
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 
ที ่   กจ 55801/-             วันที่  16   กันยายน   พ.ศ. 2563 
 

เรื่อง รายงานผลการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2563 
 

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน ผ่านปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองลานได้ประกาศให้มีการจัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2561 เพื่อเป็นกรอบในการวางแนวทางการประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในหน่วยงาน การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมทีส่อดคล้องตามหลักศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการที่ดี 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเองส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
หนองลาน 

  ข้อเท็จจริง  
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักปลัดเทศบาลจึงได้จัดให้มีโครงการ/ กิจกรรมตามยุทธศาสต์
แห่งแผนการเสริมสร้างมาตรฐานฯ ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว   

  ข้อพิจารณา/เสนอแนะ 
  จากรายงานสรุปแผนการเสริมสร้างวินัยฯ จะพบว่าปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญได้แก่การมี
งบประมาณอยู่อย่างจ ากัด เทศบาลฯ จะสามารถด าเนินโครงการแบบไม่ใช้งบประมาณได้ ในลักษณะการ
สอดแทรกความรู้ในกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลฯ และบางโครงการ/ กิจกรรมจ าเป็นต้องยกเลิกเนื่องจาก
ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง   อย่างไรก็ตามเทศบาลฯ สามารถน ารายงานผลการด าเนินงานนี้ไปเป็น
ประโยชน์ในการเพ่ิมเติม/ ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ/ กิจกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนให้
มากที่สุดและสอดคล้องกับข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ  ประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

(นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ) 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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ความคิดเห็นปลัดเทศบาล 
  ...................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 

 

(นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ) 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 
 
ความคิดเห็นนายกเทศมนตรี 
  ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. .................................................. 

 

(นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 
 
 
 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองลาน มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติและปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  
ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองลาน  จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี ประจ าปี  2563  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน ค าอธิบาย 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
-กิจกรรมการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

เพ่ือเสริมสร้างและเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล
หนองลาน ให้มีคุณธรรม 
และความรับผิดชอบในการ
ป้องกันปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร 
ทต.หนองลานที่ได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
ท้องถิ่น 

90 
 
 
 
 

 

100% -พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมกิจกรรมครบทุก
คน 
 
 

  2.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของพนักงาน
เทศบาลต าบลหนองลาน 

ไม่เกิน 4 เรื่อง 100% -ไม่มีผู้ร้องเรียน 
   

รายงานการด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองลาน 
อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน ค าอธิบาย 

2.บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 
 
-ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

 
 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนใน
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 
 

 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิด
ช่องทางการแจ้งเบาะแส/
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลหนองลาน
(จากการส ารวจความ
คิดเห็น) 

75 100%  
 

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ
ติดตามตรวจสอบการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัยและการทุจริต 

 2.ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบล
หนองลาน(จากการส ารวจ
ความคดิเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้เสียกับองค์กร
บริหารส่วนต าบล) 

75 100%  
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน ค าอธิบาย 

  3.ร้อยละของการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

100 100%  

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
-พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจของเทศบาลต าบล
หนองลาน 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วน
ร่วมในการสร้างมาตรฐาน/การ
ประเมินความโปรงใส 

- -  

  2.ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

100 100%  
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบาย 

4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 
 
-พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้าง
วินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและ 
ป้องกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลหนองลาน 
ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบ มี
วินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งผ่านการ
พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

80 100%  

 2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งผ่านการ
พัฒนาศักยภาพเกีย่วกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ 

80 100%  

 3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งผ่านการ
พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

80 100% 

  4.จ านวนเรื่อง/ข้อมูลที่น าขึ้นเว็บไซต์ เกี่ยวกับ
การเผยแพร่กรณีตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 

- 100%  

 


