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เทศบาลต าบลตน้ไทร  
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ประกาศเทศบาลต าบลต้นไทร 
เรื่อง แผนการเสรมิสร้างวินัยคุณธรรม จรยิธรรม และป้องกันการทุจรติ เทศบาลต าบลต้นไทร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2564 

 

ตามที่ เทศบาลต าบลต้นไทร ไ ด้ประกาศประมวลจริยธรรม  ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร ประกาศ ณ วันที ่17 
เมษายน 2560 เพื ่อเป็นเคร ่องกำกืับความประพฤตืิขื้าราชการในสืังกืัด สรื้างความโปรื่งใส มืีมาตรฐานการปฏืิบืัตืิงานื ที่ชัดเจนื และเป็นไปตามหลักคุณธรรมื
จริยธรรมืมีประสิทธิภาพืและประสิทธิผลืท าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ มีความน่าเช ่อถ อเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ก่อให้เกิด พืันธะผูกพืันระหวื่างองคื์กรและขื้าราชการในทืุกระดืับ และเปื นการเสรืิมสรื้างปื้องกืันการแสวงหาประโยชน์ืมิชอบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื ่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชืั่น นั้น 

ดังนั้น เทศบาลต าบลต้นไทร จึงประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมืจริยธรรมืและป้องกันการทุจริตืเทศบาลต าบลต้นไทร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที ่ 8 เด อน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

   (นายอาทิตย์ืืเบญจมาพร)  
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืนายกเทศบาลต าบลต้นไทร



แผนการเสริมสร้างวิินิัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจรติิเทศบาลต าบลตน้ไทร  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

*********************** 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่ เทศบาลต าบลต้นไทร ไ ด้ประกาศประมวลจริยธรรม  ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลต้นไทร ประกาศ ณ วันที่ 

8 มิถุนายน 2564 เพื ่อเป็นเคร ่องก ากืับความประพฤตืิขื้าราชการในสืังกืัด สรื้างความโปรื่งใส มืีมาตรฐานการปฏืิ บืัตืิงานื ที่ชัดเจนืและเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมืจริยธรรมืมีประสิทธิภาพืและประสิทธิผลืท าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ มีความน่าเช ่อถ อเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิด พันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับื และเป็นการเสริมสร้างป้องกันการแสวงหาประโยชน์มิ ชอบ ความ
ขืัดแย้งทางผลประโยชน์เพ ่อป้องกืันปืัญหาการทืุจรืิตคอรืัปชืัื่น ดืังนัื้นการจืัดทำแผนการเสรืิมสรื้างิ วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
เทศบาลต าบลต้นไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการส่งเสริมแนวทางให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และเป็นไปในทางเดียวกันกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2560 – 2564 ของส านักงานืป.ป.ช. โดยเป็นการขับเคล ่อนหลักจากองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตื ทั้งนี้ื ยุทธศาสตร์ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีทัศนคติ และค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริตเน้นการประสานความร่วมม อกับเคร อข่ายภาคีทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ รวมถืึงการพืัฒนากลไกการดำเนืินงานทัื้งในดื้านการ
สรื้างบืุคลากรทีื่มืีประสืิทธืิภาพ หรื อจะเปื นืการสร้างกลไกทางกฎหมายที่มีความเขื้มแขื ง โดยก าหนดวืิสัยทัศน์ ได้แกื่ “สืังคมไทยมืีวืินืับ โปรื่งใส ยืึดมัื่นในื
คุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ส าหรับการ ขับเคล ่อนยุทะศาสตร์นี้ เน้นที่การบูรณาการการ
ท างานขององค์กรหน่วยงานที่เป็นองค์กรหลัก รวมถึงภาคี เคร อข่ายในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสรืิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทืุกภาคสื่วน เพื ื่อเฝื้า
ระวืังปืัญหาืการทุจริตสรุปสาระส าคัญยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 

- ยุทธศาสตรื์ท่ี 1 ปลืูกจืิตสำนืึกการตื่อตื้านการทืุจรืิต เนื้นการปรืับเปลีื่ยนฐานความคืิดของืคนในทกุส านัก/กอง/ส่วนในการรกัษา
ประโยชน์สาธารณะ 

-   ยุทธศาสตร์ที่  2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเคร อข่าย
  -ืืยุทธศาสตร์ท่ี 3ืพัฒนาความร่วมม อกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเคร อข่ายระหว่างประเทศ 

-ืืยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเคร ่องม อในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
-  ยืุทธศาสตรื์ท่ี 5 เสรืิมสรื้างองคื์ความรูื้ดื้านการตื่อตื้านการทืุจรืิตใหื้บืุคลากรทืุกภาคสื่วน 

จากหลักการเหตุดังกล่าว เทศบาลต าบลต้นไทร จึงได้ด าเนินการจัดทำแผนการ เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต เทศบาลต าบล
ต้นไทรื ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ ่อส่งเสริมและสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติราชการให้กับพนักงานเทศบาลืและพนักงานจ้างของเทศบาลืใหม้ี
คุณภาพืคุณธรรมและความ รับผืิดชอบในการป้องกืันปัญหาการทุจริต และประพฤติมืิชอบในวงราชการ 

๒. เพ ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คณุธรรม จริยธรรม และป้องกืันการทุจริต 
๓. สนืับสนืุนพืัฒนาการสรื้างกลไกในการสรื้างวืินืัยคืุณธรรมจรืิยธรรม และการตรวจสอบื ถ่วงดุล การใช้อำนาจของเทศบาล

ต าบลต้นไทร 
๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีให้มีความ เข้มแข งและมปีระสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง จริงจงัและต่อเน ่อง 



 

แผนการเสริมสร้างวิินิัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตเทศบาลต าบลต้นไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตริ ที่ 1 เสริิมสร้างจิตสำนิ ก ค่านิิยม ให้หน่วยงานภาคริัฐ บริหารงานตามหลิักธรรมาภิิบาล 
 
 
 

มาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชิี้วิัด 
 

เป้าหมาย 
 

การ 
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

1.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
มีการเรียนรู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ด้วย หลักธรรมาภิบาล 

1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลต้นไทร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-เพื ่อสรื้างจิตสำนืึกทืี่ดีตื่อ การ
ปฏิบัติงาน 
-เพื ่อสรื้างความสามัคคี 
-เพ ่อเพิ่มสมรรถนะของ พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงา จ้างและ
สมาชิกสภาเ ทศ บ า ล  โดยการเชิญวิทยากร
มาบรรยายให้ ความรู้ควบคู่กับการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 

1 ครั้ง/ปี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด 

2.เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงานเทศบาล 

-เพ ่อสร้างจิตส านึกและ 
ค่านิยม คุณธรรมในการ ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ใน เทศบาลโดย
ให้แต่ ละส านัก/กอง เผยแพร่ประมวล 
จริยธรรม 

1 ครั้ง/ปี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด 

3.จัดให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ลง
ลายม อช ่อรับทราบผลประมวลคุณธรรม 
จริยธรรม 

-เพื ่อสรื้างพืันธะสัญญาต่อืองค์กร
และตนเองและให้ 
พนักงานมีคุณธรรม 

พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ลงลายม อ
ช ่อรับทราบผลการประมวลผล 

1 ครั้ง/ปี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด 

4.การคัดเล อกพนักงานดีเด่น -เพื ่อสรื้างขวัญและก าลังใจของบุคคลากร 
พนักงานเทศบาล 

มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย
กลุ่มเป้าหมายละ 1  คน 

1 ครั้ง/ปี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด 



 

ยุทธศาสตริ ที่ 2 บูรณการหนิ่วยงานทุกภาคส่วนในการเสริิมสร้างวิินิัยคุณธรรม จริยธรรมและการปิ้องกันการทุจริต 
 
 

มาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชิี้วิัด 
 

เป้าหมาย 
 

การ 
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

2.1 ส่งเสริมการมืีส่วน 
ร่วมของภาคประชาชนใน การ
ตรวจสอบการฝ่าฝื นืประมวล
จริยธรรม วินัย และการทุจริต 

1.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการร้องเรียนเร ่องการฝ่า ฝืนประมวล
จริยธรรม วินัย การทุจริต 

-เพ ่อให้ประชาชนมีชื่องทางเพื ่อการ
ตรวจสอบืการร้องเรียนและการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการสร้างช่องทางการร้องเรียนผ่านเว บไซต์ 
หร อช่องทางอ ่นๆไม่ น้อยกว่าื3 ช่องทาง 

1 ครั้ง/ปี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด 

2.การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
ความคิดเห นและ 
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร 

-ส่งเสริมการมืีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
ในการตรวจืติดตามืการฝ่าฝืน วินัยื
และการตรวจสอบ ทุจริตภายใน
องค์กร 

งานประชาสืัมพืันธื์มีการรับแจ้งืหร อสร้าง
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของประชาชนตาม
ช่องทางต่างๆ เชื่น เวื บไซต์ โทรศัพท์ กล่องรืับื
ความคิดเห น และผ่านศูนย์รับเร ่องร้องเรียนืืื
ร้องทุกข์ไม่น้อย กว่า 3 ช่องทาง 

1 ครั้ง/ปี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด 

3.รายงานผลการร้องเรียน เกี่ยวกับการฝ่าฝืน
ประมวล จริยธรรม วินัยและการทุจริต 

เพ ่อสรปุรายงานผลให้ ประชาชน 
ผู้บริหาร ทราบ ผล เพ ่อความโปร่งใส
ใน การปฏิบัติงาน 

รวบรวมสรุปผลการด าเนินการ แกื้ไขปัญหาขื้อ
รื้องเรียนเพ ื่อการืปรับปรุงและด าเนินการในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชน ทราบ 

1 ครั้ง/ปี 1 เล่ม ส านักปลัด 

 4.สนับสนุนกิจกรรมบริการสังคม 
จิตอาสา 

-เพ ่อให้เกิดความตระหนัก 
สร้างจิตอาสาเพ ่อบริการ สังคมแก่
เจ้าหน้าท่ี 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทำ กิจกรรมจิต 
อาสาและบ าเพ ญประโยชน์ 

1 ครั้ง/ปี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด 



 

ยุทธศาสตริ ที่ 3 เสริิมสร้างความเขิ้มแข็งในการสร้างวิินิัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องการทุจริต 
 
 

มาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชิี้วิัด 
 

เป้าหมาย 
 

การประเมินผล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

3.1 พัฒนาระบบและ 
กลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้ อ านาจให้เหมาะสม 

1.การสร้างมาตรฐานความ 
โปร่งใส ตามแนวทาง การตรวจ ประเมืิน 
ประสืิทธิภาพ ของือปท.LPA 

-เพ ่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐานตัวชืี้วัด 
LPA 

ทุกส่วนราชการในเทศบาลด าเนินการตาม
แนวทางตามการตรวจสอบประเมิน
ประสิทธืิภาพืของ อปท.LPA 

1 ครั้ง/ปี ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ 

2.การตรวจสอบและด าเนินการ ทางวินัยตาม 
ส านวนการ สอบสวนที่ ปปช.สตง.ขอให้ 
ด าเนินการ 

-เพ ่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาลและพนักงาน จ้าง ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ เง ่อนไขขอ้กฎหมายโดยไม่ชักช้า 
และตามระเบียบกฎหมายท่ี 
เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ปี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด 

3.การรายงานผลการปฏิบัติตาม 
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและ จริยธรรม 

-เพ ่อให้ทราบผลการด าเนินการตาม
แผนการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม 

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล 
และพนักงานจา้ง 

1 ครั้ง/ปี 1 เล่ม ส านักปลัด 



 

ยุทธศาสตริ ที่ 4 พัฒนาศิักยภาพเจ้าหน้าทีข่องรัฐในการสร้างวิินิัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 
 

มาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชิี้วิัด 
 

เป้าหมาย 
 

การ 
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

4.1 พัฒนาสมรรถนะและ ขีด
ความสามารถ เจ้าหน้าท่ีของ 
เทศบาลใน การเสริมสร้างวนิัย 
คุณธรรมและจริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันการ
กระท าผืิดวืินืัยืและการทุจริต 

-เพื ่อสรื้างจิตสำนืึกทืี่ดีตื่อ การ
ปฏิบัติงาน 

ประชุมประจ าเดื อนชืี้แจงการืส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ การป้องกันการกระท าผืิดวืินืัยื
และการทุจริต 

1 ครั้ง/ปี ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ 

 2.กิจกรรมเผยแพร่กรณีตัวอย่าง 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝ่า ฝืน ประมวล
จริยธรรม วินัยและ การทุจริต 

-เพ ่อเผยแพร่กรณีตัวอย่าง 
การประพฤตผิดระเบียบ การฝ่าฝืน
ประมวล จริยธรรมและกรณีการผิด 
วินัยและการทุจริตของ พนักงาน 
เพื ่อให้ประชาชน 
ได้รับทราบ 

จัดท าเอกสารตัวอย่างกรณ ีการ 
ประพฤติ การปฏิบืัติงานหรื อืการกระท าผิด
วินัยของพนักงานเทศบาลหร อพนักงานจ้าง เพ ่อ 
เผยแพร่ให้ประชะชนได้ทราบ 

1 ครั้ง/ปี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด 

 


