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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์  
“ชาวต าบลหนองป่าก่อด ารงตนบนหลักธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จริยธรรมองค์กร เพ่ือประโยชน์สุข
ร่วมกันของสังคมโดยรวม” 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
เป้าประสงค์  
1.เพ่ือวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่สังคมทุกภาคส่วน 
2.เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการด ารงชีวิต ประกอบสัมมาชีพและอยู่ร่วมกันในสังคม 
   อย่างสงบสุข มั่งคงและยั่งยืน 
3.เพ่ือสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการเมืองการปกครอง (ภาคราชการ 
                และการเมืองทุกระดับ) 
ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
เป้าประสงค์ 
1.เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 
2.เพ่ือขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ 
3.เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็น 
                เอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท าหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
เป้าประสงค์ 
1.เพ่ือเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมให้เพ่ิมมากขึ้น 
2.เพ่ือผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแส 
    แห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้น าสังคม 
3.เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบบุคลากรหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม 
    คุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการด าเนินงานด้านคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ 
     ประชาคมโลก 

- 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร/หน่วยงาน  ประจ าปี 2563 

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน  :  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อ 
สถานที่ตั้ง  :  199  หมู่ที่  3  ต าบลหนองป่าก่อ  อ าเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย   
ชื่อผู้ประสานงาน  นางปาริชาต  สงค า  โทร.053-181699/089-9561508 
ข้อมูลพื้นฐาน    
ชื่อหน่วยงานในสังกัด 
ที่รับผิดชอบโครงการใน
แผนปฏิบัติการ ปี 
2563 

จ านวนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย 

จ านวนประชาชน
เป้าหมาย 

1.ส านักปลัด 18 19 37 
2.กองคลัง 8 8 8 
3.กองช่าง 4 4 4 
4.กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

8 8 8 

 38 38 57 
 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ   2563   รวม 22  โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปี     2563   รวม 350,000  บาท 
จากงบปกติของหน่วยงาน   รวมทุกโครงการจ านวน 350,000 บาท 
จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ  จ านวน -   บาท 
เป้าหมายในปี  2563 
 จ านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมี จ านวนรวม........300...คน    
จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรม จ านวน......5......แห่ง 
จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์........5.......แห่ง 
จ านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์........300.........คน 
จ านวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม......1.......แห่ง 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการขององค์กร/
หน่วยงาน 
1.ส่งเสริมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อให้ได้รับการพัฒนา และยกระดับจิตใจเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
2.ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต การปรับฐานความคิดในการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
3.สร้างความเชื่อม่ันในการให้บริการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 

กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว  การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ  2563 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

 

1.ส่งเสรมิการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อน าความรู้เรื่อง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตของ
ตนเองและบุคคล
ในครอบครัว 

ส านักปลดั จ านวนผู้เข้าร่วม ได้รับการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือน าไปปฏิบัติ
และขยายผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

2.สนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของชาติและ
ท้องถิ่นในวันส าคัญ
ต่าง ๆ  

เพือ่ให้บุคลากร
ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมจติใจ
และพฤติกรรมอัน
ดีงามมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

ส านักปลดั/ 
กองการศึกษาฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ  2563 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

 

3.กิจกรรมการให้
พนักงานเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา 

เพื่อสร้างฐาน
ความคิด ปลูกฝัง
ทัศนคติค่านิยม
ของพนักงานให้
ปฏิเสธและต่อต่าน
การทุจริโดยน า
หลักศาสนามปรบั
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ด ารงชีวิต 

ส านักปลดั/ 
กองการศึกษาฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและด ารงชีวิต
ได ้

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

4.โครงการ/กจิกรรม
ส่งเสริมให้น า
หลักธรรมตามหลัก
ศาสนาและค่านิยมที่ดี
เป็นเครื่องมือในการ
ปลุกจิตส านึกเพื่อให้มี
ความรับผิดชอบและ
ต่อต้านทุจรติ 

เพื่อน าหลักธรรม
ค าสอนของศาสนา
ไปประพฤติปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 

ส านักปลดั/กอง
การศึกษาฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับจิตใจเป็นผู้มี
คุณธรรม 
2.น าหลักธรรมค าสอนท่ี
ได้จากการปฏิบตัิธรรม
ไปปรับใช้ แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินชีวิตให้เกิด
สติปัญญา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

