ประกาศองคการบริหารสวนตำบลวังบาล
เรื่อง แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
...................................................
ตามที ่ ไ ด มี ป ระกาศองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลวั ง บาล เรื ่ อ ง นโยบายคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอบังคับองคการบริหารสวนตำบลวังบาลวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
และนโยบายการกำกับดูแ ลองคการที่ดีองคการบริหารสวนตำบลวังบาล ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศ
เจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นขององคการบริหารสวนตำบล ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อสรางความ
โปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน
และเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำใหประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแลว นั้น
ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตำบลวังบาล อำเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ มีแผนที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตำบลวังบาล จึงไดจัดทำแผนการ
เสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
เพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติและดำเนินการใหสอดคลองกับอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมบูรณ ศรีธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตำบลวังบาล

แผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล
อำเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
ระยะ 3 ป พ.ศ. 2560 - 2562
เพื่อใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติ
และปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลวังบาล จึงกำหนดแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ระยะ 3 ป พ.ศ. 2560 - 2562 ดังนี้
ยุทธศาสตร
1. ปลูกจิตสำนึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม
และการสรางวินัยแกทุกภาคสวน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เพื่อเสริมสรางและเสริมสราง
จิตสำนึกและคานิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตำบลให
มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการปองกัน
ปญหาการทุจริต

1. รอยละของบุคลากร
อบต.วังบาล ที่ไดรับทราบ
และถือปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการสวนทองถิ่น
และประมวลจริยธรรม
ขาราชการทองถิ่น
2.จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่

คาเปาหมายตัวชี้วัด
2560
2561
2562
80
85
90

ไมเกิน 10
เรื่อง

ไมเกิน 7
เรื่อง

ไมเกิน 4
เรื่อง

มาตรการ
สงเสริมใหเจาหนาที่
ของรัฐทุกระดับได
เรียนรูและปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล

โดยมิชอบของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตำบล
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วัตถุประสงค

2. บูรณาการหนวยงานทุกสวนในการเสริมสราง เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต ของประชาชน และทุกภาค
สวนในการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริต

ตัวชี้วัด
1.รอยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปดชองทาง
การแจงเบาะแส/การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตำบล
(จากการสำรวจความ
คิดเห็น)
2.รอยละของระดับความพึง
พอใจตอการปฏิบัติหนาที่
หรือพฤติกรรมของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตำบล
(จากการสำรวจความคิดเห็น

คาเปาหมายตัวชี้วัด
2560
2561
2562
65
70
75

65

70

75

มาตรการ
2.1 ประสานความ
รวมมือหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริต

ของประชาชน/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดเสียกับองคการ
บริหารสวนตำบล)
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ตัวชี้วัด
3.รอยละของการตอบสนอง
ตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐ

3. เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต

เพื่อพัฒนากลไกในการสราง 1.รอยละของหนวยงานที่มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ สวนรวมในการสราง
การตรวจสอบถวงดุจการใช มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส

คาเปาหมายตัวชี้วัด
2560
2561
2562
100
100
100

-

-

100

มาตรการ
2.2 สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝาฝนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต
3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ
ควบคุมและถวงดุลการ
ใชอำนาจใหเหมาะสม

อำนาจขององคการบริหาร
สวนตำบล

2.รอยละของสำนวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่
ป.ป.ช.แจงใหทราบ)มีการ
ดำเนินการไดครบถวน

100

100

100
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4.พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและการปองกันการทุจริต

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
1.รอยละของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลใน ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

คาเปาหมายตัวชี้วัด
2560
2561
2562
80
82
85

มาตรการ
4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจาหนาที่ของรัฐในการ

กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

เสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการทุจริต
2.รอยละของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ดานการเงิน
และการพัสดุ
3.รอยละของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและการปองกันการ
ทุจริต
4.จำนวนเรื่อง/ขอมูลที่นำขึ้น
เว็บไซต เกี่ยวกับการเผยแพรกรณี
ตัวอยาง/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต

80

82

85

80

82

85

-

50

60

