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                                   ำบล                                                          
       9        2563                            ำ                                                          
พ. .๒๕๕8 แ            ำ     แ                     9        2563                 
                   แ                                     ารบริหารส่วนต าบ         ลงวันที่         
1 ตุลาคม 2562 เพ            โปร่                                    แ          เป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคนและเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี     
ธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 

 
 พ                                 จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีแผนที่ชัดเจนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
จงึได้จัดท าแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
                           

                1       เมษายน  พ. . ๒563   
 
 
 
 

(              พ      
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
 

1. สร้างจิตส านึก ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วนบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริม
การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร 
อบต.บ้านร่อม เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนาการน้อมน าเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 1.1.3) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนต าบลบ้านร่อมและ
บุคลากรใน อบต.บ้านร่อม และเพ่ือส านึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและตระหนักถึงความห่วงใย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 1.1.4) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาล “เข้าพรรษา ประจ าปี พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต
ในการปฏิบัติราชการ 

1.2.1 ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างดีเด่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. บูรณาการทุกส่วนราชการ
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
2.1 บูรณาการหน่วยงานกับ
องค์กรทุกภาคส่วน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
2.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบ การ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสให้ความสะดวก
หลากหลายและปลอดภัย 

2.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น 
การติดประกาศ, การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2.2.1 ด าเนินการจัดท าช่องทางการรับแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย รับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่หน่วยงานในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และต่อต้านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้ 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็น
ประจ าเดือน ทุกเดือน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงานเพื่อด าเนินการตรวจสอบภายใน
องค์กร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 1.1.4) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาล “เข้าพรรษา ประจ าปี พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4. สร้างบุคลากรมืออาชีพ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตน
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4.2 น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพ่ือลด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นการป้องกันปราบปราม
การทุจริต 

4.2.2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การด าเนินการทาง
วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์ อบต.บ้านร่อม 
www.banrome.go.th  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

http://www.banrome.go.th/


 
 


