศาสตรค์การพ ขัฒนาททลื่ 6 :  พ ขัฒนาระบบการบรริหาร
กริจการททลื่ด ท

� เปด้ าประสงคค์  :  ประชาชนทสุกภาคสสวนมทสสวนรสวมในการพสฒนา
ท ข้องถวิมั่นและสสงคม และการบรวิการ 
                      ประชาชนให ข้มทประสวิทธวิภาพ

� ต ขัวชทพว ขัด  :  
1. ร ข้อยละของประชาชนมทสสวนรสวมในโครงการพสฒนาตสางๆ
2. ร ข้อยละของระดสบความพศงพอใจของผร ข้รสบบรวิการตสอการ

ดตาเนวินงานของหนสวยงาน
� กลยคุทธค์  :  

1. สสงเสรวิมการบรวิหารงานแบบบรรณาการ โดยกระบวนการมท
สสวนรสวมของประชาชน  

2. เพวิมั่มศสกยภาพและประสวิทธวิภาพการปฏวิบสตวิราชการและ
พสฒนาระบบการบรวิการประชาชนให ข้มทประส วิทธวิภาพ
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รายละเอทยดแผนการข ขับเคลลลื่อนองคค์กรคคุณธรรมขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลหนองแวง  

ชลลื่อโครงการ/กริจกรรม...............รณรงคค์การประหย ขัดพล ขังงานอยสางพอเพทยง…………..…

ลตา
ด ขับ
ททลื่

ก ริจกรรม ว ขัตถคุประสงคค์ การดตาเนรินการ ต ขัวชทพว ขัด ชสวง
เวลา

เปริดต ขัว

ผลททลื่คาดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย
งาน

ร ขับผริด
ชอบ

หนสวย
งาน

สน ขับส
นคุน

1. รณรงคน์การ
ประหยสด
กระดาษ

เพพมั่อลดการใช ข้
กระดาษ เอ 4 
ในการทตางาน
ภายใน
สตานสกงาน

แจ ข้งให ข้บสุคลากรทสุก
สตานสก/กองปฏวิบสตวิตาม
มาตรการประหยสด
พลสงงาน อบต.หนอง
แวงอยสางเครสงครสด

ปรวิมาณการ
ใช ข้กระดาษ
ลดลง 10%
ตสอปท

สวิงหาค
ม

2561

การใช ข้
กระดาษลด
ลงร ข้อยละ 10
ตสอปท

สตานสกงา
นปลสด

ทสุกสสวน
ราชการ
ในสสงกสด 
อบต.หน
องแวง

2. รณรงคน์การใช ข้
ไฟฟข้าอยสาง
คสุ ข้มคสา

เพพมั่อใช ข้ไฟฟข้า
อยสางคสุ ข้มคสา

แจ ข้งให ข้บสุคลากรทสุก
สตานสก/กองปฏวิบสตวิตาม
มาตรการประหยสด
พลสงงาน อบต.หนอง
แวงอยสางเครสงครสด

ปรวิมาณการ
ใช ข้ไฟฟข้าลด
ลง 10% 
ตสอปท

สวิงหาค
ม

2561

ลดการใช ข้
ไฟฟข้าลดลง 
ร ข้อยละ 10 
ตสอปท

สตานสกงา
นปลสด

ทสุกสสวน
ราชการ
ในสสงกสด 
อบต.หน
องแวง

3. รณรงคน์การใช ข้
นตพื้ามสนเชพพื้อ
เพลวิง

เพพมั่อใช ข้นตพื้ามสน
เชพพื้อเพลวิงอยสาง
คสุ ข้มคสา

แจ ข้งให ข้บสุคลากรทสุก
สตานสก/กองปฏวิบสตวิตาม
มาตรการประหยสด
พลสงงาน อบต.หนอง
แวงอยสางเครสงครสด

