
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลตลาด 

อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 

 

 



 

 

ประกาศเทศบาลตำบลตลาด 
เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

เทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
------------------------------  

ตามที่เทศบาลตำบลตลาด ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
ตลาด ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติข้าราชการในสังกัด สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับมีความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ก่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ และเป็นการเสริมสร้างป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์มิชอบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น นั้น 

ดังนั้น เทศบาลตำบลตลาด จึงประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลตลาด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   8   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

     
        (นายดวน  ฤทธิจอหอ) 

                                                นายกเทศมนตรีตำบลตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
เทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

----------------------------  
 หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตำบลตลาด ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
ตลาด ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖3 เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติข้าราชการในสังกัด สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับมีความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ก่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ และเป็นการเสริมสร้างป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์มิชอบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้นการจัดทำแผนการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เป็นการส่งเสริมแนวทางให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและเป็นไปในทาง เดียวกันกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดย
เป็นการขับเคลื ่อนหลักจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ทั ้งนี้ 
ยุทธศาสตร์ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีทัศนคติยมในการต่อต้านการทุจริตเน้นการประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกการดำเนินงานทั้งในต้านการสร้าง
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือจะเป็นการสร้างกลไกทางกฎหมายที่มีความเข้มแข็ง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ได้แก่ 
"สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในธรรม คุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล " สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ เน้นที่การบูรณาการ    การทำงานขององค์กรหน่วยงาน
ที่เป็นองค์กรหลัก รวมถึงภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาค
ส่วน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตสรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกสำนัก/
กอง/ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

-ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 
-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
-ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
-ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุกภาคส่วนจากหลักการ   เหตุ

ดังกล่าว เทศบาลตำบลตลาด จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต เทศบาลตำบลตลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 
 ๑. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติราชการให้กับพนักงาน เทศบาล และพนักงาน
จ้างของเทศบาลตำบลตลาด ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและความรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต 
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๓. สนับสนุนพัฒนาการสร้างกลไกในการสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการตรวจสอบ  ถ่วงดุลการใช้

อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/
งบประมาณ 

1.1 พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างมีการ
เรียนรู้ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลตลาด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

-เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อสร้างความสามัคคี 
-เพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
พนักงานเจ้าหน้าที ่

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและสมาชิกสภา
เทศบาล โดยการเชิญวิทยากรมา
บรรยายให้ความรู้ควบคู่กับการ
อบรม คุณธรรม จริยรรม 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 

 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการพนนักงานเทศบาล 

-เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยม คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ในเทศบาล โดยให้แต่ละสำนัก/กอง 
เผยแพร่ประมวลจริยธรรม 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 

 3. จัดให้ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประมวล
คุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อสร้างพันธะสัญญาต่อ
องค์กรและตนเองและให้
พนักงานมีคุณธรรม 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ลงลายมือชื่อ รับทราบผลการ
ประมวล 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 

 4. การคัดเลือกพนักงานดีเด่น -เพื่อสร้างขวัญและกำลงัใจ 
ของบุคลากร พนักงาน
เทศบาล 

มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
อย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายละ 1 คน 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/
งบประมาณ 

2.1 การส่งเสริมกรมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ตรวจสอบการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม 
วินัย และการทุจริต 

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนเร่ืองการ
ฝ่าฝนืประมวลจริยธรรม วินัย 
การทุจริต 

- เพื่อประชาชนมีช่องทางเพื่อ
การตรวจสอบการร้องเรียน
และการปฏิบตัิงาน 

มีการสร่งช่องทางการร้องเรียน
ผ่านเวป็ไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 
 

สำนักปลัด 

2. การจัดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ความ
คิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ในการตรวจ 
ติดตาม การฝา่ฝนืวินัย และ
กรตรวจสอบทุจริตภายใน
องค์กร 

งานประชาสัมพนัธ์มีการรับแจ้ง
หรือสร้างช่องทางรับข้อร้องเรียน
ของประชาชนตามช่องทางตา่งๆ 
เช่น เว็ปไซต์ โทรศัพท์ กล่องรับ
ความคิดเห็น และผา่นศนูย์รับเรื่อง
ร้องเรียน รอ้งทุกข์ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 
 

สำนักปลัด 

3. รายงานผลการร้องเรียน
เก่ียวกับการฝ่าฝนืประมวล
จริยธรรม วินัยและการทุจริต 

เพื่อสรุปรายงานผลให้
ประชาชน ผู้บริหาร ทราบผล 
เพื่อความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

รวบรวมสรุปผลการดำเนนิการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและดำเนินการในสวนที่
เก่ียวข้องและแจ้งให้ประชาชน
ทราบ 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 
 

สำนักปลัด 

4. สนับสนุนกิจกรรมบริการ
สังคมจิตอาสา 

- เพื่อให้เกิดความตระหนัก
สร้างจิตอาสาเพื่อบริการ
สังคมแก่เจ้าหน้าที ่

นำพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ทำกิจกรรมจิตอาสาและ
บำเพ็ญประโยชน ์

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 
 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/
งบประมาณ 

3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกลการตรวจสอบ
ควบคุมและถ่วงดลุการ
ใช้อำนาจให้เหมาะสม 

1. การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส ตามแนวทาง การตรวจ
ประเมิน ประสิทธิภาพ ของ 
อปท. LPA 

- เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาล เปน็ไปตามระเบียบ
มาตรฐานตัวชี้วัด LPA 

ทุกส่วนราชการในเทศบาล 
ดำเนินการตามแนวทางตามการ
ตรวจสอบประเมินประสทิธิภาพ
ของ อปท. LPA 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 
 

สำนักปลัด 

2. การตรวจสอบและการ
ดำเนินการทางวนิัยตามสำนวน
การสอบสวนที่ ปปช.สตง.ขอให้
ดำเนินการ 

- เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 
 

สำนักปลัด 

3. การรายงานผลการปฏบิัติ
ตามแผนเสริมสรา้งวนิัย 
คุณธรรมและจริยธรรม 

- เพื่อให้ทราบผลการ
ดำเนินการตามแผนการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม 

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผน
เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 
 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสร้างวินัย คุณธรรมและการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/
งบประมาณ 

4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
ในการเสริมสร้างวินยั
คุณธรรมและจริยธรรม
และป้องกันการทจุริต 

1. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
กระทำผิดวนิัยและการทุจริต 

- เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ประชุมประจำเดือนชี้แจงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการกระทำผิดวินัยและ
การทุจริต 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 
 

สำนักปลัด 

2. กิจกรรมเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง กฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืน ประมวล
จริยธรรม วินัย และการทุจริต 

- เพื่อเผยแพร่กรณีตัวอย่าง
การประพฤติผิดระเบียบการ
ฝ่าฝนืประมวลจริยธรรมและ
กรณีการผิดวินัยและการ
ทุจริตของพนักงาน เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบ 

จัดทำเอกสารตัวย่างกรณี การ
ประพฤติ การปฏิบตัิงานหรือการ
กระทำผิดวนิัยของพนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานจ้าง เพื่อ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รบัทราบ 

1 คร้ัง/ปี พนักงาน/
พนักงานจ้าง 
 

สำนักปลัด 

 


