
 
 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

เรื่อง  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

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

  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันแสดง

ความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จึงประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ส าหรับ

องค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้ 

 ข้อ ๑นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายหลัก 

 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ

ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 

  แนวทางปฏิบัติ 

 ๑.๑ ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

 ๑.๒ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัยของชุมชน 

 ๑.๓ การจัดให้มีสว่นร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายหลัก 

 ๒. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรคส์ังคมที่ดี มีความสุข 

  แนวทางปฏิบัติ 

 ๒.๑ การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 

 ๒.๒ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเขม้แข็งของสถาบันครอบครัว 

 ข้อ ๒นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 นโยบายหลัก 

๑. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้บริการมีความ

สะดวกและรวดเร็ว 

 



 

 

  แนวทางปฏิบัติ 

 ๑.๑  พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความ

พึงพอใจ 

 ๑.๒  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป 

 นโยบายหลัก 

 ๒. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจรติ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

  แนวทางปฏิบัติ 

 ๒.๑ ส่งเสริมการเรยีนรู้และการมสี่วนรว่มของประชาชนในกิจการของรัฐและของสว่นรวม 

 ๒.๒ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้

มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 นโยบายหลัก 

 ๓. ใหค้วามส าคัญกับการรับฟังความคดิเห็น ของผูร้ับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

  แนวทางปฏิบัติ 

 ๓.๑ จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 

 ๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผา่นทางเว็บไซต์ของจังหวัด 

 ๓.๓ จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

 ข้อ 3 นโยบายด้านองค์การ 

 นโยบายหลัก 

 ๑. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและ

ควบคุมภายในที่ดี 

  แนวทางปฏิบัติ 

 ๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ

เสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๑.๒ ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่

ผดิต่อธรรมาภบิาล 

 ๑.๓ จัดใหม้ีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล 

 ๑.๔ ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและ            

ธรรมาภิบาล 



 

   นโยบายหลัก 

 ๒. สรา้งระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการบริหารจัดการให้เกิดผล

สัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุ้กหน่วยงานมุง่เน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

  แนวทางปฏิบัติ 

 ๒.๑ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ

วางแผนและครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนนิการอย่างสม่ าเสมอ 

 ๒.๒ จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้น

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง                     

 ๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้เจ้าหนา้ที่ทุกคนในการเข้าถึงขอ้มูลและรับทราบโดยทั่วกัน 

 นโยบายหลัก 

 ๓. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

  แนวทางปฏิบัติ 

 ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ในรูปแบบ

ต่างๆ เชน่ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 ๓.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง

สม่ าเสมอ 

 ข้อ ๔นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 นโยบายหลัก 

 ๑. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมคีุณภาพชวีิตที่ดี  

  แนวทางปฏิบัติ 

 ๑.๑ จัดท ากิจกรรมเพื่อสรา้งเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 ๑.๒ จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดรีะหว่างผูป้ฏิบัติงาน 

 นโยบายหลัก 

 ๒. สนับสนุนให้มรีะบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  แนวทางปฏิบัติ 

 ๒.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้า

แสดงออก และใฝ่รูอ้ย่างตอ่เนื่อง 

 ๒.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กร

แหง่การเรยีนรู้ 

 

 



 

 

 ๒.๓ การท างานรว่มกันเป็นทีมในลักษณะเครือขา่ย (Networking) 

 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

      ประกาศ  ณ วันที่   8  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

 

 

                                                     (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

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

 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ จงึก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

 1) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

 2)องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้

ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี

ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความ

เข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์คนใดกระท าการใดที่ขัดตอ่นโยบายฉบับนี้ 

 3) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริต

ถึงการปฏิบัติที่ขัดหรอืสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการตา่งๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณี

ที่ไม่อาจรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (CHRO) โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ใน

การสอดส่องดูแล และใหค้ าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

 4) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุก

ปีโดยคณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 

Team) 

