
 
 

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

หลักการเหตุผล  
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือ
เป็นเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติข้าราชการในสังกัด สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากลเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทาให้องค์กรเป็นที่ยอมรับมีความ
น่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่าง
องค์กรและข้าราชการในทุกระดับ และ เป็นการเสริมสร้าง ป้องกันการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น และตามการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่ง
เป็นไปตามแบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) 
ด้านที่ 2 ได้ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับ จริยธรรมของ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดังนั้นการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน การทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประจ าปี พ.ศ.2561-
2564 เป็นการส่งเสริมแนวทางให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และเป็นไปในทางเดียวกันกับ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ.2560-2564 ของส านักงาน ป.ป.ช. โดย
เป็นการขับเคลื่อนหลักจากองค์กร ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต  ทั้งนี้ 
ยุทธศาสตร์ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตเน้นการ 
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกการด าเนินงานทั้งใน 
ด้านการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือจะเป็นการสร้างกลไกทางกฎหมายที่มีความเข้มแข็ง  โดยก าหนด 
วิสัยทัศน์ ได้แก่ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล” สาหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้เน้นที่การบูรณาการการทางานขององค์กรหน่วยงาน
ที่เป็น องค์กรหลัก รวมถึงภาคี เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในทุกภาค
ส่วน เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต สรุปสาระส าคัญยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที ่3 พ.ศ.2560-2564  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด ของคน ใน
ทุกส านัก/กอง/ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย  
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุกภาคส่วน จากหลักการ 

เหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประจ าปี พ.ศ.2561-2564   
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วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วน 

ต าบลวังจั่น และพนักงานจ้างฯ ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและความรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบในวงราชการ  

2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต  

3. สนับสนุนพัฒนาการสร้างกลไกในการสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้ 
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

4. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น และพนักงานจ้างฯ ในการ 
ปฏิบัติงานให้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือป้องกัน  
ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ขั้นตอนการจัดท าแผน  
1. ทบทวนและวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ ป้องกัน

การทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แผนพัฒนา บุคลากรในรอบ
ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณากิจกรรม/โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างให้มีการประพฤติ ปฏิบัติของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างฯ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งลดปัญหาการทุจริตมิชอบและ พิจารณาความเป็นไปได้
ของการด าเนิน กิจกิจกรรม /โครงการ ที่เกิดผลส าเร็จจริง  

2. รวมรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือประกอบในการ พิจารณา หา
สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาและนาไปก าหนดกิจกรรม /โครงการ ภายในแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ที่จะจัดท า
ขึ้น  

3. น าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรม / โครงการ 
หรือ กิจกรรม/โครงการ ทีก่ าหนดขึ้นใหม ่โดยมีเป้าหมายงบประมาณและตัวชี้วัดผลส าเร็จ  

4. จัดท าแผนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564  
5. เสนอผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ความเห็นชอบ  
6. แจ้งส่วนราชการทราบเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ 
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ยุทธศาสตร์แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ 
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ 
 2561 2562 2563 2564 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงาน
จ้าง มีการเรยีนรู ้
ปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ี ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล  

1.โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
ท างานของพนักงาน 
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง  

- เพื่อสร้างจิตส านึก
ที่ดีต่อ การ
ปฏิบัติงาน  
- เพื่อสร้างความ
สามัคค ี 
- เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
ของ พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

ผู้บริการ พนักงาน และพนักงาน
จ้าง โดยการเชิญวิทยากรมา
บรรยายให้ความรูค้วบคู่กับการ 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม มีการ ดู
งานสถานที่จริง การอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ และการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์อันด ี 

1 ครั้ง / ปี พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

งานบริหารงาน 
บุคคล  

2. เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนต าบล  

- เพื่อสร้างจิตส านึก
และ ค่านิยม 
คุณธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน  

พนักงานส่วนต าบล และ พนักงาน
จ้าง ใน อบต. โดยให้ แต่ละส านัก/
กอง เผยแพร ่ประมวลจริยธรรม  

1 ครั้ง / ปี พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

งานบริหารงาน 
บุคคล  

3. การประกวด
พนักงาน ส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงาน จ้าง
ดีเด่น  

- เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจ ของ
บุคลากรพนักงาน 
อบต.  

มีการมอบเกยีรตบิัตรเชิดชู เกียรติ
อย่างน้อยกลุ่มเป้าหมาย ละ 1 คน  

1 ครั้ง / ปี  พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

งานบริหารงาน 
บุคคล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ 
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ 
 2561 2562 2563 2564 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการ
ตรวจสอบการฝา่ 
ฝืนประมวล
จริยธรรม วินัย 
และการทุจริต  
 

1. การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ ช่อง
ทางการร้องเรียนเรื่อง 
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม วินัย การ
ทุจริต  

- เพื่อให้ประชาชนมี
ช่องทาง เพื่อการ
ตรวจสอบการ 
ร้องเรียนและการ
ปฏิบัติงาน  

มีการสร้างช่องทางการร้องเรียน 
ผ่านเว็บไซด ์หรือช่องทางอื่น ๆ ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

