
 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลศรีวิชัย 
เร่ือง  แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
................................................... 

  ตามที่ ไดมีประกาศเทศบาลตําบลศรีวิชัย เร่ือง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่           
19 ตุลาคม  2560  ขอบังคับเทศบาลตําบลศรีวิชัยวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และ
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีเทศบาลตําบลศรีวิชัย  ประกอบกับประกาศเจตนารมณการปองกันและ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของเทศบาลตําบลศรีวิชัย  ลงวันที่ 12 ตุลาคม  ๒๕๕8  เพ่ือสรางความโปรงใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และ
เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ 
ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแลว  นั้น 

  เพ่ือใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบล     
ศรีวิชัย  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  มีแผนท่ีชัดเจน  เทศบาลตําบลศรีวิชัย  จึงไดจัดทําแผนการเสริมสราง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 เพ่ือถือ
เปนแนวทางปฏิบัตแิละดําเนินการใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลศรีวิชัย  ตอไป 
  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

     ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
      

 
 
 

(นายสมยศ      กันทะวัง) 
นายกเทศบาลตําบลศรีวิชัย



 
 
  
 

    เพื่อใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลศรีวิชัย  มีแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน เปนเครือ่งมือกํากับความประพฤติและปฏิบัติ
หนาที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ  ดังนั้น เทศบาลตําบลศรีวิชัย  จึงกําหนดแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ระยะ 3 ป พ.ศ. 2564 - 2566 ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2564 2565 2566 

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

เพื่อเสริมสรางและเสรมิสราง
จิตสํานึกและคานิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
ใหมีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการปองกัน
ปญหาการทุจริต 

1. รอยละของบุคลากร 
เทศบาลตําบลศรีวิชัย  ที่
ไดรับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาขาราชการ
สวนทองถ่ิน และประมวล
จริยธรรมขาราชการ
ทองถิ่น 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

สงเสริมใหเจาหนาที่
ของรัฐทุกระดับได
เรียนรูและปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ีดวยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นของ
เร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาท่ี
เทศบาล 

ไมเกิน 10 
เรื่อง 

ไมเกิน 7 
เรื่อง 

ไมเกิน 4 
เร่ือง 

 

 
 

แผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 
ระยะ 3 ป พ.ศ. 2564 - 2566 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

2. บูรณาการหนวยงานทุกสวนในการเสริมสราง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 
 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน และทุกภาค
สวนในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ 
การปองกันการทุจริต 
 

 

1.รอยละของระดับ             
ความเหมาะสมในการเปด
ชองทางการแจงเบาะแส/
การเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาล (จากการสํารวจ
ความคิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสาน               
ความรวมมือหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริต 
 
   2.รอยละของระดับความพึง

พอใจตอการปฏิบัติหนาท่ี
หรือพฤติกรรมของเจาหนาที่
เทศบาล (จากการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน/
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสีย
กับเทศบาล) 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

  3.รอยละของการตอบสนอง
ตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏบิัติหรือละเวน
การปฏบิัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของรัฐ 

100 100 100 2.2 สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝาฝนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

3. เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 
 
 
 

เพื่อพัฒนากลไกในการสราง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถวงดุจการใช
อํานาจของเทศบาลตําบลศรี
วิชัย 

1.รอยละของหนวยงานที่มี
สวนรวมในการสราง
มาตรฐาน/การประเมิน 
ความโปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถวงดุลการ
ใชอํานาจใหเหมาะสม 

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

100 100 100 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

4.พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ 
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 

เพื่ อพั ฒ นาขี ดความสามารถของ
เจาหนาท่ีเทศบาลในการปฏิบัติงานได
อยางถูกตองตามกฎระเบียบ มี วินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

1.รอยละของเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ
ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจาหนาท่ีของรัฐในการ
เสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการทุจริต 

  2.รอยละของเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ
ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ดานการเงิน
และการพัสดุ 

80 82 85  

  3.รอยละของเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ
ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการปองกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จํานวนเรื่อง/ขอมูลท่ีนําข้ึน
เว็บไซต เกี่ยวกับการเผยแพรกรณี
ตัวอยาง/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต 

- 50 60  

 


