
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
 เร่ือง  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*********************************************************************   
  เทศบาลตำลพรรณานิคมได้จัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน การ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 ขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี 
และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น องค์กรหลักในการจัดบริการ
สาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ท่ีสำคัญคือ ปัญหาด้านการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและด้วยเหตุ
ท่ีว่านี้ได้มีส่วนทำให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลพรรณานิคม จึงประกาศใช้แผนการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 จึง
ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63     
 
 

 
(นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 

นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

       
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน 

วินัยคุณธรรม จริยธรรม 
      ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
                 จัดทำโดย 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลพรรณานิคม 
อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
คำนำ 

                เทศบาลตำบลพรรณานิคมได้จัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ภาครัฐ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับมาตรการเชิงบวก ในการ
ป้องกันปัญหาการกระทำผิดวินัย ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ การทุจริต และการประพฤติ มิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งได้มีการทบทวนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนดังกล่าว เป็นกรอบแนวทางหลักใน การดำเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลพรรณานิคม อันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรรณานิคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมความสำเร็จตามแผน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐท่ีได้กำหนดไว้อีกด้วย 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทนำ 
 หลักการและเหตุผล  

        รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา ในระดับพื้นที่ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่กฎหมาย
กำหนด และต้องเป็นไปเพื่อคุ ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศโดยรวม 
นอกจากนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
คำนึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชน เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการ
สาธารณะและแก้ไข ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ท่ีสำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และด้วยเหตุ
ท่ีว่านี้ได้มี ส่วนทำให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่ง ไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางส่วนมี พฤติการณ์ส่อไปในทางท่ีเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทำในลักษณะท่ีเป็น
การ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม จากสภาพปัญหาที่พบใน อปท. ตามส่ือ 
ส่ิงพิมพ์หรือส่ือประชาสัมพันธ์จะพบว่าภาพลักษณ์ของ อปท. มีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจานวนมาก และมี แนวโน้ม
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ อปท. ตามมา ดังนั้น  อปท. 
จะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะ ประชาชนให้ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการทำงานของ อปท. ซึ่งบุคคลที่มีส่วนสำคัญ ที่จะทำให้ อปท. 
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยถอยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบ  ด้วย คณะสมาชิก
สภา อปท. คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ อปท. ทุก ๆ ตำแหน่ง จะต้องมีจิตสำนึก
ค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับ หลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับฯ ใน
การบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หาก อปท. ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและ
ประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไว้วางใจ ศรัทธา อปท. อย่างแน่นอน           

เทศบาลตำบลพรรณนานิคม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็น อปท. หนึ่งท่ีจะเป็นตัว
ช่วยสร้าง ภาพลักษณ์หรือการเป็นต้นแบบในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อจะขยายผลไปยัง อปท. อื่นได้เข้าร่วม
การเป็น เครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ทำให้ทุก อปท. ได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน  

๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลพรรณานิคม ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลพรรณานิคม   

๒. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

๓.เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ ชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง  

 



 
๔. เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ หน้าท่ี

โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพรรณานิคม  
๕. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริตโดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 

จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง  
เป้าหมาย  

๑. ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำของเทศบาลตำบลพรรณานิคม รวมทั้งประชาชน มี
จิตสำนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย  

๒. เทศบาลตำบลพรรณานิคม มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง  

๓. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกนั และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ  

๔. เทศบาลตำบลพรรณานิคมสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุล การใช้อำนาจให้เหมาะสม  

๕. เทศบาลตำบลพรรณานิคม พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
ประโยชน์ของการจัดทำแผน  

๑. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตำบลพรรณานิคม มี
จิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  

๒. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตำบล
พรรณานิคม  

๓. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส ใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๔. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
๕. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต  
๖. เทศบาลตำบลพรรณานิคมได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการเป็น 

อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  
แนวทางการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล  

1. งานการเจ้าหน้าท่ี สำนักปลัดเทศบาลเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานตามแผนใน ภาพรวม 
รวมทั้งประสานงานกับหนว่ยงานเจ้าภาพโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ  

2. คณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาล ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปูองกันการทุจริต  

3. กำหนด การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน ปีละ 3 
ครั้ง คือ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ในการรายงานผลต่อคณะกรรมการจริยธรรม และ นายกเทศมนตรี 
ข้อมูลองค์กร 
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานิคม  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
- แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม  

 
 
- แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจราจร/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายซอยถนน หมู่บ้านและ ติดต้ัง

ไฟเลนส์ตามโค้งถนน  



- แนวทางการพัฒนาด้านผังเมืองรวม  
- แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านการเกษตร  
- แนวทางการพัฒนาด้านอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม  
- แนวทางการพัฒนาด้านสนับสนุนกิจกรรมกีฬา  
- แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและด้านยาเสพติด  
- แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมบำรุงศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- แนวทางการพัฒนาด้านสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ได้รับเช้ือโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และ

สนับสนุนกิจกรรมงานด้านครอบครัวศูนย์ ๓ วัย และงานกาชาด  
- แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาและศาสนา  
- แนวทางการพัฒนาด้านสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ  
- แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัย  
- แนวทางการพัฒนาด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและแหล่งน้ำ  
- แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงบำรุงรักษาป่าไม้ชุมชน  
-แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม  
- แนวทางการพัฒนาด้านบำบัดและจัดการขยะมูลฝอย  
- แนวทางการพัฒนาด้านขุดลอกร่องน้ำ คลอง หนอง สระน้ำ ก่อสร้าง/ปรับปรุงฝ่ายกัก เก็บน้ำ 

ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ/ก่อสร้างประตูน้ำ/ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ/ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ/ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
คสล.  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ  
- แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้กับนักการเมืองท้องถิ่น/พนักงาน

เทศบาล/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน  
- แนวทางการพัฒนาด้านสนับสนุนกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
-แนวทางการพัฒนาด้านเสริมสร้างความรู้การป้องกันประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของ

ประชาชน  
- แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มช่องทางในการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน  
-แนวทางการพัฒนาด้านสนับสนุนให้บริการและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ 

ประชาชน  
เป้าประสงค ์ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จัดให้มีและบำรุงรักษาการคมนาคม
ท้ังทางบกและทางน้ำ มีความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว การวางผังเมืองรวมที่เป็นระบบ มกีารบริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึ้น รวมท้ังการพัฒนาระบบ จราจรและป้ายประชาสัมพันธ์  

2.ด้านเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 
 
๓.ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคมจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ 

มีการส่งเสริมการออก กำลังกายการเล่นกีฬา มีการป้องกันควบคุมระงับโรคติดต่อและการบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ มี



การส่งเสริมงาน วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสังคมสงเคราะห์ มี
การส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่นสวนสุขภาพ ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมศูนย์สามวัย 
สายใยรัก แห่งครอบครัว และชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และแหล่งน้ำ จัดให้มีการบำรุงรักษา คุ้มครองดูแล การ
สร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และดูแลบำรุงรักษาพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  

๕. ด้านการเมือง การบริหาร และการบริการจัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักการเมือง
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาลมีศักยภาพในการท างานท่ีดี มีคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น และพฒันาเพิ่มช่องทางในการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารของ ประชาชน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและสนับสนุน
การให้บริการประชาชน  

 
 



แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 
เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

เพื่อใหก้ารเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพรรณานิคม มีแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติและปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรทุก
คน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น เทศบาลตำบล
พรรณานิคม  จึงกำหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕64  ดังนี้ 
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1. ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสริมสร้างและเสริมสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลให้มีคุณธรรม และ
ความรับผิดชอบในการ
ป้องกันปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร
เทศบาลตำบลพรรณา
นิคมท่ีได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการท้องถิ่น 

80 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล 

ไม่เกิน 10 
เรื่อง 
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2.บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
การแจ้งเบาะแส/การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาล(จากการสำรวจ
ความคิดเห็น) 

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

พอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบล
(จากการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้เสียกับเทศบาล) 

65 



 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ 

2564  
  3.ร้อยละของการตอบสนอง

ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

100 2.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วนิัยและ
การทุจริต 

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพื่อพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อำนาจของเทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

1.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
ส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อำนาจให้เหมาะสม 

  2.ร้อยละของสำนวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นท่ี 
ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)มีการ
ดำเนินการได้ครบถ้วน 

100 

 
 
 
 
 

  
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ 
2564  

4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลพรรณานิคม
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อป้องกันความเส่ียงจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

80 4.1พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ 

80  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

80 

  4.จำนวนเรื่อง/ข้อมูลท่ีนำขึ้น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

-  