ปรวิมาณการ
ใช ข้นตพื้ามสนเชพพื้อ
เพลวิงลดลง 
10% ตสอปท

สวิงหาค
ม

2561

การใช ข้นตพื้ามสน
เชพพื้อเพลวิงลด
ลงร ข้อยละ 10
ตสอปท

สตานสกงา
นปลสด

ทสุกสสวน
ราชการ
ในสสงกสด 
อบต.หน
องแวง

4. การบรวิหาร
จสดการวสสดสุ

เพพมั่อบรวิหาร
จสดการวสสดสุและ

1) การได ข้มาของวสสดสุ
และครสุภสณฑน์

- วสสดสุททมั่ใช ข้
งานไมสได ข้

กรกฎา
คม

การบรวิหาร
จสดการวสสดสุ

กอง
คลสง

ทสุกสสวน
ราชการ
ในสสงกสด 



และครสุภสณฑน์
ในภาพรวม
ของหนสวย
งาน

ครสุภสณฑน์อยสางมท
ประสวิทธวิภาพ
และเกวิดความ
คสุ ข้มคสา

- คณะกรรมการตรวจรสบ
ดตาเนวินการอยสาง
เครสงครสด เมพมั่อไมสได ข้
มาตรฐานให ข้สสงคพนใน
ทสนทท
2) แจ ข้งให ข้ทสุกสตานสก/
กองบรวิหารจสดการวสสดสุ
และครสุภสณฑน์อยสางมท
ประสวิทธวิภาพและคสุ ข้มคสา

หรพอหมด
อายสุเปข็ นศรนยน์
- ครสุภสณฑน์ททมั่
ใช ข้การไมสได ข้
เปข็ นศรนยน์

2561 และครสุภสณฑน์
อยสางมท
ประสวิทธวิภาพ
และเกวิดความ
คสุ ข้มคสา

อบต.หน
องแวง
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ลตา
ด ขับ
ททลื่

ก ริจกรรม ว ขัตถคุประสงคค์ การดตาเนรินการ ต ขัวชทพว ขัด ชสวง
เวลา

เปริดต ขัว

ผลททลื่คาดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย
งาน

ร ขับผริด
ชอบ

หนสวย
งาน

สน ขับส
นคุน

- หนสวยงานแจ ข้งความ
ต ข้องการวสสดสุและ
ครสุภสณฑน์ไปททมั่กองคลสง
- รายงานวสสดสุและ
ครสุภสณฑน์คงเหลพอหรพอ
เสพมั่อมสภาพให ข้กองคลสง
ทราบ

ชลลื่อโครงการ/กริจกรรม...............รณรงคค์กริจกรรม 5 ส. ใหด้มทว ริน ขัย…………..…

ลตา กริจกรรม ว ขัตถคุประสงคค์ การดตาเนรินการ ต ขัวชทพว ขัด ชสวง ผลททลื่คาดวสา หนสวย หนสวย



ด ขับ
ททลื่

เวลา
เปริดต ขัว

จะไดด้ร ขับ งาน
ร ขับผริด
ชอบ

งาน
สน ขับส

นคุน
1. จสดทตา

กวิจกรรม 5 ส.
พพพื้นททมั่ห ข้อง
ทตางานและ
ทางเดวินข ข้าง
เคทยง

เพพมั่อสร ข้าง
จวิตสตานศก/ววินสย
การรสกษาความ
สะอาดและ
ความมทระเบทยบ
และถพอปฏวิบสตวิ
อยสางสมตมั่าเสมอ

จสดทตากวิจกรรม 5 ส. พพพื้นททมั่
ห ข้องทตางานและทางเดวิน
ข ข้างเคทยง
พพพื้นททมั่ห ข้องทตางานและทาง
เดวินข ข้างเคทยง
- ให ข้ทสุกสตานสก/กองทตา
กวิจกรรม 5 ส. และกตากสบ
การทตาความสะอาดห ข้อง
ทตางานของพนสกงาน
ทตาความสะอาด
พพพื้นททมั่ห ข้องสสุขา
-  ให ข้บสุคลากรทสุกคน
รสกษาความสะอาดในการ
ใช ข้ห ข้องสสุขา และกตากสบ
การทตาความสะอาดห ข้อง
สสุขาของพนสกงาน
ทตาความสะอาด

- สถานททมั่
ทตางานเปข็ น
ระเบทยบ
เรทยบร ข้อย
ร ข้อยละ 80
- พพพื้นททมั่ห ข้อง
สสุขาสะอาด
นสาใช ข้ร ข้อยละ
100
- พพพื้นททมั่ห ข้อง
อาหาร
สะอาด
เรทยบร ข้อย
ร ข้อยละ 90

มทนาคม 
2561 

บสุคลากรมท
จวิตสตานศก
รสกษาความ
สะอาดและ
ความมท
ระเบทยบและ
ถพอปฏวิบสตวิ
อยสาง
สมตมั่าเสมอ

สตานสกงา
นปลสด

ทสุกสสวน
ราชการ
ใน
สสงกสด 
อบต.ห
นองแวง

-6-

ลตา
ด ขับ
ททลื่

ก ริจกรรม ว ขัตถคุประสงคค์ การดตาเนรินการ ต ขัวชทพว ขัด ชสวง
เวลา

เปริดต ขัว

ผลททลื่คาดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย
งาน

ร ขับผริด
ชอบ

หนสวย
งาน

สน ขับส
นคุน



1. พพพื้นททมั่ห ข้องอาหาร
-  ให ข้บสุคลากรทสุกคน
รสกษาความสะอาดในการ
ใช ข้ห ข้องอาหาร และกตากสบ
การทตาความสะอาดใน
ห ข้องอาหารของพนสกงาน
ทตาความสะอาด

ชลลื่อโครงการ/กริจกรรม...............รณรงคค์ปฏริบ ขัต ริตามมาตรการ ยริพม ไหวด้ สว ขัสดท ขอบคคุณ ขอโทษ 
…………..…

ลตา
ด ขับ
ททลื่

ก ริจกรรม ว ขัตถคุประสงคค์ การดตาเนรินการ ต ขัวชทพว ขัด ชสวง
เวลา

เปริดต ขัว

ผลททลื่คาดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย
งาน

ร ขับผริด
ชอบ

หนสวย
งาน

สน ขับส
นคุน

1. รณรงคน์ปฏวิบสตวิ
ตามมาตรการ
ยวิพื้ม ไหว ข้ 
สวสสดท 
ขอบคสุณ 
ขอโทษ

เพพมั่อสร ข้าง
จวิตสตานศก/ววินสย
การปฏวิบสตวิตาม
มารยาทไทยใน
การยวิพื้ม ไหว ข้ 
สวสสดท ขอบคสุณ 
ขอโทษ และถพอ
ปฏวิบสตวิอยสาง
สมตมั่าเสมอ

จสดทตามาตรการแนว
ปฏวิบสตวิการยวิพื้ม ไหว ข้ 
สวสสดท ขอบคสุณ ขอโทษ
ในววิถทชทว วิตการทตางาน
แตสละวสน เผยแพรสให ข้ทสุก
คนในหนสวยงานรสบ
ทราบและถพอปฏวิบสตวิ
อยสางสมตมั่าเสมอ 

พบเหข็นการ
ปฏวิบสตวิยวิพื้ม 
ไหว ข้ สวสสดท 
ขอบคสุณ 
ขอโทษของ
บสุคลากรไมส
น ข้อยกวสาร ข้อย
ละ 80

มทนาคม 
2561

บสุคลากรมท
จวิตสตานศก และ
ปฏวิบสตวิตาม
มารยาทไทย
ในการยวิพื้ม 
ไหว ข้ สวสสดท 
ขอบคสุณ 
ขอโทษ ไมส
น ข้อยกวสาร ข้อย
ละ 80

สตานสกงา
นปลสด

ทสุกสสวน
ราชการ
ใน
สสงกสด 
อบต.ห
นองแวง



-7-

ชลลื่อโครงการ/กริจกรรม...............รณรงคค์การตรงตสอเวลาในการเขด้าทตางานและเขด้าประชคุม 
…………..…

