ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ
เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ 2564 - 2566
...................................................
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็ นหลัก
เทียบการประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและการพัฒนาตนเองส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นทีเ่ ทศบาล
เทศบาลตำบลกระจับ จึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริตเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ
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แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 - 2566
เทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
แนวคิด
1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นหลัก
เที ย บการประพฤติ การปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งดี งามของบุ ค ลากรในองค์ ก ารแต่ ล ะองค์ ก าร การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริ ย ธรรมนั้ น สอดคล้ องตามหลั ก ศี ล ธรรมความโปร่งใส การให้ บ ริก ารที่ ดี
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง
2. การกำหนดแนวปฏิ บัติตามมาตรฐานคุณ ธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมทำให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นทีเทศบาล
จุดประสงค์
1. เพือ่ ให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
2. พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การพัฒนาตนเองได้
3. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เรื่องที่ 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เรื่องที่ 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง
ความหมายความสำคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริยธรรม หมายถึ ง “หลั ก การหรือ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เป็ น
เครื่องมือกำกับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพื่อให้ อยู่ในความถูกต้องดีงาม”
สำนักงาน ก.พ. ได้สรุปความหมายของคำว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่
ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทาง
ความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องค์การนั้นหรือ
ส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับนับ ถือกันมา หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่า
ความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ ชั่ว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทำ อะไรไม่
ควรทำ” สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพล และค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายโดย
ขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการนำไปใช้ จึงเป็นเหตุทำให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนใน
สังคมลดต่ำลง บุคลากรเทศบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ และเป็นกลไกหลักของ
ประเทศในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ สนองความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบสำคัญที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่
ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรเทศบาล นั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรม
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ปฏิบั ติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะตอบแทนคุณแผ่น ดิน ด้วยการกระทำทุกสิ่งอย่างถูกต้อง
โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น และพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ เต็มกำลัง
ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วน
ร่วมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอำนาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมากขึ้น มี
บทบั ญ ญั ติให้ ก ารใช้อ ำนาจรั ฐ เป็ น ไปโดยสุ จริตและมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเพื่ อเป็ น การแก้ ปั ญ หาการขาด
จิ ต สำนึ ก ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความชอบธรรมของเจ้า หน้ าที่ ข องรัฐ จึ งบั ญ ญั ติ ในมาตรา 77 ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำจะต้องปฏิบัติต ามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
กล่าวคือ “รัฐต้องจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
และพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่
ถู ก ต้ อ งเหมาะสม นำมาซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความพอใจความผาสุ ก ของประชาชน ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีก
ด้วยมาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล(เทศบาล) เป็นความจำเป็นพื้นฐานของ
บุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงาน ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล
คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของบุ คลากรส่ วนท้องถิ่น(เทศบาล) พ.ศ.2546 เพื่อให้ ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ของ
องค์กรส่วนท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภา
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย เพราะบุ ค คลดั งกล่ า วย่ อ มร่ ว มกั น ดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ของประชาชนและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้
เจริญก้าวหน้าสาระสำคัญของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนท้องถิ่ น (เทศบาล.)
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 พึงดำรงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ
มีความรับผิดชอบ
หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้
- การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ
- มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้อง ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์ สุจริตจะนำพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพิธีพระราชทานปริญญาบั ตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 ว่า “…มีคุณธรรมข้อหนึ่ งที่สำคัญซึ่งท่านต้อง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี
ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่าน
จึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป…”
- มีความรับผิดชอบต่องานในตำแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนและ
ท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพื่อทำงาน เพื่อการ
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆเพื่อส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะทำให้มีผู้รักและ
ศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน
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มาตรฐานที่ 2 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการทำงาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งลำดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
และติดตามได้
- มีการตั้งคณะทำงาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อ
ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้
- มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้ าใจง่าย
ด้วยวิธีการหลากหลายเช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ จะส่งผลให้เกิด
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน
มาตรฐานที่ 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก
หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น เทศบาล ที่ยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก ดังนี้
- มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้กำลังสติ คือรู้ว่ากำลังทำอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน
อย่างไร หากใช้กำลังสติ หนักแน่นมั่นคงแล้ว จะทำให้เห็นช่อ งทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนและรวดเร็ว
เกิดความสำเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ณ อาคารสวนอัมพร
เมื่อ 11 ธันวาคม 2522 ว่า “…กำลังสติ หรือกำลังแห่งความระลึกรู้ การทำงานนั้นถึงแม้ทำงานด้วยความ
ศรัทธา ด้วยความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาท
เผลอพลั้ งเกิ ดขึ้น นั กปฏิบั ติงานจึ งต้ องระมั ดระวัง ควบคุมสติ ให้ ดีอยู่เสมอเพื่ อให้ รู้เท่ าทั นเหตุก ารณ์ อยู่
ตลอดเวลา… กำลังความตั้งใจ หมายถึงความสามารถควบคุ มจิตใจให้ สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุม
ความคิดให้อยู่ในระเบียบ ให้คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะทำให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่าน
ไปในเรื่องต่าง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค์ กำลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้
กระจ่าง ให้คดิ เห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง ชัดเจน และรวดเร็ว…”
- การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม
- การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา
- การให้บริการด้ว ยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจและรักษาประโยชน์ให้ แก่ผู้รับบริการ
ทุกคน
มาตรฐานที่ 4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
อย่างคุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
- ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ ดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อส่วนรวม
ทั้งนี้ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะทำให้เกิดผลดีต่อการทำหน้าที่ ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรื อนเนื่องใน
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โอกาสวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน
คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และ
ความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างใน
แผ่นดินต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในคำพูด ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่
สม่ำเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว…”
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความถูกต้องของ
ระเบียบกฎหมาย
- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการใช้เงิน
และใช้เวลา
- การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และตรงตามนโยบาย
มาตรฐานที่ 5 พึ ง พั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ ทั น สมั ย อยู่ เ สมอ
หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้
- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผน
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การนำข้อมูลไปใช้ เป็นต้น
- การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ทำให้ภาวะจิตใจสามารถ
ที่จะต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้
- พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ จะกระทำได้โดย
การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่ งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้ทั้งนี้ การพัฒ นา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อองค์กร และความ
เจริญต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
พระราชทานในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ บั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ณ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อ 10 กรกฎาคม 2535 ว่า“…ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยสำคัญประกอบ
พร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมี
วิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สาม ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่ง
พินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการทำงาน อย่างที่สี่ ต้องรู้จักทำงานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่งาน
และแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์ ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่
พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเอง
ให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่ ประกอบกิจการงานด้วยความเพ่งพินิจ
ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญวัฒนาของงานของตัวเอง
และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้น ตามที่ตั้งใจปรารถนา…”
สรุป
มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในเทศบาลคลอง
น้อย พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง เทศบาลและประชาชน ได้รับผลประโยชน์
สร้ างความภูมิใจเกิดขึ้น กับ ท้องถิ่น นำความเจริญ ความมั่น คงและความเป็ นศักดิ์ศรีมาให้ สั งคมท้ องถิ่น
เทศบาลของเราและเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และกล่าวขวัญที่ดีตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้น
ไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้ นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ คง
เส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน
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แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1.เสริมสร้าง
จิตสำนึก ค่านิยม
ให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงาน
ตามหลักธรรมา
ภิบาล

