
 
 

 
 

แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต 
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เทศบาลต าบลนาใน  
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลนาใน 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔-๒๕6๖ 

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

  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นหลักเทียบการ 
ประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และ จริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการ
พัฒนา ตนเองส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาใน  เทศบาลต าบลนาใน จึงได้จัดท าแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน การทุจริตเพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  ของเทศบาลต าบลนาใน 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีแผนที่ชัดเจน เทศบาลต าบลนาใน จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔-๒๕6๖ เพ่ือถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาในต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 
 
      

           
(นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ศรี) 

นายกเทศมนตรีต าบลนาใน



 
 
  
 

    เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลนาใน มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติและปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ  ดังนั้น เทศบาลต าบลนาใน จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ. 256๔-256๖ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพ่ือเสริมสร้างและเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลให้
มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร 
ทต.นาใน ที่ได้รับทราบ
และถือปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการท้องถิ่น 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลนาใน 

ไม่เกิน 10 
เรื่อง 

ไม่เกิน 7 
เรื่อง 

ไม่เกิน 4 
เรื่อง 

 

 
 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลนาใน  
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ระยะ 3 ปี พ.ศ. 256๔-256๖ 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
256๔ 256๕ 256๖ 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
การแจ้งเบาะแส/การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลนาใน(จากการ
ส ารวจความคิดเห็น) 

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

พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลนาใน (จาก
การส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้เสียกับเทศบาล) 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
256๔ 256๕ 256๖ 

  3.ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

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

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

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

100 100 100 

 
 
 
 
 

  
 



-4- 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งผ่านการพฒันาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ 

80 82 85  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จ านวนเรื่อง/ข้อมูลที่น าขึ้น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

- 50 60  

 


