
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
เร่ือง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ๒๕63 
................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕61 และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 ประกอบกับประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 18 ธันวาคม
2560 เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอัน
จะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2563 เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  10 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561 
    
                                                                 
       

(นายสุเทพ ภักดีโชติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 
 

 
 
 
 



 
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา

ในการ

ด าเนิน 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  
คุณธรรม จริยธรรม
และ สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน 

1.1 สร้างจิตส านึกและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.1.1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุบุคลากร อบต.
บ้านล านาว เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจ
หลักธรรมทางศาสนา การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
  

 
 

ปีงบประมาณ  
2563 

 
 

 

 1.1.2) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
“เข้าพรรษา” ประจ าปี พ.ศ. 2563 ถวายเทียนพรรษา วัดใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านล านาวและ เข้าร่วมกิจกรรมแห่หมรับ เทศกาล
บุญสารทเดือนสิบ 

ปีงบประมาณ  
2563 

1.1.3)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงการวัน
ส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 

ปีงบประมาณ  
2563 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน 
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ดีเด่น 

ปีงบประมาณ  
2563 

2. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
2.1)ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่ า ง  ๆ  เ พ่ือป้ องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
2.2) พัฒนาช่องทางในการ
แจ้ ง เ บ า ะแ ส ให้ ส ะด ว ก
หลากหลายและปลอดภัย 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึง
บทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ ,การจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ปีงบประมาณ  
2563 

 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  
2563 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา

ในการ

ด าเนิน 

3. เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ก่
หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายและ
ขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ควบคุม
ได้ และตรวจสอบได้ 

3.1 .1 )  มีการประชุมติดตามงาน ของ เจ้ าหน้ าที่ เป็ น
ประจ าเดือนทุกเดือน 

ปีงบประมาณ  
2563 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

ปีงบประมาณ  
2563 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ  
2563 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติ
ต น ต า ม ม า ต ร ฐ า น
จรรยาบรรณของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ 
 

ปีงบประมาณ  
2563 

 4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ของงานวินัย เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้อง
ทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทาง
เว็บไซด์ อบต.บ้านล านาว 

ปีงบประมาณ  
2563 

 
 
 
 
 