เพื่อเสริมสร้างและ
เสริมสร้าง
จิตสำนึกและ
ค่านิยมในการ
ปฎิบัติราชการของ
เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
ให้มีคุณธรรม และ
ความรับผิดชอบ
ในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต

1.ร้อยละของ
บุคลากรเทศบาล
ตำบลกระจับที่ได้
รับทราบและถือ
ปฎิบัติตาม “จรรยา
พนักงานเทศบาล
และประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
ท้องถิ่น

80

80

2.จำนวนที่เพิ่มขึ้น
ของเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
การปฎิบัติหรือละเว้น
การปฎิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่
เทศบาล

-

-

1.ร้อยละของระดับ
ความเหมาะสมในการ
เปิดช่องทางการแจ้ง
เบาะแส/การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาล
(จากการสำรวจความ
คิดเห็น

-

65

2.บูรณาการ
หน่วยงานทุกส่วน
ในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุก
ภาคส่วนในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม
จริยธรรม และ
การป้องกันการ
ทุจริต

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
85

90

มาตรการ
1.1ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และ
ปฎิบัติงานตาม
หน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ไม่เกิน ไม่เกิน
10
8เรื่อง
เรื่อง

70

75

2.1 ประสาน
ความร่วมมือ
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนใน
การเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและ
การป้องกันการ
ทุจริต
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ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565

มาตรการ

ของประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับ
เทศบาล

2.ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจต่อการ
ปฎิบัติหน้าที่หรือ
พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
(จากการสำรวจความ
คิกเห็นของ
ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้เสียกับเทศบาล)
3.ร้อยละของการ
ตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฎิบัติหรือ
ละเว้นการปฎิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

-

65

70

75

100

100

100

100 2.2ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนใน
การติดตาม
ตรวจสอบการ
ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัย
และการทุจริต
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ตัวชี้วัด

3.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และ
การป้องกันการ
ทุจริต

เพื่อพัฒนากลไกใน
การสร้างวินัย
คุณธรรม
จริยธรรมและการ
ตรวจสอบถ่วงดุจ
การใช้อำนาจของ
เทศบาล

1.ร้อยละของ
หน่วยงานที่มีส่วน
ร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การ
ประเมินความโปรง
ใส

4.พัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม
จริยธรรมและ
การป้องกันการ
ทุจริต

เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของ
เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
ในการปฎิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ มี
วินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง
จากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1.ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับ
การตรวจสอบ
ภายใน
2.ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ด้าน
การเงินและการ
พัสดุ
3.ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับ
การสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต

2.ร้อยละของ
สำนวนการสอบสวน
(ตามประเด็นที่
ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)
มีการดำเนินการได้
ครบถ้วน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
2562 2563 2564 2565
100 3.1 พัฒนา
ระบบและ
กลไกในการ
ตรวจสอบ
ควบคุมและ
ถ่วงดุลการใช้
อำนาจให้
100 100 100 100 เหมาะสม

80

80

82

85

80

80

82

85

80

80

82

85

4.1พัฒนา
สมรรถนะและ
ขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการ
เสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและ
ป้องกันการ
ทุจริต
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4.จำนวนเรื่อง/
ข้อมูลที่นำขึ้น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับ
การเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
50
60

มาตรการ