1 ครั้ง / ปี  พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

งานบริหารงาน 
บุคคล  

2. การจัดช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน แจ้ง
เบาะแส ความ คิดเห็น
และเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร  

- ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของ ภาคเอกชน 
ในการตรวจ ติดตาม 
การฝ่าผืนวินัย และ 
การตรวจสอบทุจรติ
ภายใน องค์กร  

งานประชาสัมพันธ์มีการรับแจ้ง 
หรือสรา้งช่องทางรับข้อร้องเรียน
ของประชาชนตาม ช่องทางต่าง ๆ 
เช่น เว็บไซด ์โทรศัพท ์กล่องรับ
ความคิดเห็น และผ่านศูนยร์ับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ไม่น้อยกวา่ 
3 ช่องทาง  

1 ครั้ง / ปี  พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

งานบริหารงาน 
บุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  
 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ 
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ 
 2561 2562 2563 2564 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

พัฒนาระบบและ 
กลไกในการ
ตรวจสอบ 
ควบคุมและ
ถ่วงดุลการ ใช้
อ านาจให้
เหมาะสม  

1. การตรวจสอบและ 
ด าเนินการทางวินัย
ตามส านวนการ
สอบสวนท่ี ปปช. สตง. 
ขอให้ด าเนินการ  

- เพื่อให้พนักงานมี
ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายที่ใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน  

พนักงานส่วนต าบล และ พนักงาน
จ้าง ด าเนินการตาม หลักเกณฑ์
เงื่อนไขข้อกฎหมาย โดยไม่ชักช้า
และตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

1 ครั้ง / ปี  พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

งานบริหารงาน 
บุคคล  

2. รายงานผลการ
ร้องเรียน เกี่ยวกับการ
ฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรม วินัยและการ 
ทุจริต  

- เพื่อสรุปรายงานผล
ให ้ประชาชน 
ผู้บริหาร ทราบ ผล
เพื่อความโปร่งใสใน
การ ปฏิบัติงาน  

รวบรวมสรุปผลการด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อการ 
ปรับปรุงและด าเนินการในส่วนท่ี 
เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชน 
ทราบ  

1 ครั้ง / ปี  1 เลม่  1 เลม่  1 เลม่  1 เลม่  งานบริหารงาน 
บุคคล  

1. การสร้างมาตรฐาน 
ความโปร่งใส ตาม
แนวทางการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพ 
ของ อปท. LPA  

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
เป็นไปตามระเบียบ 
มาตรฐานตัวช้ีวัด 
LPA  

ทุกส่วนราชการใน อบต. 
ด าเนินการตามแนวทางตามการ 
ตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ 
ของ อปท. LPA  

1 ครั้ง / ปี  ทุกส่วนราชการ  ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราการ  ทุกส่วนราการ  งานบริหารงาน 
บุคคล  

 
 
 
 
 
 
 



~ ๖ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ 
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ 
 2561 2562 2563 2564 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

พัฒนาสมรรถนะ 
และขีด
ความสามารถ 
เจ้าหน้าท่ีของ 
อบต. ในการ
เสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจรต ิ 
 

1. กิจกรรมชี้แจง
ตัวช้ีวัดการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพ 
ของ อปท. LPA  

- เพื่อให้พนักงาน 
พนักงาน จ้าง เข้าใจ
ตัวช้ีวัดและการ 
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตาม ตัวช้ีวัด LPA  

ประชุมชี้แจงตัวช้ีวัด LPA  
ในการประชุมส่วนราชการ 
ประจ าเดือน  

1 ครั้ง / ปี  ทุกส่วนราชการ  ทุกส่วนราชการ  ทุกส่วนราการ  ทุกส่วนราการ  งานบริหารงาน 
บุคคล  

2. กิจกรรมเผยแพร่
กรณ ีตัวอย่าง กฎ 
ระเบียบที ่เกี่ยวข้องกับ
การฝ่าฝืน ประมวล
จริยธรรม วินัยและ 
การทุจริต  

- เพื่อเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง การประพฤติ
ผิดระเบียบ การฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม 
และกรณีการผิดวินยั
และ การทุจริตของ
พนักงาน เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับทราบ  

จัดท าเอกสารตัวอย่างกรณีการ
ประพฤต ิการปฏิบัติงานหรือ การ
กระท าผดิวินัยของพนักงาน ส่วน
ต าบล หรือพนักงานจ้าง เพื่อ
เผยแพร่ให้ประชาชนได ้ทราบ  

1 ครั้ง / ปี  พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

พนักงาน/ 
พนง.จ้าง  

งานบริหารงาน 
บุคคล  



~ ๗ ~ 
 

 

แนวทางการด าเนินงานและติดตามประเมินผล  
1 . มีการก าหนดวาระการประชุมประจ าเดือนของหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจ าทุก 3 เดือน ใน

เรื่องแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 เพ่ือติดตามเร่งรัด
การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผน ฯ โดยมอบส่วนราชการด าเนินการ  

2. มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการจัดท ากิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือประเมินผลและติดตามให้มีการปฏิบัติไปตามแผนโดยมีการรายงานการปฏิบัติงานปีละ  1 ครั้ง 
เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


