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บทนำ 
 
      การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยเปนเวลานาน  และฉุดรั้งความเจริญกาวหนา   การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง ทำให
เกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสำคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนา สามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมอารยประเทศ ท่ี
จะตองประสานความรวมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการและการพัฒนาบุคลากรควบคูไปพรอม ๆ กัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนคานิยมอ่ืน ๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดำเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา 
      ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  ไดมีมติในการประชุม ครั้งท่ี  
๕/2556 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือยึดถือเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเปนเครื่องกำกับความประพฤติ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       เพ่ือเปนแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงาน
จางของเทศบาลตำบลปาโมก ใหมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต อยางชัดเจน และควบคุม
ความประพฤติการปฏิบัติตน ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโปรงใส ธำรงไวซ่ึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการสวนทองถ่ิน อันจะทำใหไดรับการยอมรับ
เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไป เทศบาลตำบลปาโมก จึงไดจัดทำแผนการเสริมสรางมาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
                สำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลตำบลปาโมกไดประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง ของ
เทศบาลตำบลปาโมก ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือเปนเครื่องกำกับความประพฤติของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจางในสังกัด สรางความโปรงใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหองคกรเปนท่ียอมรับ มีความนาเชื่อถือ 
เกิดความม่ันใจแกผูมารับบริการและประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย กอเกิดพันธะผูกพันระหวาง
องคกรและขาราชการในทุกระดับ และเปนการเสริมสรางปองกันการแสวงหาผลประโยชน ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน เพ่ือปองกันปญหาการทุจริตคอรัปชั่น และตามการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบตัิราชการประจำป 
ซ่ึงเปนไปตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance Assenssment : 
LPA) ดานท่ี 2 ซ่ึงกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการทุจริต เปนการสงเสริมแนวทางใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว และเปนไปในทาง
เดียวกันกับแผนยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปราบปรามการทจริตภาครัฐ ป.ป.ช. โดยเปนการขับเคลื่อนหลักจา
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต ท้ังนี้ยุทธศาสตรท่ีกำหนดไดมุงเนนการ
สรางจิตสำนึกของประชาชนใหมีทัศนคติและคานิยมในการตอตานการทุจริต เนนการประสานความรวมมือกับ
เครือขายภาคีท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกการดำเนินงานท้ังในดานการสรางบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ หรือจะเปนการสรางกลไกทางกฎหมายท่ีมีความเขมแข็ง เพ่ือกำกับการดูแลการดำเนินงานของ
องคกรใหมีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกการบริหารราชการตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสำนึกใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจาง 
มีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบในการ
ปองกันปญหาการทุจริต 

2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การปองกันการทุจริต 

3. สนับสนุนการพัฒนาการสรางกลไกในการสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการตรวจสอบถวงดุลการใช
อำนาจของเทศบาลใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางในการปฏิบัติงานอยาง
ถูกตองตามขอกฎหมายดานระเบียบวินัย ควบคูไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการ
ปฏบิัติงาน 
 
เปาหมาย 

1. บุคลากรของเทศบาลตำบลปาโมก มีทัศนคติและคานิยมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต มีคุณภาพ 
คุณธรรมและความรับผิดชอบในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
           2. เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหนวยงาน 
           3. มีกลไกในการสรางวัฒนธรรมในองคกรเพ่ือใหบุคลากรมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และการตรวจสอบ 
ถวงดุล การใชอำนาจของเทศบาลตำบลปาโมกใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ยุทธศาสตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง มีทัศนคติ 
คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต สงเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม และการปองกันการทุจริตของเทศบาล
ตำบลปาโมก กำหนดไว 4 ดาน ไดแก 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  การปลูกจิตสำนึก คานิยมคุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2  รวมพลักงแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกหนวยงานในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางมาตรฐานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแกบุคลากร 
 
ข้ันตอนการจัดทำแผน 

1. ทบทวนวิเคราะหกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของกับการสรางวัฒนธรรมองคกร เพ่ือใหพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ของเทศบาลตำบลปาโมก มีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม และปองกันการทุจริต จากแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล แผนพัฒนาบุคลากร โดย
พิจารณกิจกรรม/โครงการท่ีสามารถแกไขปญหา หรือเสริมสรางใหมีการประพฤติปฏิบัติของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ใหมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังลดปญหาการทุจริต และพิจารณาความเปนไปได
ของการดำเนินโครงการใหเกิดข้ึนจริงอยางเปนรูปธรรม 
 2. รวบรวม วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม เพ่ือ
พิจารณาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา เพ่ือนำไปกำหนดกิจกรรม/โครงการ ภายในแผนปฏบิัติการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจำแตละปงบประมาณ 
 3. ดำเนินการกำหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ใหมีความชัดเจน 
 4. จัดทำแผนเสริมสรางมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต 
 5. เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบแผนการเสริมสรางมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการ
ทุจริต 
 6. แจงทุกสวนราชการทราบเพ่ือนำไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเผยแพรใหประชาชนทราบ 
 
การติดตามและประเมินผลแผน 
 มีการกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการติดตามผลฯ ปงบประมาณละ 2 ครั้ง ไดแก 
 ภายในเดือนมีนาคม : เพ่ือตรวจสอบความกาวหนาของการดำเนินการตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน
วินัยคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต และติดตามเรงรัดการดำเนินการใหเปนไปตามแผน 
          ภายในเดือนตุลาคม : เพ่ือตรวจสอบผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการเสริมสรางมาตรฐานวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และปองกันการทุจริต และนำผลสะทองของการดำเนินงาน (Feedback) มาปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปงบประมาณตอ ๆ ไป 
 
 

 
 
 
 

 



 
แผนการเสริมสรางมาตรฐานวินยัคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลปาโมก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การปลกูจิตสำนึก คานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีต้ัง 
(บาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.1 สรางจิตสำนึกและ
สงเสริมการเรียนรูและ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ประชาสมัพันธเชิดชู
ความดีและความซื่อสัตย
สุจรติในการปฏิบัตริาชการ 
 

- โครงการสงเสรมิสนับสนุนใหจัด
กิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง
ศาสนาและเขารวมพิธีรำลึกวัน
สำคัญวันคลายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมาหาราช 
- โครงการจัดงานวันครบรอบยก
ฐานะเปนเทศบาล (1 พฤษภาคม) 
-โครงการจดักิจกรรมวันท่ี 5 
ธันวาคม 
- โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 
- โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระพันป
หลวงฯ 
- โครงการจัดกิจกรรมวันปยะ
มหาราช 
- โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวัน
สวรรคตของรชักาลท่ี 9 
- โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาพระบรมราชินี 
 
- ประชาสัมพันธเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ และเปนแบบอยางท่ีดีแก
ผูรวมงาน/คัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจำและ
พนักงานจางดีเดน 

จัดโครงการฯ
ปงบประมาณละ 1 
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการประกาศเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย
สุจรติ แกพนักงาน
เทศบาล/ลูกจาง 
จำนวน 2 คนและ
ประกาศ
ประชาสมัพันธผาน
ชองทางตาง ๆ อยาง
นอย 2 ชองทาง 
 
 

 สำนักปลดั 
กองการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลดั 

 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 2  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีต้ัง 
(บาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.1 ประชาสัมพันธ
ผานสื่อตาง ๆ เพ่ือ
ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 อำนวยความ
สะดวกแกประชาชนใน
การแจงเบาะแสและ
รองเรียนตาง ๆ โดย
คำนึงถึงความสะดวก
และปลอดภัยเปนหลัก 
 
 

- ประชาสัมพันธให
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจำ และ
พนักงานจาง ปฏิบัติตน
ดวยความซ่ือสัตยสจริต 
ตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจ หนาท่ีของตนใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ
และตอตานการทุจริต  
 
 
 
 
- ดำเนินการจัดทำของ
ทางการรับเรื่องรองเรียน
ตาง ๆ และเผยแพรให
ประชาชนไดทราบถึง
ชองทางนั้น ๆ 
  

- มีการจัดทำประกาศ
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงให
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจำและ
พนักงานจาง ทราบถึง
บทบาทภารกิจหนาท่ี
ของตนในการปฏิบัติ
ราชการ และมีการติด
ประกาศ การเผยแพร
ประชาสัมพันธทางเว็บ
ไซด และ Facebook 
ของเทศบาล 
 
- มีชองทางในการ
ติดตอรองเรียนใหแก
ประชาชนอยางนอย 2 
ชองทาง โดยเนนการ
อำนวยความสะดวก
และปลอดภัยใหแก
ประชาชนผูแจง เชน 
E-Servic   

 สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานในการตอตานการทุจริต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีต้ัง 
(บาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.3 ลดมูลเหตุของ
โอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหาย และควบคุม
โอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได ควบคุมได 
ตรวจสอบได 

- มีการประชุมติดตามงาน
ระหวางผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถ่ิน และบุคลากร
ในองคกรเปนประจำอยาง
ตอเนื่อง 
 
 
 
- หนวยงานมีมาตรการ
ควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง โดยสามารถ
นำไปใชปฏิบัติควบคุม
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนได
จริง 

- มีการประชุมติดตาม
งานระหวางผูบริหาร
และบคุลากรในองคกร
และเชิญสมาชิกสภาเขา
รวมประชุมสัปดาหละ 
1 ครั้ง 
 
 
- มีการดำเนินการจัดทำ
มาตรการควบคุมภายใน 
ปงบประมาณละ 1 ครั้ง 
- มีการสงเสิรมบุคลากร
เขารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางมาตรฐานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแกบุคลากร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณท่ีต้ัง 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4.1 สงเสริมการ
ประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณ
ของบุคลากรใน
หนวยงาน 

- มีการจัดทำมาตรฐานทาง
จริยธรรมและขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการ 
 
 
 
- เผยแพร/ประชาสัมพันธให
ความรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ของงานวินัย เชน การ
ดำเนินการทางวินัย อุทธรณ 
รองทุกข ระบบคุณธรรรม
จริยธรรม จรรยาขาราชการ
ฯลฯ ทางเว็บไซดของเทศบาล 

- หนวยงานมีการ
จัดทำมาตรฐานทาง
จริยธรรมและ
ขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการ  
 
- มีการเผยแพร 
ขอมูลเก่ียวกับงาน
ดานวินัยบุคลากรลง
ในเว็บไซดของ
เทศบาลครบถวนทุก
หัวขอและเปน
ปจจุบัน 

 สำนักปลัด 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด 
 

 


