
 
       

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 
เรื่อง   แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

--------------------------------------- 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2558, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕7 และ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ลงวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เพ่ือสร้างความโปร่งใส
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโป่ง มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้สอดคล้องกับ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ  ณ  วันที่   10  มกราคม   พ.ศ.2565  
 
 
 

(นายสราวุธ  ชัยนาม) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. เสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม จิตสำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริตและนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัต ิ

1.1 ปลุกจิตสำนึก
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้าง
วินัยให้แก่บุคลากร
ของ อบต.บ้านโป่ง
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆ  
- จัดทำประกาศเจตนารมณ์ อบต.บ้านโป่ง ต่อต้านการทุจริต 
และเผยแพร ่
- จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม ของ อบต.บ้านโป่ง 
1) การพัฒนาความรู้ ปลูกจติสำนกึท่ีดีในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ มีความซื่อสตัยส์ุจรติ รบัผิดชอบ และต่อต้านการ
ทุจริต 
2) การพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนกึด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม 

 
 
 
- 
 
- 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกท่ีดี
ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ มีคณุธรรม ความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ รับผิดชอบ และ
ต่อต้านการทุจริต 

80 สำนักงานปลัด 

 1.2 ส่งเสริมให้
บุคลากรนำกฎหมาย
ที่ควรรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1.2.1 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
1. จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมให้แก่ผูบ้ริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยเผยแพร่องค์ความรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่วข้องในการปฏิบัติงาน 
 

50,000 ร้อยละของบุคลากรรับรู้และ
เข้าใจการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

80 สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2. บูรณาการการทำงาน
ของหน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2.1 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมภาค
ประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบ
การทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบ 

2.1.1 แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างตา่งๆของ อบต. 
 
 
2.1.2 โครงการ อบต.พบประชาชน 

 
 
 
 

20,000 

ร้อยละของโครงการที่มีการ
แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดำเนินงาน
โครงการจดัซื้อจัดจ้าง 
ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

100 
 
 
 

70 

กองคลัง 
 
 
 

สำนักงานปลัด 

 2.2 ส่งเสริมบทบาท
ความร่วมมือ
ระหว่าง อบต.บ้าน
โป่ง กับภาคเอกชน
หรือหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอก
ในการป้องกัน
ปราบปรามฯ 

2.2.1 จัดใหม้ีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชน 

10,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ
ของ อบต.บ้านโป่ง 

85 สำนักงานปลัด 

 2.3 พัฒนาระบบ
การทำงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและให้
เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2.3.1 รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
1) ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
2) ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ 

- ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวช้ีวัดในทุก
ด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

75 ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

3. พัฒนาระบบบริหาร
และเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

3.1 ส่งเสริมระบบ
การแจ้งเรื่องและ
ช่องทางการแจ้ง
ข้อมูลเบาะแสการ
ทุจริต 

3.1.1 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ง่าน หลากหลาย 
และปลอดภัย 

1) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรบัเรื่องร้องเรียน และการ
รายงานผล 

    - จัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านโป่ง ให้มีระบบและ
ช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

2) จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตฯ ใน
ภาพรวม 5 ช่องทาง 

3) การประชาสัมพันธ์ช่องทางในภาพรวม 

- ระดับความสำเร็จในการ
เสรมิสร้างบทบาทการมสี่วนร่วม 
1.กำหนดแนวทางปฏิบตัิในการ
รับเรื่องร้องเรียนและการ
รายงานผล 
2.จัดใหม้ีช่องทางการแจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจรติฯ ในภาพรวม 
5 ช่องทาง 
3.ประชาสัมพันธ์ช่องทางฯใน
ภาพรวม 

80 ทุกส่วนราชการ 

 3.2 พัฒนาใหส้่วน
ราชการมีการวาง
ระบบควบคมุภายใน
และมีการปฏิบตัิ
ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ.
2544 

3.2.1 จัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมินองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายในจดัทำแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและตดิตามการปฏบิัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2544 

- ทุกส่วนราชการของ อบต.บ้าน
โป่ง มีการวางระบบควบคุม
ภายในและมีการติดตามการ
ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ.2544 

100 ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

  3.3.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
1) การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
2) การประกาศให้หน่วยงานในสังกัดเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง 
3) หน่วยงานมีการประกาศแผน และสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
 

- ระดับความสำเร็จในการ
ประชาสมัพันธ์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
2. การประกาศให้หน่วยงานใน
สังกัดเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 5 เรื่องต่อป ี
3. หน่วยงานมีการประกาศแผน 
และสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
 

90 ทุกส่วนราชการ 

4. เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

เสรมิสร้างบุคลากร
มืออาชีพด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

- พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้
1. มีการกำหนดให้ทุกส่วนราชการกำหนดคณุลักษณะงาน 
2. จัดทำมาตรฐานการปฏิบตัิงานแต่ละส่วนราชการ 
3. จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการต่างๆใน อบต.บา้นโป่ง 
3. ส่งเสริมอบรมระเบียบ/กฎหมายต่างๆของราชการแก่
บุคลากรของหน่วยงาน 

- ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรมเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงิน งบประมาณใน
ระบบราชการ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

80 ทุกส่วนราชการ 

 
 

 
          (นายสราวุธ  ชัยนาม) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 


