
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

************************ 
ตามท่ีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  เรื่อง  นโยบายคุณธรรม จริยธรรม  

ประจ าปี 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
สัก  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561  เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน  และเพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ  ศรัทธา  
และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว นั้น 

          เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนสัก  อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มแีผนที่ชัดเจน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก
จึงได้จัดท าแผนการเสริมเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต             
ประจ าป ี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2561 

 

(นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี                   

ระยะ 3 ปี  พ.ศ.2561-2563 
 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน  เป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ.2561-2563  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2561 2562 2563 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และ
การสร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน 

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร อบต.ดอน
สัก ที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ท้องถิ่น 
2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ไม่เกิน 10 
เรื่อง 
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ไม่เกิน 7 
เรื่อง 

 

90 

 

 

ไม่เกิน 4 
เรื่อง 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลัก  
ธรรมาภิบาล 



ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2561 2562 2563 

2. บูรณาการหน่วยงาน
ทุกส่วนในการ
เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 
3. เสริมสร้างความ
เขม้แข็งในการ
เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ
ทุจริต 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนใน
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

 

 

 

 

 
เพ่ือพัฒนากลไกในการสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1. ร้อยละของระดับความเหมาะสมในการเปิด
ช่องทางการแจ้งเบาะแส/การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล (จากการ
ส ารวจความคิดเห็น) 
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล (จากการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
3. ร้อยละของการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความโปร่งใส 
๒. ร้อยละของส านวนการสอบสวน(ตามประเด็น
ที่ ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)มีการด าเนินการได้ครบ 
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๑๐๐ 

๑๐๐ 

2.1 ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ
ทุจริต 

 

 

 

๓.๑ พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 



ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2561 2562 2563 

๔. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการ
พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการ
พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ 
3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการ
พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม
จรยิธรรมและการป้องกันการทุจริต 
๔. จ านวนเรื่อง/ข้อมูลที่น าขึ้นเว็บไซต์ เกี่ยวกับ
การเผยแพร่กรณีตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 

๘๐ 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
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๕๐ 

๘๕ 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 

๖๐ 

๔.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 



 


