
 
 
 
 
 
 

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคณุธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ระยะ  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลกรูด 
อำเภอกาญจนดษิฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลกรูด 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ระยะ  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลกรูด เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม  เทศบาลตำบลกรูด  
ลงวันที่  7  ตุลาคม  2556  ข้อบังคับเทศบาลตำบลกรูดว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลกรูด  พ.ศ. 
2555  และนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2558  ประกอบกับประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลกรูด  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2557  และ
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2563  ไปแล้วนั้น  เพ่ือสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  เป็น
เครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ   

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกรูด 
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีแผนที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติ
ของบุคลากรทุกคน  เทศบาลตำบลกรูดจึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – ๒๕๖6 เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

    ประกาศ ณ วันที่    14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  
 
 
     
  
 

(นายโกวิทย์  วัชระสวัสดิ์) 
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด 

 
 
 
 
 
 



 
 
  

    เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกรูด มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติและปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ  ดังนั้น เทศบาลตำบลกรูด จึงกำหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6 ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2564 2565 ๒๕๖6 

๑. ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพ่ือเสริมสร้างและเสริมสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
เทศบาลให้มีคุณธรรม และ
ความรับผิดชอบในการ
ป้องกันปัญหาการทุจริต 

๑. ร้อยละของบุคลากร  
เทศบาลตำบลกรูด ที่ได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
ท้องถิ่น 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 

 

๙๐ 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  ๒.จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของเทศบาล 
 

ไม่เกิน 3 
เรื่อง 

ไม่เกิน 2 
เรื่อง 

ไม่เกิน 1 
เรื่อง/ไม่มี 

 

 
 
 
 

แผนการเสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกรดู 
อำเภอกาญจนดิษฐ ์ จงัหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 – 25๖6 



 
-๒- 

 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2564 2565 ๒๕๖6 
๒. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 

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

70 75 80 ๒.๑ ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

  ๒.ร้อยละของระดับความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
เทศบาล (จากการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
กับเทศบาล) 
 

75 80 85 

 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2564 2565 ๒๕๖6 
  ๓.ร้อยละของการตอบสนอง

ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อำนาจของเทศบาล 

๑.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปร่งใส 

90 95 100 ๓.๑ พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อำนาจให้เหมาะสม 

  ๒.ร้อยละของสำนวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ) 
มีการดำเนินการได้ครบถ้วน 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2564 2565 ๒๕๖6 
๔. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

๑.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซ่ึงได้รับพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน 

80 85 90 ๔.๑ พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต 

  ๒.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ 

80 85 95  

  ๓.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

80 85 90 

  ๔.จำนวนเรื่อง/ข้อมูลที่นำขึ้น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

50 60 70  

 