ลตา
ด ขับ
ททลื่

ก ริจกรรม ว ขัตถคุประสงคค์ การดตาเนรินการ ต ขัวชทพว ขัด ชสวง
เวลา

เปริดต ขัว

ผลททลื่คาดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย
งาน

ร ขับผริด
ชอบ

หนสวย
งาน

สน ขับส
นคุน

1. รณรงคน์การ
ตรงตสอเวลา
ในการเข ข้า
ทตางานและ
เข ข้าประชสุม

เพพมั่อสร ข้าง
จวิตสตานศก/ววินสย
การตรงตสอเวลา
ในการเข ข้า
ทตางาน และเข ข้า
ประชสุม และถพอ
ปฏวิบสตวิอยสาง
สมตมั่าเสมอ

- กตาชสบบสุคลากรให ข้เข ข้า
ทตางาน และเข ข้าประชสุม 
ตามประกาศ 
อบต.หนองแวง เรพมั่อง 
การมาปฏวิบสตวิราชการ 
และการกตาหนดจตานวน
ครส พื้งในการลา มาสาย
ของพนสกงานสสวนตตาบล
และพนสกงานจ ข้าง
- ฝส ายบรวิหารงานทสมั่วไป
รายงานผร ข้เข ข้าทตางาน
สายให ข้ผร ข้บสงคสบบสญชา
ทราบ 

จตานวนผร ข้เข ข้า
ทตางาน และ
เข ข้าประชสุม
ตรงตสอเวลา
เพวิมั่มขศพื้น

มทนาคม 
2561

บสุคลากรมท
จวิตสตานศก และ
ปฏวิบสตวิตาม
ประกาศ 
อบต. และ
เข ข้าทตางาน / 
เข ข้าประชสุม
ตรงตสอเวลา
เพวิมั่มขศพื้นร ข้อย
ละ 100

สตานสกงา
นปลสด

ทสุกสสวน
ราชการ
ใน
สสงกสด 
อบต.ห
นองแวง
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ชลลื่อโครงการ/กริจกรรม...............สรด้างการร ขับรภู ด้และถลอปฏริบ ขัต ริตามมาตรการปด้ องก ขันผลประโยชนค์ท ขับ
ซด้อนและการร ขับส รินบนในหนสวยงาน …………..…

ลตา
ด ขับ
ททลื่

ก ริจกรรม ว ขัตถคุประสงคค์ การดตาเนรินการ ต ขัวชทพว ขัด ชสวง
เวลา

เปริดต ขัว

ผลททลื่คาดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย
งาน

ร ขับผริด
ชอบ

หนสวย
งาน

สน ขับส
นคุน

1. สร ข้างการรสบรร ข้
และถพอปฏวิบสตวิ
ตามมาตรการ
ปข้องกสนผล
ประโยชนน์ทสบ
ซ ข้อนและการ
รสบสวินบนใน
หนสวยงาน

เพพมั่อปข้องกสนผล
ประโยชนน์ทสบ
ซ ข้อนและการรสบ
สวินบนในหนสวย
งานของ
บสุคลากร

1) จสดทตามาตรการ
ปข้องกสนผล
ประโยชนน์ทสบซ ข้อน
และการรสบสวินบน
ในหนสวยงาน
2) กตาชสบบสุคลากร
ให ข้ปฏวิบสตวิงานด ข้วย
ความสสุจรวิตและ
ตามมาตรการ
ปข้องกสนผล

ผลการสพบข ข้อเทข็จ
จรวิงเกทมั่ยวกสบผล
ประโยชนน์ทสบซ ข้อน
และการรสบสวินบน
ในหนสวยงานของ
บสุคลากร 
ไมสมทข ข้อมรล

มวิถสุนาย
น 
2561

บสุคลากร
ปฏวิบสตวิตาม
มาตรการ
ปข้องกสนผล
ประโยชนน์ทสบ
ซ ข้อนและการ
รสบสวินบนใน
หนสวยงาน

สตานสกงา
นปลสด

ทสุกสสวน
ราชการ
ใน
สสงกสด 
อบต.ห
นองแวง



ประโยชนน์ทสบซ ข้อน
และการรสบสวินบน
ในหนสวยงาน

ชลลื่อโครงการ/กริจกรรม...............สรด้างการร ขับรภู ด้และถลอปฏริบ ขัต ริตามมาตรการปด้ องก ขันและปราบปราม
การทคุจร ริตและประพฤตริม ริชอบในระบบราชการ…………..…

ลตา
ด ขับ
ททลื่

ก ริจกรรม ว ขัตถคุประสงคค์ การดตาเนรินการ ต ขัวชทพว ขัด ชสวง
เวลา

เปริดต ขัว

ผลททลื่คาดวสา
จะไดด้ร ขับ

หนสวย
งาน

ร ขับผริด
ชอบ

หนสวย
งาน

สน ขับส
นคุน

1. สร ข้างการรสบรร ข้
และถพอปฏวิบสตวิ
ตามมาตรการ
ปข้องกสนและ
ปราบปราม
การทสุจรวิตและ
ประพฤตวิมวิ
ชอบในระบบ
ราชการ

เพพมั่อปข้องกสนและ
ปราบปรามการ
ทสุจรวิตและ
ประพฤตวิมวิชอบ
ในระบบราชการ
ภายในหนสวย
งาน

- แจ ข้งเวทยน
มาตรการปข้องกสน
และปราบปรามการ
ทสุจรวิตและประพฤตวิ
มวิชอบในระบบ
ราชการ ให ข้ทสุก
สตานสก/กองรสบทราบ
- กตาชสบบสุคลากรให ข้
ปฏวิบสตวิงานด ข้วย
ความสสุจรวิต 
โปรสงใส

การดตาเนวินการ
ทางววินสยกรณทการ
ทสุจรวิตและ
ประพฤตวิมวิชอบ
แล ข้วเสรข็จตาม
มาตรการฯ

มวิถสุนาย
น 
2561

บสุคลากร
ปฏวิบสตวิตาม
มาตรการ
ปข้องกสนและ
ปราบปราม
การทสุจรวิตและ
ประพฤตวิมวิ
ชอบในระบบ
ราชการ
ภายในหนสวย
งาน

สตานสกงา
นปลสด

ทสุกสสวน
ราชการ
ใน
สสงกสด 
อบต.ห
นองแวง
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ชลลื่อโครงการ/กริจกรรม...............กริจกรรมสรด้างความส ขัมพ ขันธค์ในองคค์กร…………..…

ลตา กริจกรรม ว ขัตถคุประสงคค์ การดตาเนรินการ ต ขัวชทพว ขัด ชสวง ผลททลื่คาดวสา หนสวย หนสวย



ด ขับ
ททลื่

เวลา
เปริดต ขัว

จะไดด้ร ขับ งาน
ร ขับผริด
ชอบ

งาน
สน ขับส

นคุน
1. กวิจกรรมสร ข้าง

ความสสมพสนธน์
ในองคน์กร

เพพมั่อสร ข้าง
จวิตสตานศกการมท
จวิตอาสาของ
บสุคลากร

- จสดให ข้มทกวิจกรรม
สร ข้างความสสมพสนธน์
ในองคน์กร อาทวิ 
กวิจกรรมออกกตาลสง
กาย การบตาเพข็ญ
ประโยชนน์
- ผร ข้บสงคสบบสญชา
ปฏวิบสตวิตนเปข็ นแบบ
อยสางททมั่ดท ในการมท
ความเมตตากรสุณา
ตสอใต ข้บสงคสบบสญชา
- ผร ข้ใต ข้บสงคสบบสญชา 
แสดงความมทนตพื้าใจ
ไมตรทตสอผร ข้บสงคสบ
บสญชาและเพพมั่อนรสวม
งาน

จตานวน
บสุคลากรททมั่มท
สสวนรสวมใน
งาน/สสวนรสวม
ขององคน์กร
เปข็ นไปตามเปข้า
หมาย

มวิถสุนาย
น 
2561

บสุคลากรปฏวิบสตวิ
งานสสวนรสวม
ขององคน์กร 
ด ข้วยความ
เตข็มใจ

สตานสกงา
นปลสด

ทสุกสสวน
ราชการ
ใน
สสงกสด 
อบต.ห
นองแวง



แผนการข ขับเคลลลื่อนองคค์กร
คคุณธรรม

องคค์การบรริหารสสวนตตาบล
หนองแวง

อตาเภอเกษตรวริส ขัย  จ ขังหว ขัด
รด้อยเอด็ด


