
ประกาศเทศบาลตำบลยางหลอ 
เรื่อง  แผนการเสรมิสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
................................................... 

ตามที่ไดมีประกาศเทศบาลตำบลยางหลอ เรื ่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ ๗
มกราคม ๒๕๕๗ ขอบังคับเทศบาลตำบลยางหลอวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
นโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดีเทศบาลตำบลยางหลอ ๗มกราคม ๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศเจตนารมณ
การปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของเทศบาลตำบลยางหลอ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อสรางความ
โปรงใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากลเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุก
คน และเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำใหประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแลว  นั้น 

เพื่อใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบล 
ยางหลอ  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  มีแผนท่ีชัดเจน เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดจัดทำแผนการ
เสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๕๙
เพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติและดำเนินการใหสอดคลองกับอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๗ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(นายสำราญ  เมืองศูนย) 
นายกเทศบาลตำบลยางหลอ



 
 
 
 

  เพ่ือใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลยางหลอมีแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติและปฏิบัติ
หนาท่ีของบุคลากรทุกคน และเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ  ดังนั้น เทศบาลตำบลยางหลอ จึงกำหนดแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และปองกันการทุจริต ระยะ 3 ป พ.ศ. 2557- 2559 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2557 2558 2559 

1. ปลูกจิตสำนึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

เพ่ือเสริมสรางและเสริมสราง
จิตสำนึกและคานิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตำบลให
มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการปองกัน
ปญหาการทุจริต 

1. รอยละของบุคลากร
อบต.มาบยางพรท่ีได
รับทราบและถือปฏบิัติ
ตามจรรยาขาราชการ
สวนทองถ่ิน และประมวล
จริยธรรมขาราชการ
ทองถ่ิน 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

สงเสริมใหเจาหนาท่ี
ของรัฐทุกระดับได
เรียนรูและปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ีดวยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของ
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตำบล 

ไมเกิน 10 
เรื่อง 

ไมเกิน 7 
เรื่อง 

ไมเกิน 4 
เรื่อง 

 

 
 

แผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลยางหลอ 
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ระยะ 3 ป   พ.ศ. 2557 - 2559 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2557 2558 2559 

2.บูรณาการหนวยงานทุกสวนในการเสริมสราง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 
 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน และทุกภาค
สวนในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริต 
 

 

1.รอยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปดชองทาง
การแจงเบาะแส/การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตำบล
(จากการสำรวจความ
คิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสานความ
รวมมือหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริต 
 
 

  2.รอยละของระดับความพึง
พอใจตอการปฏิบัติหนาท่ี
หรือพฤติกรรมของเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
(จากการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดเสียกับองคการ
บริหารสวนตำบล) 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2557 2558 2559 

  3.รอยละของการตอบสนอง
ตอขอรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริต การปฏบิัติหรือละเวน
การปฏบิัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของรัฐ 

100 100 100 2.2สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝาฝนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

3.เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสราง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถวงดุจการใช
อำนาจขององคการบริหาร
สวนตำบล 

1.รอยละของหนวยงานท่ีมี
สวนรวมในการสราง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถวงดุลการ
ใชอำนาจใหเหมาะสม 

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

100 100 100 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2557 2558 2559 

4.พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ 
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลใน
การปฏบิัติงานไดอยางถูกตองตาม
กฎระเบยีบ มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือปองกันความเสี่ยงจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจาหนาท่ีของรัฐในการ
เสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการทุจริต 

  2.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับกฎระเบียบ ดานการเงิน
และการพัสดุ 

80 82 85  

  3.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการปองกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จำนวนเรื่อง/ขอมูลท่ีนำข้ึน
เว็บไซต เก่ียวกับการเผยแพรกรณี
ตัวอยาง/กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ
กับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต 

- 50 60  

 


	ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ



