
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
................................................... 

  ตามท่ีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลง
วันที่ 4 มกราคม 2561 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๕8 และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ลงวันที่  4 มกราคม 2561 ประกอบกับประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 4 มกราคม 
๒๕61 เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอัน
จะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีแผนที่ชัดเจนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ร่อม  จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61  เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  10 เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒561 
    

                                                                     
                                                            (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

 

 
 
 
 
 



แผนการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนิน 

1. สร้างจิตส านึก ค่านิยม   
คุณธรรม จริยธรรมและ สร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วนบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริม
การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ปีงบประมาณ  2561 

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากร อบต.บ้านร่อม เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทาง
ศาสนา การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ปีงบประมาณ  2561 
 
 
 

 1.1.3) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปีงบประมาณ 
2561 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนต าบล
บ้านร่อมและบุคลากรใน อบต.บ้านร่อม และ
เพ่ือส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนัก
ถึงความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ปีงบประมาณ  2561 
 
 
 

1.1.4) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่อง
ในเทศกาล “เข้าพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ  2561 
 
 
 

1.1.5) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/
โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธี
ร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

ปีงบประมาณ  2561 
 
 
 

1.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชูความ
ดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2561  ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนิน 

2. บูรณาการทุกส่วนราชการ 
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
2.1  บูรณาการหน่วยงานกับ
องค์กรทุกภาคส่วน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
2.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบ การ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่ องทาง ในการแจ้ ง
เบาะแสให้สะดวกหลากหลาย
และปลอดภัย 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจ
หน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติด
ประกาศ, การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการรับแจ้ง
ข้ อ มู ล ห รื อ เ บ า ะ แ ส ใ ห้ มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก
หลากหลาย รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ปีงบประมาณ  2561 
 
 

 
 
 

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
หน่วยงานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
ต่อต้านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตให้ อยู่ ใ นระดับที่
ยอมรับ ได้  ควบคุมได้  และ
ตรวจสอบได ้

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่
เป็นประจ าเดือน 
ทุกเดือน 

ปีงบประมาณ  2561 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ภายในองค์กร 

ปีงบประมาณ  2561 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ  2561 

4.สร้ า งบุ คลากร มืออาชีพ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตน
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
 

ปีงบประมาณ  2561 

4.2 น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพ่ือลด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นการป้องกันการปราบปราม
การทุจริต 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การ
ด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ 
ทางเว็ปไซด์ อบต.บ้านร่อม 

ปีงบประมาณ  2561 



 



 


