แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

ประจาปี 2561 -2565

องค์การบริหารส่วนตาบลซับใหญ่
อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

บทนา
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลซั บ ใหญ่ ได้จัด ทาแผนการเสริม สร้า งวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงาน ป.ป.ท. โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ
มาตรการเชิงบวกในการป้องกันปัญหาการกระทาผิดวินัย ประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการ การทุจริต และการ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผน ดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับส
ถาณการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ ปีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางหลักในการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลซับใหญ่ อันจะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้ า หมายการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบล รวมทั้ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในความส าเร็ จ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่ได้กาหนดไว้อีกด้วย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สารบัญ
พระบรมราโชวาท
หลัก 4 ป
หลัก 4 พ
คุณธรรม จริยธรรและธรรมาภิบาล ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

หน้า
1
2
3
4
5
6

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๑
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
“ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตาแหน่งใด ระดับไหนมีหน้าที่อย่างไร ล้วนแล้วแต่มีส่วนสาคัญอยู่ใน
งานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกาลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความ
เข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่
เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฎิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชนตลอดจนความเจริญขึ้นหรือ
เสื่อมลงของประเทศชาติ”
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วังไกลกังวล
วันที่ 25 มีนาคม 2557
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๒
หลัก 4 ป
1. เป็นธรรม หมายถึง การปฎิบัติอย่างระมัดระวัง ให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงเป็น
กลาง การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตลอดรวมไปถึงการรับฟัง
และการจัดการกับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยอานวยความสะดวกให้เกิดความเสมอภาคต่อประชาชนทุกกลุ่ม
2. โปร่งใส หมายถึง การดาเนินงานและตัดสินใจที่เปิดเผย เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ
บุคคลในชาติ ทั้งนี้รวมถึงส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้ประชาชนรู้และเข้าใจ
วิธีการดาเนินงานและขั้นตอนการดาเนินงานว่าเป็นอย่างไร และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการ
ปรึกษาหารือร่วมกันในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
3. ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
และปริมาณเพิ่มขึ้น
4. ประหยัด หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
กล่าวคือ การตระหนักไว้อยู่เสมอว่าสิ่งที่ปฏิบัติและการดาเนินการนั้นเป็นเงินภาษีของประชาชนเราอยู่ได้เพราะ
ได้รับความไว้วางใจ และประชาชนเชื่อว่าระบบราชการจะสนองตอบต่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้อาจกระทาได้โดย
การพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนาเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ
ความคุม้ ค่าของแผนงาน

ที่มา :

การประชุมเชิงปฏิบัติการแปลงวาระแห่งชาติด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐสู่การปฏิบัติวันที่ 8-9 มกราคม 2550 ณ สโมสรทหารบก
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๓
หลัก 4 พ.
“พึ่งตนเอง” เป็นข้าราชการที่สามารถพึ่งตนเองในการทางานและการใช้ชีวิต เน้นให้การรับราชการ
มีความเป็นมืออาชีพ ทางานอย่างมีศักดิ์ศรี ขยันตั้งใจทางาน
“พอดี”
เป็นข้าราชการที่ต้องทางาน ใช้ชีวิตและวางตัวย่างพอดี พอควร โดยยึดหลักความ
เหมาะสม สามารถปรับตัวได้ทันโลก มีจิตใจและการกระทาที่เป็นประชาธิปไตย ยอมรับหลักการที่มีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
“พอเพียง” การทางานของข้าราชการจะต้องครอบคลุมหลักความรอบคอบ มีเหตุผลและมีความ
เพียงพอทั้งในเรื่องขอบเขตของงานและความครบถ้วน โดยรับผิดชอบผลงานต่อสังคม มีศีลธรรมและคุณธรรม
“พอใจ”
ข้าราชการต้องพอใจในสถานภาพของตนเอง และเน้นความพอใจของประชาชนจาก
ผลงานของตนที่มีประสิทธิภาพ

ที่มา :

การประชุมเชิงปฏิบัติการแปลงวาระแห่งชาติด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐสู่การปฏิบัติวันที่ 8-9 มกราคม 2550 ณ สโมสรทหารบก
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๔
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙
ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี เป็นการ
ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในหน้าทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกและสรรพสิ่งต่างๆ ในเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นทางสายกลางที่พอประมาณใช้หลักวิชาการที่มีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อให้รอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ความรอบคอบ
ระมัดระวัง และคุณธรรมเป็นพื้นฐานโดยเงื่อนไขคุณธรรมที่ต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย
- มีความตระหนักในคุณธรรม
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีความอดทน
- มีความเพียร
- ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
- ไม่โลภ แบ่งปัน และไม่ตระหนี่
การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่ประชาชนเชื่อมั่น
ศรัทธาเป็นหลักการสาคัญที่จะช่วยวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินอย่างสุจริต เป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับให้ภาคราชการทางานด้วยความตระหนักใน
หลักธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ทางานด้วยความสุจริตโปร่งใส ประหยัด ใช้หลักความรู้ หลัก
เหตุผล เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีจิตสานึกในการทางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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๕

๑. หลักการ

ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง ประจา
พนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของพนักงาน ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ประกอบกับ ยุทธศาสตร์หลัก ของแผนยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงาน ป.ป.ท. โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับมาตรการเชิงบวกในการ
ป้องกันปัญหาการกระทาผิดวินัย ประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการ การทุจริต และการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผน ดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถาณการณ์ที่มีการแป
ลี่ยนแปลงไปทุก ๆ ปี เทศบาลตาบลผักแว่น จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องการการทุจริตขึ้น
๒. วัถตุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลซับใหญ่ มีจิตสานึก มีคุณธรรม
จริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวม
๒. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ค่านิยมทางคุณธรรม จริยธรรม
๓. เพือ่ เสริมสร้างจิตสานึกในการให้บริการต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค และเที่ยงธรรม
๓. วิสัยทัศน์
“มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักดิ์ศรี เป็นที่เชื่อถือของประชาชน
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๖
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2561 - ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตาม
แผนฯ
จานวนครั้งในการประชุม
ประจาเดือน

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดาเนินการ

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

1.1 การสร้างจิตสานึกและตระหนัก
แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง

๒. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมต่าง ให้ประชาชนรับทราบ

2.1 การสร้างจิตสานึกการปฎิบกิ งาน จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
และการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การสร้างจิตสานึกและความ
จานวนครั้งในการเผยแพร่
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่น
4.1 การสร้างจิตสานึกและความ
ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

4. กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบุคลากร

ต.ค.6๑-ก.ย.65

1 ครั้ง/ปี

งานบุคลากร

ต.ค.6๑-ก.ย.65

อย่างน้อย
2 ครั้ง/ปี

ทุกส่วนราชการ

ต.ค.6๑ – ก.ย.65

1 ครั้ง

ทุกส่วนราชการ

ต.ค.6๑ – ก.ย.65

อย่างน้อย
1 ครั้ง/เดือน

ระยะเวลา

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดาเนินการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตามแผน
ฯ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้
เกี่ยวข้องกับนโยบาย 1 ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1 ครั้ง

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

ระยะเวลา

2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

2.1.1 ผู้บริหารประกาศนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้

ต.ค.6๑-ก.ย.65

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผล
การปฏิบัตริ าชการให้ประชาชนทราบ

จานวนครั้งในการเผยแพร่
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ทุกโครงการ

ทุกส่วนราชการ

ต.ค.6๑ – ก.ย.65

2.3 การสารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผูม้ ีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน ร้องทุกข์ และการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้ประชาชนแจ้งเบาะแส

ร้อยละความสาเร็จ

80%

ทุกส่วนราชการ

ต.ค.6๑ – ก.ย.65

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกนการทุจริต
เป้าหมาย
1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดาเนินการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตามแผนฯ

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.
ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
3.2. การนาเรื่องการเสริมสร้าง วินัย
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริตบรรจุ เป็นตัวชี้วัดในการจัดทา
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
ของทุกหน่วยงาน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลผักแว่น

จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

3.2 มอบเป็นนโยบายในการนามาเป็น
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ตัวกาหนดการประเมินความดีความชอบใน ตระหนักและยึดมั่นในระเบียบ
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
กฎหมาย หลักเกณฑ์
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

3 ช่องทาง

ทุกส่วนราชการ

ต.ค.6๑-ก.ย.65

3 ช่องทาง

ทุกส่วนราชการ

ต.ค.6๑-ก.ย.65

ทุกหน่วยงาน
นามาจัดทาคา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี

ทุกส่วนราชการ

ต.ค.6๑ – ก.ย.65

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง
โครงการ/กิจกรรม
4.1 การจัดทาและรายงานการจัดทา
ระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล

แนวทางดาเนินการ

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน
ผลการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
4.2 การติดตามประเมินระบบควบคุม
4.2 มีการจัดวางระบบและรายงาน
ภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทา
ผลการควบคุมภายในตามที่
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม กาหนด
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
4.3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
4.3 ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ และกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงแก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น และพนักงานถือปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตามแผน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

การจัดทาแผนควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง

ทุกส่วนราชการ

ต.ค.6๑-ก.ย.65

การจัดทาแผนควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง

ทุกส่วนราชการ

ต.ค.6๑ – ก.ย.65

มีการจัดประชุมให้ความรู้

อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี

ทุกส่วนราชการ

ต.ค.6๑ – ก.ย.65

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

