
 
 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลวังชัย 
เรื่อง  แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
................................................... 

  ตามท่ีไดมีประกาศเทศบาลตําบลวังชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันท่ี ๑๙  
มกราคม ๒๕๕๘  ประกาศประมวลคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการทองถิ่น  และนโยบายการกาํกบัดูแล
องคการท่ีดี ของเทศบาลตําบลวงัชัย ประกอบกบัประกาศเจตนารมณการปองกนัและตอตานการทุจรติ
คอรรปัช่ันของเทศบาลตําบลวงัชัย  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อสรางความโปรงใสมมีาตรฐานในการปฏบิติังานท่ี
ชัดเจนและเปนเครือ่งมอืกาํกบัความประพฤติของบุคลากรในองคกร และเพือ่ใหการบรหิารราชการเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจ ในการบรหิารงาน
ภาครฐั ไปแลว  นัน้ 

  เพื่อใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ของเทศบาลตําบลวงัชัย  
ใหมีแผนการปฏบิติังานท่ีชัดเจน เทศบาลตําบลวงัชัย  จึงไดจัดทําแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เพือ่ถือเปนแนวทางปฏบิติั และ
ดําเนนิการใหสอดคลองกบัอาํนาจหนาท่ีของเทศบาลตอไป 
  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 
 

   ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๙   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
      

                                 
(นายกติติ  คําแกนคูณ) 

นายกเทศมนตรตํีาบลวงัชัย



 
 
 
 

  เพื่อใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ของเทศบาลตําบลวงัชัย  ใหมีแผนการปฏบัิติงาน ท่ีชัดเจน เทศบาลตําบลวงัชัย  จึงไดจัดทํา
แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เพือ่ถือเปนแนวทางปฏบัิติ และดําเนนิการใหสอดคลองกบั
อาํนาจหนาท่ีของเทศบาลตอไป ดังนัน้ เทศบาลตําบลวงัชัย จึงกาํหนดแผนการเสรมิสรางวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม และปองกนัการทุจรติ ระยะ 3 ป พ.ศ. 255๘- 25๖๐ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
255๘ 255๙ 25๖๐ 

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

เพื่อเสริมสรางและเสริมสราง
จิตสํานึกและคานิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี
องคการบรหิารสวนตําบลให
มีคุณธรรม และความ
รบัผิดชอบในการปองกนั
ปญหาการทุจรติ 

1. รอยละของบุคลากร
เทศบาลตําบลวงัชัยท่ีได
รบัทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาขาราชการ
สวนทองถ่ิน และประมวล
จริยธรรมขาราชการ
ทองถ่ิน 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

สงเสริมใหเจาหนาท่ี
ของรฐัทุกระดับได
เรียนรูและปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ีดวย
หลักการยึดหลัก 
ธรรมาภบิาลมาปรบัใช
ในการพัฒนาองคกร 

  2.จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจรติการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมชิอบของเจาหนาท่ี
ภายในเทศบาล 

ไมเกิน 10 
เรื่อง 

ไมเกิน 7 
เรื่อง 

ไมเกิน 4 
เรื่อง 

 

 
 

แผนการเสริมสรางวินยั คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลวังชัย 
อําเภอน้ําพอง   จังหวัดขอนแกน 
ระยะ 3 ป พ.ศ. 255๘ – 25๖๐ 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
255๘ 255๙ 25๖๐ 

2. บูรณาการหนวยงานทุกสวนในการเสริมสราง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 
 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน และทุกภาค
สวนในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริต 
 

 

1.รอยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปดชองทาง
การแจงเบาะแส/การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจรติของ
เทศบาลตําบลวงัชัย (จาก
การสํารวจความคิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสานความ
รวมมือหนวยงาน
ภาครฐัและภาคเอกชน
ในการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกนัการ
ทุจริต 
 
   2.รอยละของระดับความพึง

พอใจตอการปฏิบัติหนาท่ี
หรอืพฤติกรรมของเจาหนาท่ี
ของเทศบาล (จากการ
สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมี
สวนไดเสียกับเทศบาล) 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
255๘ 255๙ 25๖๐ 

  3.รอยละของการตอบสนอง
ตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจรติ การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของรฐั 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 

 

2.2 สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝาฝนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

3.เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 
 
 
 

เพือ่พฒันากลไกในการสราง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถวงดุจการใช
อาํนาจของเทศบาล 

1.รอยละของหนวยงานท่ีมี
สวนรวมในการสราง
มาตรฐาน/การประเมนิความ
โปรงใส 

- - ๘๐ 3.1 พฒันาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถวงดุลการ
ใชอาํนาจใหเหมาะสม 

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

80 
 
 

 

85 
 
 

 

90 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2557 2558 2559 

4.พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ 
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 

เพือ่พฒันาขีดความสามารถของ
พนกังานเทศบาล ในการปฏิบัติงานได
อยางถูกตองตามกฎระเบียบ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปองกัน
ความเส่ียงจากการทุจรติและประพฤติ
มิชอบ 

1.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจาหนาท่ีของรฐัในการ
เสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการทุจริต 

  2.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
เกีย่วกบักฎระเบียบ ดานการเงนิ
และการพสัดุ 

80 82 85  

  3.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการปองกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จํานวนเรื่อง/ขอมูลท่ีนําข้ึน
เวบ็ไซต เกีย่วกบัการเผยแพรกรณี
ตัวอยาง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ
กับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต 

- 50 60  

 



 


	ประกาศเทศบาลตำบลวังชัย

