ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม
เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
...................................................
ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาล
เมืองเดชอุดม พ.ศ.๒๕๕6 ลงวัน ที่ 6 มกราคม 2556 ประกาศเทศบาลเมื องเดชอุด ม เรื่อง นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจ ริตของเทศบาลเมืองเดช
อุดม มีแผนที่ชัดเจน เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงได้จัดทาแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61

(นายสุริยา จันทะสิงห์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองเดชอุดม
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองเดชอุดม มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติและปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหา รงาน
ภาครัฐ ดังนั้น เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงกาหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
๑. ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อเสริมสร้างและเสริมสร้าง
จิตสานึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ให้มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต

๑. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
กลางทางจริยธรรม และ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการท้องถิ่น
๒.จานวนที่เพิ่มขึ้นของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2561
2562
2563
๘๐
๘๕
๙๐

ไม่เกิน ๑๐
เรื่อง

ไม่เกิน ๗
เรื่อง

ไม่เกิน ๔
เรื่อง

มาตรการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

-๒ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

๒. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด
๑.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
การแจ้งเบาะแส/การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาล (จากการสารวจ
ความคิดเห็น)
๒.ร้อยละของระดับความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
(จากการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้เสียกับเทศบาล)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2561
2562
2563
๖๕
๗๐
๗๕

๖๕

๗๐

๗๕

มาตรการ
๒.๑ ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต

-๓ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
๓.ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

เพื่อพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อานาจของเทศบาล

๑.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปร่งใส
๒.ร้อยละของสานวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่
ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)มีการ
ดาเนินการได้ครบถ้วน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2561
2562
2563
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

-

-

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

มาตรการ
๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต
๓.๑ พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อานาจให้เหมาะสม

-๔ยุทธศาสตร์
๔.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
๑.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลในการปฏิบัติงานได้ ซึง่ ได้รับพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีวินัย
การตรวจสอบภายใน
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๒.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ
๓.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2561
2562
2563
๓๐
๔๐
๕๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

มาตรการ
๔.๑ พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต

-๕ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
๔.จานวนเรื่อง/ข้อมูลที่นา
ขึ้นเว็บไซต์ เกี่ยวกับการ
เผยแพร่กรณีตัวอย่าง/
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2561
2562
2563
๑๐
๑๐
๑๐

มาตรการ

