
 

 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่

เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

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

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ 3  
มกราคม ๒๕61  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 และ
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 3 มกราคม ๒๕61 ประกอบกับประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 3 มกราคม ๒๕61 เพ่ือสร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุก
คน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว  นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล าใหม่ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ จึงได้จัดท าแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เพ่ือ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

    ประกาศ ณ วันที่   8   มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

      
 

(นายยูโซ๊ะ   เจ๊ะหลง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 
 



 
 
  
 
    เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสริมสร้างและเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
คุณธรรม และความรับผิดชอบ
ในการป้องกันปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร 
อบต.ล าใหม่ ที่ได้รับทราบ
และถือปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการท้องถิ่น 

75 
 

80 
 

85 
 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับได้เรียนรู้
และปฏิบตัิงานตาม
หน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล 

  2.จ านวนที่เพิ่มขึ้นของเร่ือง
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหนา้ที่โดยมชิอบของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ไม่เกิน  
10 เรื่อง 

ไม่เกิน  
7 เร่ือง 

ไม่เกิน  
4 เร่ือง 

 

 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  
อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกสว่นในการเสริมสร้างวินยั
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนใน
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
การแจ้งเบาะแส/การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบล(จากการส ารวจความ
คิดเห็น) 

70 75 80 2.1 ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 

  2.ร้อยละของระดับความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบล(จาก
การส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้เสียกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) 

70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

  3.ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหนา้ที่โดยมชิอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

100 100 100 2.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝนืประมวล
จริยธรรม/วินัยและการ
ทุจริต 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินยั 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพื่อพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการสรา้ง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดลุการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

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

100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2561 2562 2563 
4.พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ของรัฐ 
ในการเสริมสร้างวินยั คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทจุริต 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่ง
ผ่านการพัฒนาศักยภาพเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

70 75 80 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่ง
ผ่านการพัฒนาศักยภาพเก่ียวกบั
กฎระเบียบ ด้านการเงินและการ
พัสด ุ

70 75 80  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่ง
ผ่านการพัฒนาศักยภาพเก่ียวกบัการ
สร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต 

70 75 80 

  4.จ านวนเร่ือง/ข้อมูลที่น าขึ้นเวบ็ไซต์ 
เก่ียวกับการเผยแพร่กรณีตัวอย่าง/
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 

- 60 70  

 


