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บทน า 
 
      การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า  การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม
อารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
      ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ได้มีมติในการประชุม    
ครั้งที่ ๕/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลป่าโมก ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
และควบคุมความประพฤติการปฏิบัติตน ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันจะท าให้
ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป เทศบาลต าบลป่าโมก จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
               ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลป่าโมกได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลต าบลป่าโมก ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ 
เกิดความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการและประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ก่อเกิดพันธะผูกพันระหว่าง
องค์กรและข้าราชการในทุกระดับ และเป็นการเสริมสร้างป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และตามการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assenssment : LPA) ด้านที่ 2 ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต เป็นการส่งเสริมแนวทางให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และเป็นไปในทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ป.ป.ช. โดย
เป็นการขับเคลื่อนหลักจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดได้มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
เน้นการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกการ
ด าเนินงานทั้งในด้านการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือจะเป็นการสร้างกลไกทางกฎหมายที่มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือก ากับการดูแลการด าเนินงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหาร
ราชการต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส านึกให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จ้าง มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบใน
การปอ้งกันปัญหาการทุจริต 

2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 

3. สนับสนุนการพัฒนาการสร้างกลไกในการสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการตรวจสอบถ่วงดุล
การใช้อ านาจของเทศบาลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายด้านระเบียบวินัย ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
1. บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าโมก มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณภาพ คุณธรรมและความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
           2. เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
           3. มีกลไกในการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเพื่อให้บุคลากรมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และการตรวจสอบ 
ถ่วงดุล การใช้อ านาจของเทศบาลต าบลป่าโมกให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง มีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลต าบลป่าโมก ก าหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปลูกจิตส านึก ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร 

ขั้นตอนการจัดท าแผน 
1. ทบทวนวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลป่าโมก มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต จากแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล แผนพัฒนา
บุคลากร โดยพิจารณกิจกรรม/โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหา หรือเสริมสร้างให้มีการประพฤติปฏิบัติของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งลดปัญหาการทุจริต และ
พิจารณาความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เพ่ือ
พิจารณาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปก าหนดกิจกรรม/โครงการ ภายในแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าแต่ละปีงบประมาณ 
 3. ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ให้มีความชัดเจน 
 4. จัดท าแผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
 5. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต 
 6. แจ้งทุกส่วนราชการทราบเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

การติดตามและประเมินผลแผน 
 มีการก าหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการติดตามผลฯ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ได้แก่ 
 ภายในเดือนมีนาคม : เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต และติดตามเร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
          ภายในเดือนตุลาคม : เพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต และน าผลสะท้อนของการด าเนินงาน (Feedback) มาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 
 
 

 
 
 
 

 
 



แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลป่าโมก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปลูกจิตส านึก ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณที่ต้ัง 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.1 สร้างจิตส านึกและ
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ประชาสมัพันธ์เชิดชู
ความดีและความซื่อสัตย์
สุจรติในการปฏิบตัิราชการ 
 

- โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้จัด
กิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวัน
ส าคัญวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมาหาราช 
- โครงการจัดงานวันจดัตั้งเทศบาล 
(15 ตลุาคม ของทุกป)ี 
-โครงการจดักิจกรรมวันท่ี 5 
ธันวาคม 
- โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
- โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปี
หลวงฯ 
- โครงการจัดกิจกรรมวันปิยะ
มหาราช 
- โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตของรัชกาลที่ 9 
- โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาพระบรมราชิน ี
 
- ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้ร่วมงาน/คัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างดีเด่น 

จัดโครงการฯ
ปีงบประมาณละ 1 
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการประกาศเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์
สุจรติ แก่พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง 
จ านวน 2 คนและ
ประกาศ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อย่าง
น้อย 2 ช่องทาง 
 
 

 ส านักปลดั 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณที่ต้ัง 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.1 ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
การแจ้งเบาะแสและ
ร้องเรียนต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงความสะดวก
และปลอดภัยเป็นหลัก 
 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ของตนใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และต่อต้านการทุจริต  
 
 
 
 
- ด าเนินการจัดท า
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ และ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้
ทราบถึงช่องทางนั้น ๆ 
  

- มีการจัดท าประกาศ
ที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งให้
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ทราบถึง
บทบาทภารกิจหน้าที่
ของตนในการปฏิบัติ
ราชการ และมีการติด
ประกาศ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บ
ไซด์ และ Facebook 
ของเทศบาล 
 
- มีช่องทางในการ
ติดต่อร้องเรียนให้แก่
ประชาชนอย่างน้อย 2 
ช่องทาง โดยเน้นการ
อ านวยความสะดวก
และปลอดภัยให้แก่
ประชาชนผู้แจ้ง เช่น 
E-Servic   

 ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณที่ต้ัง 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.3 ลดมูลเหตุของ
โอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย และควบคุม
โอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ควบคุมได้ 
ตรวจสอบได้ 

- มีการประชุมติดตามงาน
ระหว่างผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น และบุคลากร
ในองค์กรเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
- หน่วยงานมีมาตรการ
ควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติควบคุม
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
จริง 

- มีการประชุมติดตาม
งานระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรในองค์กร
และเชิญสมาชิกสภาเข้า
ร่วมประชุมสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 
 
 
- มีการด าเนินการจัดท า
มาตรการควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
- มีการส่งเสิรมบุคลากร
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณที่ต้ัง 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.1 ส่งเสริมการ
ประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณ
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- มีการจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ 
 
 
 
- เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของงานวินัย เช่น การ
ด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรรม
จริยธรรม จรรยาข้าราชการ
ฯลฯ ทางเว็บไซด์ของเทศบาล 

- หน่วยงานมีการ
จัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมและ
ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ  
 
- มีการเผยแพร่ 
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ด้านวินัยบุคลากรลง
ในเว็บไซด์ของ
เทศบาลครบถ้วนทุก
หัวข้อและเป็น
ปัจจุบัน 

 ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

 


