
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 

เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วนิัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน 

๒๕๕๒  และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์การบริหารส่วน

ตำบลภูแลนคา  ลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ลงวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  

เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความ

ประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  

อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว  นั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การ

บริหารส่วนตำบลภูแลนคา  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  มีแผนที่ชัดเจน  องค์การบริหารส่วนตำบล

ภูแลนคาจึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้สอดคล้องกับ

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ต่อไป 
  

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่    ๑    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

      

 

(นายนิยม  ดเิรกศลิป์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 

 



 
 
 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคามีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติ
และปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่ นใจ ศรัทธาและ

ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จึงกำหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ ๓ ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. ปลูกจติสำนึก ค่านยิม คุณธรรม จริยธรรม 

และการสรา้งวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสริมสรา้งและสร้าง

จติสำนึกและค่านิยมใน

การปฏิบัติราชการของ

เจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรม 

และความรับผดิชอบใน

การป้องกันปัญหาการ

ทุจรติ 

๑. ร้อยละของบุคลากร  

ที่ได้รับทราบและถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน

กลางทางจรยิธรรมและ

ประมวลจรยิธรรม

ข้าราชการท้องถิ่น 

๘๐ 

 

 

 

 

 

๘๕ 

 

 

 

 

 

๙๐ 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่

ของรัฐทุกระดับได้

เรียนรู้และปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ดว้ยหลัก

ธรรมาภิบาล 

  ๒.จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

การทุจริตการปฏิบัติ

หรอืละเว้นการปฏิบัติ

หนา้ที่โดยมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ 

ไม่เกิน 

๑๐ เรื่อง 

ไม่เกิน ๗ 

เรื่อง 

ไม่เกิน ๔ 

เรื่อง 

 

 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 

อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

ระยะ ๓  ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 



-๒- 

 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๒. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการ

เสริมสรา้งวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการ

ป้องกันการทุจริต 

 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน และทุกภาค

ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 

คุณธรรม จรยิธรรม และ

การป้องกันการทุจริต 

 

 

๑.รอ้ยละของระดับความ

เหมาะสมในการเปิด

ช่องทางการแจง้เบาะแส/

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนตำบล 

(จากการสำรวจความ

คิดเห็น) 

 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๒.๑ ประสานความ

ร่วมมอืหน่วยงาน

ภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการ

เสริมสรา้งวินัย

คุณธรรม จรยิธรรม

และการป้องกันการ

ทุจรติ 

 

 

  ๒.รอ้ยละของระดับความ

พึงพอใจต่อการปฏิบัติ

หนา้ที่หรอืพฤติกรรมของ

เจ้าหน้าที่(จากการสำรวจ

ความคิดเห็นของ

ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มี

ส่วนได้เสียกับองค์การ

บริหารส่วนตำบล) 

๖๕ ๗๐ ๗๕ 

 



-๓- 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๓.รอ้ยละของการ

ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต การ

ปฏิบัติหรอืละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒.๒ ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ภาคเอกชนในการ

ติดตามตรวจสอบ

การฝ่าฝนืประมวล

จรยิธรรม/วินัยและ

การทุจริต 

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้าง

วินัย คุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกันการ

ทุจรติ 

 

 

 

เพื่อพัฒนากลไกในการ

สร้างวินัย คุณธรรม 

จรยิธรรมและการ

ตรวจสอบถ่วงดุจการใช้

อำนาจขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

๑.ร้อยละของหน่วยงานที่มี

ส่วนร่วมในการสร้าง

มาตรฐาน/การประเมิน

ความโปร่งใส 

- - ๑๐๐ ๓.๑พัฒนาระบบและ

กลไกในการ

ตรวจสอบ ควบคุม

และถ่วงดุลการใช้

อำนาจให้เหมาะสม 

  ๒.ร้อยละของสำนวนการ

สอบสวน (ตามประเด็นที่ 

ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)มีการ

ดำเนนิการได้ครบถ้วน 

 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 



-๔- 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๔.พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ของ

รัฐในการเสริมสร้างวินัย 

คุณธรรม จรยิธรรมและการ

ป้องกันการทุจริต 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ

เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบล

ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ตามกฎระเบียบ มวีินัย คุณธรรม

และจรยิธรรมเพื่อป้องกันความ

เสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

๑.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องซึ่งได้รับพัฒนา

ศักยภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๔.๑ พัฒนา

สมรรถนะและขีด

ความสามารถ

เจ้าหน้าที่ของรัฐใน

การเสริมสร้างวนิัย

คุณธรรม จรยิธรรม

และป้องกันการ

ทุจรติ 

  ๒.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการพัฒนา

ศักยภาพเกี่ยวกับกฎระเบียบ 

ด้านการเงนิและการพัสดุ 

๓๐ ๔๐ ๕๐  

  ๓.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องซึง่ผ่านการพัฒนา

ศักยภาพเกี่ยวกับการสรา้งวินัย 

คุณธรรม จรยิธรรมและการ

ป้องกันการทุจริต 

๖๐ ๗๐ ๘๐ 

 
 



-๕- 

 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๔. จำนวนเรื่อง/ขอ้มูลที่นำ

ขึน้เว็บไซต์ เกี่ยวกับการ

เผยแพร่กรณีตัวอย่าง/

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การสรา้งวินัย คุณธรรม 

จรยิธรรม และการป้องกัน

การทุจริต 

๑๐ ๑๐ ๑๐  

 