5.โครงการ/กจิกรรม
ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อปลุกจิตส านึก
การมีคณุธรรม
และจริยธรรมของ
บุคลากรภายใน
องค์กร 

ส านักปลดั จ านวนผู้เข้าร่วม ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
80 

15,000.-      
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ  2563 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

 

6.โครงการส่งเสรมิ
การเกษตรปลูกผัก
ปลอดสารเคม ี

เพื่อส่งเสริม
การเกษตรปลูกผัก
ปลอดสารเคม ี

ส านักปลดั/กอง
การศึกษาฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม  30,000      

7.โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชน 

เพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินคา้
ชุมชน 

ส านักปลดั ชนิดและจ านวนของ
ผลิตภณัฑ์ที่เข้าร่วม 

 40,000      

8.โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพใน
กลุ่มผูสู้งอายุและ
ผู้สนใจทั่วไป 

ส านักปลดั จ านวนผู้เข้าร่วม  30,000      

 

 

 

 

 

 

5 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 

กลยุทธ์ที่ 2  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง (ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ) 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ  2563 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

 

1.กิจกรรมเผยแพร่
ประมวลคุณธรรม 
จริยธรรมของ
ข้าราชการลงหน้า 
เวปไซต์ อบต. 

เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
ประมวลจริยธรรม
ให้บุคลากรใน
สังกัดและบุคคล
ทั่วไปรับทราบถือ
ปฏิบัต ิ

ส านักปลดั  -ไม่มีเรื่องร้องเรียน
จริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

2.กิจกรรมลงนาม
รับทราบและตดิตาม
ก ากับดูแลบุคลากรใน
องค์กรให้ถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ 

เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรลงนาม
รับทราบและถือ
ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ 

ส านักปลดั จ านวนบุคลากร 
ในองค์กร 

ไม่มเีรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับจริยธรรม
บุคลากรในองค์กร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

3.กิจกรรมประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITAS) 

เพื่อประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ส านักปลดั  -ระดับคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ  2563 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

 

4.จัดท าแผนป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของ อบต. 

เพื่อให้การ
ด าเนินงานภายใน
องค์กรอยู่ใน
หลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ตาม
มาตรฐานสากล 

ส านักปลดั มีแผนป้องกันและ
ปราบการทุจริต 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

5.จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ 
อบต.หนองป่าก่อ 

เพื่อให้มีช่องทาง
ให้ประชาชน
ร้องเรียนร้องทุกข์ 
กรณไีม่ได้รับความ
เป็นธรรรมจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ี 

ส านักปลดั จัดตั้งศูนย์ฯ  
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ เป็น
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตาม
กฎหมายหรือไม ่

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

6.กิจกรรมยกย่อง 
เชิดชูเกียรตคิุณและ
เสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจ แก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีตาม
มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติคณุและ
เสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีตาม
มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลดั จ านวนผู้ได้รับรางวัล ผู้ไดร้ับการคัดเลือกเกิด
ขวัญก าลังใจ และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างให้
ข้าราชการอื่นได้
ประพฤติปฏบิัติตามและ
พัฒนาให้ดีขึ้น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ  2563 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

 

1.โครงการ/กจิกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจระเบยีบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ลด
ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

150,000      

2.จัดท าแผนแส่งเสรมิ
คุณธรรมขององค์กร 

เพื่อสร้างและ
พัฒนาระบบการ
ส่งเสริมคณุธรรม
ในหน่วยงาน 

ส านักปลดั ผลการประเมินไม่น้อย
กว่า 70 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

3.จัดท าประมวล
จริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

เพื่อให้มีประมวล
จริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชการอาณาจักร
ไทย 

ส านักปลดั มีประมวลจริยธรรมที่
มีมาตรฐานเหมือนกัน
ทุกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามประมวล
จริยธรรม ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท าหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ  2563 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

 

1.โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
อบต.หนองป่าก่อ 

เพื่อฝึกอบรม
ความรู้ อปพร.ให้
สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ส่วนรวมตามหลัก
วิชาการและมจีิต
สาธารณะ 

ส านักปลดั จ านวนผู้เข้าร่วม อปพร.ปฏิบัติงานเพื่อ
ส่วนรวมตามหลัก
วิชาการและมจีิต
สาธารณะ 

150,000      

2.โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาสตรตี าบล
หนองป่าก่อ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสตรตี าบล
หนองป่าก่อ 

ส านักปลดั จ านวนผู้เข้าร่วม กลุ่มสตรตี าบลเป็นกลุม่
เครือข่ายที่มีความรู ้
คู่คุณธรรม 

30,000      

3.สนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผูสู้งอายุ
ต าบลหนองป่าก่อ 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่ม
ผู้สูงอายุให้เป็น
บุคคลทรงคณุค่า
ทางสังคม 

ส านักปลดั จ านวนผู้เข้าร่วม กลุ่มผูสู้งอายุเป็นบุคคล
ที่ทรงคุณค่าส่งต่อจารีต
ประเพณีอันดีงามให้
ลูกหลาน 
 

40,000      

4.สนับสนุนกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองป่าก่อ 

เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้
เป็นคนดีของสังคม 

ส านักปลดั จ านวนผู้เข้าร่วม  15,000      
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการด าเนินงานดา้นคุณธรรม 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ  2563 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

 

1.โครงการ/กจิกรรม 
จิตอาสาพระราชทาน 

เพื่อกระตุ้นให้
บุคลากรในองค์กร 
ประชาชนจิตอา
สามีจติสาธารณะ
ตามแนวทาง
พอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตอาสา 

ส านักปลดั จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ  2563 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

 

- 
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สรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1.วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง 1.ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช้  
คุณธรรมของสถาบันครอบครัว  2.สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอัน ไม่ใช้  
การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ ดีงามของชาติและท้องถิ่นในวันส าคัญต่าง ๆ   
 3.กิจกรรมการให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ไม่ใช้  
 4.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้น าหลักธรรมตามหลักศาสนาและค่านิยม ไม่ใช้  
 ที่ดีเป็นเครื่องมือในการปลุกจิตส านึกเพ่ือให้มีความรับผิดชอบและต่อต้าน   
 การทุจริต   
 5.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 15,000  
 6.โครงการส่งเสริมการเกษตรปลูกผักปลอดสารเคมี 30,000  
 7.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 40,000  
 8.โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 30,000  
    
2.วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง 1.กิจกรรมเผยแพร่ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ไม่ใช้  
คุณธรรมของสถาบันทางการเมือง ลงหน้าเวปไซต์ อบต.   
การปกครอง (ภาคราชการและภาค 2.กิจกรรมลงนามรับทราบและติดตามก ากับดูแลบุคลากรในองค์กรให้ ไม่ใช้  
การเมืองทุกระดับ) ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ   
 3.กิจกรรมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ไม่ใช้  
 ภาครัฐ (ITAS)   
 4.จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต. ไม่ใช้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
2.วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง 5.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.หนองป่าก่อ ไม่ใช้  
คุณธรรมของสถาบันทางการเมือง 6.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญก าลังใจ แก่ ไม่ใช้  
การปกครอง (ภาคราชการและภาค เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามมาตรฐานทางคุณธรรม   
การเมืองทุกระดับ) จริยธรรม   
 รวม  2  กลยุทธ์  14  โครงการ/กิจกรรม   115,000.-  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1.สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1.โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. 150,000  
งานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้าง 2.จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ไม่ใช้  
ความเป็นเอกภาพแก่สถาบัน/องค์กร 3.จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ไม่ใช้  
ในสังคม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
    
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท าหน้าที่ 1.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)อบต. 150,000  
ในการส่งเสริมคุณธรรม หนองป่าก่อ   
 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีต าบลหนองป่าก่อ 30,000  
 3.สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองป่าก่อ 40,000  
 4.สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองป่าก่อ 15,000  
 รวม  2  กลยุทธ์  7  โครงการ/กิจกรรม 385,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่าย 1.โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ไม่ใช้  
ทุกภาคส่วนในการด าเนินงานด้าน    
คุณธรรม    
 รวม  1  กลยุทธ์  1  โครงการ/กิจกรรม 0  
    
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
- - - - 

 รวม 0  
 รวม  4  ยุทธศาสตร์   5 กลยุทธ์  22  โครงการ/กิจกรรม 500,000  
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