
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
................................................... 

  ตามท่ีได้มี ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล ป่าโมง  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าโมง   พ.ศ.๒๕๕๒  ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล ป่าโมง  เรื่อก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล   และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าโมง  ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าโมง  ในวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว  นั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  มีแผนที่ชัดเจน  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมง จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561-2563 เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี    30 ธันวาคม   พ.ศ. 2560 
 
      
 

(นายแก้ว  ย่ิงวงค์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง



 
 
 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล ป่าโมงมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติและปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  ดั งนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าโมง จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต ระยะ ๓ ปี พ.ศ.2561-2563  

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

๑ . ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสริมสร้างและ
เสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ีให้
มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต 

๑. ร้อยละของ
บุคลากร  ท่ีได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานกลาง
ทางจริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการท้องถิ่น 

๘๐ 
 
 
 
 

 

๘๕ 
 
 
 
 

 

๙๐ 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

  ๒.จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 
 

ไม่เกิน ๑๐ 
เรื่อง 

ไม่เกิน ๗ 
เรื่อง 

ไม่เกิน ๔ 
เรื่อง 

 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 



 
-๒- 

 
ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2561 2562 2563 
๒. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 
 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และ
ทุกภาคส่วนในการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 

๑.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิด
ช่องทางการแจ้งเบาะแส/
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบล (จาก
การส ารวจความคิดเห็น) 
 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๒.๑ ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

  ๒.ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าท่ี(จากการส ารวจ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้
มีส่วนได้เสียกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
 

๖๕ ๗๐ ๗๕ 



 
 
 

-๓- 
 

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

  ๓.ร้อยละของการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒.๒ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการ
ติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 

เพื่อพัฒนากลไกในการ
สร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการ
ตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๑.ร้อยละของหน่วยงานท่ี
มีส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมิน
ความโปร่งใส 

- - ๑๐๐ ๓.๑พัฒนาระบบ
และกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม 

  ๒.ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



 
-๔- 

 
ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2561 2562 2563 
๔.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ 
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๑.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องซึ่งได้รับพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๔.๑ พัฒนา
สมรรถนะและขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
การเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการ
ทุจริต 

  ๒.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
ด้านการเงินและการพัสดุ 

๓๐ ๔๐ ๕๐  

  ๓.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต 

๖๐ ๗๐ ๘๐ 

 
 



 
 

-๕- 
 

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

  ๔.จ านวนเรื่อง/ข้อมูลที่
น าขึ้นเว็บไซต์ เกี่ยวกับ
การเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ
ทุจริต 

๑๐ ๑๐ ๑๐  

 


