
 
 

 
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วนิัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 

ลงวันที่  8  ธันวาคม  2557  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 4 ตุลาคม  

2561  และประกาศเจตนารมณก์ารป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์การบริหารส่วนต าบล 8  

ธันวาคม  2557  ประกอบกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 4 

ตุลาคม  2560  เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือ

ก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ          

มีธรรมมาภบิาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว  นั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์  จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

 

     ประกาศ ณ วันที่  4  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 
      

 

(นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 



 

 



 
 
 
 
  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาช นเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จงึก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2561  
1. ปลูกจติส านึก ค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม 
และการสรา้งวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสริมสรา้งและ
เสริมสรา้งจิตส านึกและ
ค่านิยมในการปฏิบัติ
ราชการของเจา้หนา้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มคีุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร
อบต.เกษมทรัพย์ ที่ได้
รับทราบและถือปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และประมวล
จรยิธรรมขา้ราชการ
ท้องถิ่น 

90 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับได้เรยีนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ดว้ยหลักธรรมาภิ
บาล 

  2.จ านวนที่เพิ่มขึ้นของเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
การปฏิบัติหรอืละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ไม่เกิน 4 เรื่อง  

 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2561 
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) 

75 2.1 ประสานความรว่มมอื
หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
จรยิธรรมและการป้องกันการ
ทุจรติ 
 
 

  2.รอ้ยละของระดับความ

พึงพอใจต่อการปฏิบัติ

หนา้ที่หรอืพฤติกรรมของ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบล(จากการส ารวจ

ความคิดเห็นของ

ประชาชน/ผูร้ับบริการ/ผู้มี

ส่วนได้เสียกับองค์การ

บริหารส่วนต าบล) 

75 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2561 

  3.ร้อยละของการ

ตอบสนองตอ่ข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต การ

ปฏิบัติหรอืละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

80 2.2สง่เสริมการมสี่วนรว่มของ

ภาคเอกชนในการตดิตาม

ตรวจสอบการฝา่ฝนืประมวล

จรยิธรรม/วินัยและการทุจริต 

3.เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการเสริมสร้าง

วินัย คุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกันการ

ทุจรติ 

 

 

 

เพื่อพัฒนากลไกในการ

สร้างวินัย คุณธรรม 

จรยิธรรมและการ

ตรวจสอบถ่วงดุจการใช้

อ านาจขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มี

ส่วนรว่มในการสร้าง

มาตรฐาน/การประเมนิ

ความโปรงใส 

80 3.1 พัฒนาระบบและกลไกใน

การตรวจสอบ ควบคุมและ

ถ่วงดุลการใชอ้ านาจให้เหมาะสม 

  2.ร้อยละของส านวนการ

สอบสวน (ตามประเด็นที่ 

ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)มีการ

ด าเนนิการได้ครบถ้วน 

80 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2561 
4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ของ
รัฐในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ มวีินัย คุณธรรม
และจรยิธรรมเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

85 4.1พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การเสริมสร้างวนิัยคุณธรรม 
จรยิธรรมและป้องกันการทุจริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
ด้านการเงนิและการพัสดุ 

85  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการสรา้งวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

85 

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

70  

 


