
 
                                                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส านักปลัด         องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
ท่ี นม   89601/                          วันท่ี   20    ตุลาคม  2563       
เรื่อง     แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม     
           จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
............................................................................................................................................................................ 
 

เรียน    หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างทุกคน 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  ได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖6    นั้น 

    เพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด   จึงขอแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างของ 
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ทราบโดยท่ัวกัน  รายละเอียดตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานฯ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ   
 
 

                                                     (ลงช่ือ) 
           (นายสุวิชญ์   ห้อยไธสง) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตลาดไทร 
เร่ือง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕6๖ 
................................................... 

  ตามท่ีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรเรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม    
ลงวันท่ี ๘  ตุลาคม ๒๕๖๓  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว  นั้น 

  เพื่อใหก้ารเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดไทร  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา มีแผนท่ีชัดเจน  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร   
จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๓  เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 

    ประกาศ ณ วันท่ี    ๑๙     เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
      

 
(นายสุวิชญ์    ห้อยไธสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร



 
 
  
 

    เพื่อใหก้ารเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรมีแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
และปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรจึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
25๖4 25๖๕ 256๖ 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสริมสร้างและเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลให้
มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร 
อบต.ตลาดไทร ท่ีได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
ท้องถิ่น 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ไม่เกิน 10 
เรื่อง 

ไม่เกิน 7 
เรื่อง 

ไม่เกิน 4 
เรื่อง 

 

 
 
 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 



-2- 
 

 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

25๖4 25๖๕ 256๖ 
2. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
การแจ้งเบาะแส/การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
(จากการส ารวจความ
คิดเห็น) 

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

  2.ร้อยละของระดับความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล
(จากการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

25๖4 25๖๕ 256๖ 
  3.ร้อยละของการตอบสนอง

ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

100 100 100 2.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วนิัยและ
การทุจริต 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพื่อพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบการใช้อ านาจ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

1.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
ส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

  2.ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นท่ี 
ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

25๖4 25๖๕ 256๖ 
4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลใน
การปฏบิัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อป้องกันความเส่ียงจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ 

80 82 85  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จ านวนเรื่อง/ข้อมูลท่ีน าขึ้น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

- 50 60  

 


