
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลศรีธาตุ 

เรื่อง    แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 

................................................... 

  ตามท่ีไดมีประกาศเทศบาลตําบลศรีธาตุ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันท่ี         
30  พฤศจิกายน ๒๕61  ขอบังคับเทศบาลตําบลศรีธาตุ  วาดวยจรรยาพนักงานสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  และนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีเทศบาลตําบลศรีธาตุ  ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน ๒๕61  เพ่ือสรางความโปรงใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากลเปนเครื่องมือ
กํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ        
มีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแลว   นั้น 

  เพ่ือใหการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบล
ศรีธาตุ   อําเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี   มีแผนท่ีชัดเจนเทศบาลตําบลศรีธาตุ  จึงไดจัดทําแผนการ
เสริมสรางมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริตประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๑ – 
๒๕6๓  เพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลศรีธาตุ
ตอไป 
  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63     

                                                              
                                                        (นายไพศาล  อุปมะ) 
       นายกเทศมนตรีตําบลศรีธาตุ 

 



 
 
 
 

  เพ่ือใหการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลศรีธาตุ  มีแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติและ
ปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรทุกคน และเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ  เทศบาลตําบลศรีธาตุจึงกําหนดแผนการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และปองกันการทุจริต  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2564 2565 2566 

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

เพ่ือเสริมสรางและเสริมสราง
จิตสํานึกและคานิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี
ใหมีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการปองกัน
ปญหาการทุจริต 

1. รอยละของบุคลากร  
ท่ีไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
และประมวลจริยธรรม
ขาราชการทองถ่ิน 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

สงเสริมใหเจาหนาท่ี
ของรัฐทุกระดับได
เรียนรูและปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ีดวยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของ
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของเจาหนาท่ี 

ไมเกิน 10 
เรื่อง 

ไมเกิน 7 
เรื่อง 

ไมเกิน 4 
เรื่อง 

 

 
 
 

แผนการเสริมสรางวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลศรีธาต ุ
อําเภอศรีธาตุ    จังหวัดอุดรธาน ี

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  - 2566 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2564 2565 2566 

2.บูรณาการหนวยงานทุกสวนในการเสริมสราง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 
 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน และทุกภาค
สวนในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริต 
 

 

1.รอยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปดชองทาง
การแจงเบาะแส/การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต           
(จากการสํารวจความ
คิดเห็น) 
 

65 70 75 2.1 ประสานความ
รวมมือหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริต 
 
 

  2.รอยละของระดับความพึง
พอใจตอการปฏิบัติหนาท่ี
หรือพฤติกรรมของเจาหนาท่ี
(จากการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดเสียกับหนวยงาน) 
 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 

2564 2565 2566 
  3.รอยละของการตอบสนอง

ตอขอรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริต การปฏบิัติหรือละเวน
การปฏบิัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของรัฐ 

100 100 100 2.2สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝาฝนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

3.  เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสราง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถวงดุจการใช
อํานาจของหนวยงาน 

1.รอยละของหนวยงานท่ีมี
สวนรวมในการสราง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถวงดุลการ
ใชอํานาจใหเหมาะสม 

  2.รอยละของสํานวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นท่ี 
ป.ป.ช.แจงใหทราบ)มีการ
ดําเนินการไดครบถวน 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 

2564 2565 2566 
4. พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ 
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลใน
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
กฎระเบยีบ มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือปองกันความเสี่ยงจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจาหนาท่ีของรัฐในการ
เสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการทุจริต 

  2.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับกฎระเบียบ ดานการเงิน
และการพัสดุ 

80 82 85  

  3.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการปองกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จํานวนเรื่อง/ขอมูลท่ีนําข้ึน
เว็บไซต เก่ียวกับการเผยแพรกรณี
ตัวอยาง/กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ
กับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต 

- 50 60  



 

 


	ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ

