
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ ่
เร่ือง   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
........................................................... 

 

  ตามท่ีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  เรื่อง  นโยบายคุณธรรม  จริยธรรม  ลงวันที่  16 
มกราคม  2563  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และ
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่    15   มกราคม   2563  ประกอบ กับประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบล   15   มกราคม    2563   
เพ่ือสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
บุคลากรทุกคน  และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว  นั้น 
 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  มีแผนที่ชัดเจน  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  จึงได้จัดท าแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม  จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 
เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 

   ประกาศ      ณ      วันที่    16    มกราคม  พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายประสิทธิ์    เจตนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และป้องกันการทุจริต 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

ระยะ   3  ปี  (พ.ศ.2561  - 2563) 
 

   เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน  เป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน  และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจ
ในการบริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และป้องกันการทุจริต  ระยะ  3  ปี (พ.ศ.2561 - 2563) 

 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2561 2562 2563 
1. ปลูกจิตส านึก  ค่านิยม  
คุณธรรม จริยธรรม และการสร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพ่ือเสริมสร้างและสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกันปัญหา
การทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร อบต.ไผ่ 
ที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ท้องถิ่น 

80 85 90 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ไม่เกิน 
10 เรื่อง 

ไม่เกิน  
7 เรื่อง 

ไม่เกิน  
4 เรื่อง 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนใน
การเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนใน
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

1. ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทางการ
แจ้งเบาะแส/การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทจริตของ อบต. 

65 70 75 2.1 ประสานความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนใน
การเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
(ต่อ) 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนใน
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

2. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ อบต. 
(จากการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
เสียกับ อบต.) 
 

65 70 75   

3. ร้อยละของการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

 100 100 100 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการติดตาม
ตรวจสอบ การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัย และการทุจริต 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ตรวจสอบถ่วงดุจการใช้อ านาจ
ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วน
ร่วมในการสร้างมาตรฐาน/การ
ประเมินความโปร่งใส 
 

100 100 100 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

2. ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ ป.ป.ช.
แจ้งให้ทราบ) มีการด าเนินการได้
ครบถ้วน 
 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 
 

80 85 90 พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ด้านการเงิน และการพัสดุ 

80 85 90 

3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

80 82 85 

4. จ านวนเรื่อง/ข้อมูลที่น าขึ้น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่
กรณีตัวอย่าง/กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 

- 50 60 

 
 


