
 
 

 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
เรื่อง    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปอ้งกันการทจุริต 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563 
................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 
ลงวันที่  9  มกราคม  ๒561  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗  และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง               
9  มกราคม ๒๕61  ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง   เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็น
เครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว   
นั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองสรวง จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕61-2563  เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
      

 จิรัฎฐ์  แนมขุนทด 
 (นายจิรัฎฐ์  แนมขุนทด) 
  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
 

 



 
 
 
 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทกุคน และเพื่อให้การบรหิารราชการเปน็ไปอย่างมปีระสทิธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าใหป้ระชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563  
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสรมิสร้างและเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
องค์การบรหิารส่วนต าบลให้
มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทจุริต 

1. ร้อยละของบุคลากร
อบต.หนองสรวงที่ได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน และประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
ท้องถ่ิน 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่
ของรัฐทกุระดบัได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2. จ านวนที่เพิ่มข้ึนของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทจุริตการปฏิบัตหิรอื
ละเว้นการปฏิบติัหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบรหิารส่วนต าบล 

ไม่เกิน 10 
เรื่อง 

ไม่เกิน 7 
เรื่อง 

ไม่เกิน 4 
เรื่อง 

 

 

แผนการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะ 3 ปี   พ.ศ. 2561  - 2563 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

2.บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสรมิสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทจุริต 
 

เพื่อสง่เสรมิการมสี่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทจุริต 
 
 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
การแจง้เบาะแส/การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบรหิารส่วนต าบล
(จากการส ารวจความ
คิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสรมิสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

  2.ร้อยละของระดับความพงึ
พอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
องค์การบรหิารส่วนต าบล
(จากการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู้รบับริการ/
ผู้มสี่วนได้เสียกบัองค์การ
บรหิารส่วนต าบล) 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

  3.ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัตหิรอืละเว้น
การปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

100 100 100 2.2ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทจุริต 

3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพื่อพฒันากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

  2.ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ป.ป.ช.แจ้งใหท้ราบ)  มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทจุริต 

เพื่อพฒันาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลใน
การปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
การทจุริตและประพฤติมิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพฒันาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทจุริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพฒันาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสด ุ

80 82 85  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพฒันาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จ านวนเรือ่ง/ข้อมลูที่น าข้ึน
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

10 10 10  

 


