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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา 
เร่ือง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม    ลงวันที่ 
3 มกราคม 2561, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕61 
และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ลงวันที่  3 มกราคม 2561 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา 3 มกราคม ๒๕61 เพ่ือสร้างความโปร่งใสมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หลุบเลา  อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  จึงได้จัดท าแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือถือเป็น
แนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  29   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60 
    
                                                                 
       

(นางสาวณิชพลัฏฐ์  อินทรสิทธิ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา 
 

 

 
 



แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  

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

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  
คุณธรรม จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
1.1 สร้ า งจิ ต ส านึ ก แล ะ

ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ปีงบประมาณ  2561 

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

ปีงบประมาณ  2561 

 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในเทศกาลงานเข้าพรรษา 

ปีงบประมาณ  2561 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/
โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธี
ร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

ปีงบประมาณ  2561 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างดีเด่น 
 

ปีงบประมาณ  2561 

2. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสให้สะดวกหลากหลาย

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจ
หน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติด
ประกาศ ,การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ปีงบประมาณ  2561 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียน
ต่ า ง  ๆ  แล ะ เผ ยแพ ร่ป ระช าสั ม พั น ธ์ ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  2561 



ประเด็นยทุธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนิน 

และปลอดภัย 
 

 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ให้ อยู่ ใน ระดั บ ที่
ยอมรับ ได้  ควบคุม ได้  และ
ตรวจสอบได ้
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่
เป็นประจ าเดือนทุกเดือน 

ปีงบประมาณ  2561 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ภายในองค์กร 

ปีงบประมาณ  2561 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้อง 

ปีงบประมาณ  2561 

4.สร้ างบุ คลากรมื ออาชี พ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตน
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
 

ปีงบประมาณ  2561 

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

ปีงบประมาณ  2561 

 
 
 
 
 
 
 

 


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา



