
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จรยิธรรมและป้องกันการทุจริต 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3  
................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลเมอืงมุกดาหาร  เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
เทศบาลเมื องมุ กดาหาร  จั งหวัดมุกดาหาร   พ .ศ .๒๕61 ลงวันที่  28  ธันวาคม 2561                        
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร  เรื่อก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ลงวันที่ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาล เพื่อสร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุก
คน และเพื่อให้การบริหารราชการเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ  และมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว  นั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมือง
มุกดาหาร  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  มีแผนที่ชัดเจน  เทศบาลเมืองมุกดาหาร               
จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖3 เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

    ประกาศ ณ วนัที่ 28 เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2561                                      
      
 
                                                          สวุรรณี  ตัง้ปณธิานนท์ 

(นางสวุรรณี  ตั้งปณิธานนท)์ 
นายกเทศมนตรเีมืองมุกดาหาร

เลขที.่.261../..2561.. 



 
 
  

    เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน  เป็นเครื่องมือก ากับ                  
ความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน  และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ              
ศรัทธาและไวว้างใจในการบริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น  เทศบาลเมืองมุกดาหาร  จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และป้องกันการทุจริต  ระยะ 4 ปี    
พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4 ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 

๑. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสริมสรา้งและ
เสริมสรา้งจติส านกึและ
ค่านิยมในการปฏิบตัิ
ราชการของเจ้าหน้าที่ให้มี
คุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกนั
ปัญหาการทุจรติ 

๑. ร้อยละของบุคลากร  
ที่ได้รบัทราบและถอื
ปฏิบัตติามมาตรฐาน
กลางทางจริยธรรม และ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการทอ้งถิน่ 

๘๐ 
 
 
 
 

 

๘๕ 
 
 
 
 

 

๙๐ 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรฐัทุกระดับได้
เรียนรูแ้ละปฏิบตัิงาน
ตามหน้าทีด่ว้ยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  ๒.จ านวนทีเ่พิ่มขึ้นของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบั
การทุจรติการปฏิบตัิ
หรือละเวน้การปฏิบตัิ
หน้าทีโ่ดยมิชอบของ
เจ้าหนา้ที ่
 

ไม่เกนิ 8 
เรื่อง 

ไม่เกนิ 6 
เรื่อง 

ไม่เกนิ ๔ 
เรื่อง 

 

 
 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561 – 25๖4 



- ๒ - 
 

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 

๒. บรูณาการหน่วยงานทกุส่วนในการ
เสริมสรา้งวนิัยคุณธรรม  จรยิธรรม                
และการป้องกนัการทุจรติ 
 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกนัการทุจรติ 
 
 

๑.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิด
ช่องทางการแจ้งเบาะแส/
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกบัการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติของ
เทศบาล (จากการส ารวจ
ความคิดเหน็) 
 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๒.๑ ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ
เสริมสรา้งวนิัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกนัการ
ทุจริต 
 
   ๒.ร้อยละของระดับความ

พึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าทีห่รือพฤติกรรมของ
เจ้าหนา้ที่(จากการส ารวจ
ความคิดเหน็ของ
ประชาชน/ผู้รบับรกิาร/ผู้มี
ส่วนได้เสียกับเทศบาล) 
 

๖๕ ๗๐ ๗๕ 

 
 
 
 



- ๓ - 
 

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 

  ๓.ร้อยละของการ
ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน
เกี่ยวกบัการทุจรติ การ
ปฏิบัตหิรือละเวน้การ
ปฏิบัตหิน้าทีโ่ดยมิชอบ 
ของเจ้าหนา้ที่ของรฐั 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒.๒ สง่เสรมิการมี
ส่วนรว่มของ
ภาคเอกชนในการ
ติดตามตรวจสอบการ
ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วนิัยและ
การทุจรติ 

๓. เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน             
การทุจรติ 
 
 
 

เพื่อพัฒนากลไกในการ
สร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อ านาจของเทศบาล 

๑.ร้อยละของหนว่ยงาน            
ที่มีส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมนิ
ความโปร่งใส 

100 100 ๑๐๐ ๓.๑ พัฒนาระบบ
และกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถว่งดุลการใช้
อ านาจใหเ้หมาะสม 

  ๒.ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเดน็ที่ 
ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ) มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 



- ๔ - 
 

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 

๔.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่            
ของรฐัในการเสริมสรา้งวนิัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกนัการทุจรติ 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหนา้ที่เทศบาลในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบยีบ             
มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
ป้องกนัความเสี่ยงจากการทจุริต 
และประพฤติมิชอบ 

๑.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งซึ่งได้รบัพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

5๐ 6๐ 7๐ ๔.๑ พัฒนาสมรรถนะ
และขดีความสามารถ
เจ้าหนา้ที่ของรฐัใน
การเสริมสรา้งวนิัย
คุณธรรม จริยธรรม
และปอ้งกนัการทุจรติ 

  ๒.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งซึ่งได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกบักฎระเบียบ 
ด้านการเงินและการพัสด ุ

๓๐ ๔๐ ๕๐  

  ๓.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกบัการสร้างวนิัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกนัการทุจรติ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

  ๔. จ านวนเรื่อง/ข้อมูลที่น า
ขึ้นเว็บไซต์ เกี่ยวกบัการ
เผยแพร่กรณีตวัอย่าง/
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การสรา้งวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกนั
การทุจรติ 

๑๐ ๑๐ ๑๐  

 


