
บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ        สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง                                
ท่ี  ลป  ๗๔๙๐๑/756                  วันท่ี   9    ตุลาคม 2560 
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ�แผนการเสริมสร�างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป4องกันการทุจริต 
ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
เรียน    ผู�อํานวยการกองคลัง, ผู�อํานวยการกองช�าง 

ด�วยสํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง ได�ประกาศแผนการเสริมสร�างมาตรฐาน              
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป4องกันการทุจริต ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 เพ่ือสร�างความโปร�งใส           
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปDนสากลเปDนเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน  

เพ่ือให�การบริหารงานของท�องถ่ินเปDนไปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน               
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ สํานักปลัด                      
จึงขอประชาสัมพันธ�ให�ท�านและบุคลากรในสังกัดได�ถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด ตามประกาศท่ีแนบมาพร�อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

       
    (ลงชื่อ).................................................. 

     (นางศิริพร  เครือวงศ�) 
                 หวัหน�าสํานักปลัด 

 
 
  



 

 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เรื่อง  แผนการเสริมสร�างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป*องกันการทุจริต 

ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 
********************** 

  ตามท่ีได�มีประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม             
ลงวันท่ี 8 ตุลาคม ๒๕60 ข�อบังคับองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง ว�าด�วยจรรยาข�าราชการส�วนท�องถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕60 และนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง ลงวันท่ี 6 ตุลาคม              
๒๕60 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ�การป4องกันและต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่นขององค�การบริหารส�วน
ตําบล ลงวันท่ี 6 ตุลาคม ๒๕60 เพ่ือสร�างความโปร�งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปDนสากล
เปDนเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให�การบริหารราชการเปDนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให�ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว�วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ ไปแล�ว นั้น 

  เพ่ือให�การเสริมสร�างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป4องกันการทุจริตขององค�การบริหารส�วน
ตําบลบ�านดง  อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง มีแผนท่ีชัดเจน องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง จึงได�จัดทํา
แผนการเสริมสร�างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป4องกันการทุจริตประจําป5งบประมาณพ.ศ. 2561- 
๒๕63 เพ่ือถือเปDนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการให�สอดคล�องกับอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล
ต�อไป 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ    ณ    วันท่ี      9      เดือน   ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕60 
 
 
      

 
(นายศุกร�    ไทยธนสุกานต�) 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง



 
 
 
 

  เพื่อให�การเสริมสร�างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป4องกันการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดงมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เปDนเครื่องมือกํากับความประพฤติ
และปฏิบัติหน�าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให�การบริหารราชการเปDนไปอย�างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให�ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว�วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง จึงกําหนดแผนการเสริมสร�างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป4องกันการทุจริต ระยะ 3 ป5 พ.ศ. 2561 - 2563 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� ตัวชี้วัด ค�าเป*าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

1. ปลูกจิตสํานึก ค�านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร�างวินัยแก�ทุกภาคส�วน 

เพื่อเสริมสร�างและเสริมสร�าง
จิตสํานึกและค�านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ�าหน�าที่
องค�การบริหารส�วนตําบลให�
มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป4องกัน
ปUญหาการทุจริต 

1. ร�อยละของบุคลากร
อบต.บ�านดง ที่ได�
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข�าราชการ
ส�วนท�องถิ่น และประมวล
จริยธรรมข�าราชการ
ท�องถิ่น 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

ส�งเสริมให�เจ�าหน�าที่
ของรัฐทุกระดับได�
เรียนรู�และปฏิบัติงาน
ตามหน�าที่ด�วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
เรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว�นการปฏิบัติหน�าที่
โดยมิชอบของเจ�าหน�าที่
องค�การบริหารส�วนตําบล 

ไม�เกิน 10 
เรื่อง 

ไม�เกิน 7 
เรื่อง 

ไม�เกิน 4 
เรื่อง 

 

 
 

แผนการเสริมสร�างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป*องกันการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
อําเภอแม�เมาะ  จังหวัดลําปาง 

ระยะ 3 ป+ พ.ศ. 2561 - 2563 



-2- 
 

ยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� ตัวชี้วัด ค�าเป*าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

2. บูรณาการหน�วยงานทุกส�วนในการเสริมสร�าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป4องกันการทุจริต 
 

เพื่อส�งเสริมการมีส�วนร�วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส�วนในการเสริมสร�างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป4องกันการทุจริต 
 
 

1.ร�อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปWดช�องทาง
การแจ�งเบาะแส/การ
เผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร
เกี่ยวกับการป4องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องค�การบริหารส�วนตําบล
(จากการสํารวจความ
คิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสานความ
ร�วมมือหน�วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสร�างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป4องกันการ
ทุจริต 
 
 

  2.ร�อยละของระดับความพึง
พอใจต�อการปฏิบัติหน�าที่
หรือพฤติกรรมของเจ�าหน�าที่
องค�การบริหารส�วนตําบล
(จากการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู�รับบริการ/
ผู�มีส�วนได�เสียกับองค�การ
บริหารส�วนตําบล) 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� ตัวชี้วัด ค�าเป*าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

  3.ร�อยละของการตอบสนอง
ต�อข�อร�องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว�น
การปฏิบัติหน�าที่โดยมิชอบ
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

100 100 100 2.2 ส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝZาฝ[นประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

3. เสริมสร�างความเข�มแข็งในการเสริมสร�างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป4องกันการทุจริต 
 
 
 

เพื่อพัฒนากลไกในการสร�าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ�วงดุจการใช�
อํานาจขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล 

1.ร�อยละของหน�วยงานที่มี
ส�วนร�วมในการสร�าง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ�วงดุลการ
ใช�อํานาจให�เหมาะสม 

  2.ร�อยละของสํานวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ป.ป.ช.แจ�งให�ทราบ)มีการ
ดําเนินการได�ครบถ�วน 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� ตัวชี้วัด ค�าเป*าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

4. พัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
ในการเสริมสร�างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป4องกันการทุจริต 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ�าหน�าที่องค�การบริหารส�วนตําบลใน
การปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�องตาม
กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อป4องกันความเสี่ยงจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.ร�อยละของเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง
ซึ่งผ�านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ�าหน�าที่ของรัฐในการ
เสริมสร�างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป4องกันการทุจริต 

  2.ร�อยละของเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง
ซึ่งผ�านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด�านการเงิน
และการพัสดุ 

80 82 85  

  3.ร�อยละของเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง
ซึ่งผ�านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร�างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป4องกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จํานวนเรื่อง/ข�อมูลที่นําขึ้น
เว็บไซต� เกี่ยวกับการเผยแพร�กรณี
ตัวอย�าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง
กับการสร�างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป4องกันการ
ทุจริต 

- 50 60  

 