 5) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ 

 6) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ ยวกับ

นโยบาย การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี ้สามารถติดต่อหรอืสอบถามได้ที่กลุ่มงานการเจา้หน้าที่ 

 

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

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วนิัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 

................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 

ลงวันที่  8  ธันวาคม  2557  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 8 

ธันวาคม  2557  ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 8  ธันวาคม  2557  เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น

สากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีธรรมมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงาน

ภาครัฐ ไปแล้ว  นัน้ 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์  จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 –  ๒๕60  เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

 

     ประกาศ ณ วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

 
      

 

(นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์



 
 
 
 
  เพื่อให้การเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาช นเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จงึก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2558 – 2560ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2558 2559 2560 
1. ปลูกจติส านึก ค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม 
และการสรา้งวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสริมสรา้งและ
เสริมสรา้งจิตส านึกและ
ค่านิยมในการปฏิบัติ
ราชการของเจา้หนา้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มคีุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร
อบต.เกษมทรัพย์ ที่ได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และ
ประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการท้องถิ่น 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ดว้ยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จ านวนที่เพิ่มขึ้นของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติ
หรอืละเว้นการปฏิบัติ
หนา้ที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ไม่เกิน 10 
เรื่อง 

ไม่เกิน 7 
เรื่อง 

ไม่เกิน 4 
เรื่อง 

 

 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2558 – 2560 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2558 2559 2560 
2.บูรณาการหนว่ยงานทุกส่วนในการ
เสริมสรา้งวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 
 

เพื่อส่งเสริมการมีสว่นร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
การป้องกันการทุจริต 
 
 

1.รอ้ยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิด
ช่องทางการแจง้เบาะแส/
การเผยแพรข่้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
(จากการส ารวจความ
คิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ
เสริมสรา้งวินัย
คุณธรรม จรยิธรรม
และการป้องกันการ
ทุจรติ 
 
   2.รอ้ยละของระดับความ

พึงพอใจต่อการปฏิบัติ

หนา้ที่หรอืพฤติกรรมของ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบล(จากการส ารวจ

ความคิดเห็นของ

ประชาชน/ผูร้ับบริการ/ผู้มี

ส่วนได้เสียกับองค์การ

บริหารส่วนต าบล) 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2558 2559 2560 

  3.ร้อยละของการ

ตอบสนองตอ่ข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต การ

ปฏิบัติหรอืละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

100 100 100 2.2สง่เสริมการมี

ส่วนรว่มของ

ภาคเอกชนในการ

ติดตามตรวจสอบ

การฝ่าฝนืประมวล

จรยิธรรม/วินัยและ

การทุจริต 

3.เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการเสริมสร้าง

วินัย คุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกันการ

ทุจรติ 

 

 

 

เพื่อพัฒนากลไกในการ

สร้างวินัย คุณธรรม 

จรยิธรรมและการ

ตรวจสอบถ่วงดุจการใช้

อ านาจขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มี

ส่วนรว่มในการสร้าง

มาตรฐาน/การประเมนิ

ความโปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบ

และกลไกในการ

ตรวจสอบ ควบคุม

และถ่วงดุลการใช้

อ านาจให้เหมาะสม 

  2.ร้อยละของส านวนการ

สอบสวน (ตามประเด็นที่ 

ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)มีการ

ด าเนนิการได้ครบถ้วน 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2558 2559 2560 

4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ของ
รัฐ 
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จรยิธรรมและการป้องกันการ
ทุจรติ 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ มวีินัย คุณธรรม
และจรยิธรรมเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

80 82 85 4.1พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การเสริมสร้างวนิัย
คุณธรรม จรยิธรรม
และป้องกันการ
ทุจรติ 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
ด้านการเงนิและการพัสดุ 

80 82 85  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการสรา้งวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

80 82 85 

  4.จ านวนเรื่อง/ขอ้มูลที่น าขึ้น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่
กรณีตัวอย่าง/กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 

50 60 70  

 


