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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ ่
เร่ือง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรรม และป้องกันการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------  

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2560  เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ
ข้าราชการในสังกัด  สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  และเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ  มีความน่าเชื่อถือความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ  และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ก่อให้เกิด  พันธะผูกพันระหว่างองค์กรและ
ข้าราชการในทุกระดับและเป็นการเสริมสร้างป้องกันการแสวงหาประโยชน์  มิชอบ  ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  นั้น 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  จึงประกาศแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ประจำปี พ.ศ. 2564  ขึ้น 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

  

  
(นายสุระ  ตั้งใจ)  

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม  และป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ประจำปี พ.ศ. 2564 

*********************** 
  
    หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ประกาศ ณ วันที่  10  มกราคม 2563  เพ่ือเป็นเครื่องกำกับ
ความประพฤติข้าราชการในสังกัด สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน และเป็นไปตาม 
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ 
เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ   และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิด พันธะผูกพัน 
ระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ และเป็นการเสริมสร้างป้องกันการแสวงหาประโยชน์มิชอบ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้นการจัดทำแผนการเสริมสร้าง 
วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เป็นการส่งเสริมแนวทางให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และเป็นไปในทางเดียวกัน  
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2560 – 2564 ของสำ 
นักงาน ป.ป.ช. โดยเป็นการขับเคลื่อนหลักจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การ 
ต่อต้านการทุจริต  ทั้งนี้  ยุทธศาสตร์ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีทัศนคติ และค่านิยม 
ในการต่อต้านการทุจริตเน้นการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 
รวมถึงการพัฒนากลไกการดำเนินงานทั้งในด้านการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือจะเป็น การสร้าง 
กลไกทางกฎหมายที่มีความเข้มแข็ง โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ได้แก่ “สังคมไทยมีวินับ โปร่งใส ยึดมั่นใน 
คุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” สำหรับการ 
ขับเคลื่อนยุทะศาสตร์นี้  เน้นที่การบูรณาการการทำงานขององค์กรหน่วยงานที่เป็นองค์กรหลัก รวมถึงภาคี 
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา 
การทุจริตสรุปสาระสำาคัญยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3          
พ.ศ. 2560 – 2564  
    -ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ 
คนในทุกสำนัก/กอง/ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  
    -ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา 
เครือข่าย  
    -ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่าง 
ประเทศ  
   -ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  -ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุกภาคส่วน 
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  จากหลักการเหตุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตซับใหญ่  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการ เสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 
  ๑. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน 
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและความ รับผิดชอบในการป้องกันปัญหา 
การทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ  
  ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต  
  ๓. สนับสนุนพัฒนาการสร้างกลไกในการสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้ 
อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
  ๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ให้มีความ เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ  
  ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจดัองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง  
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แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ประจำปี พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาคร ัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
  

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ 
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

1.1 พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้างมีการเรียนรู้ 
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วย 
หลักธรรมาภิบาล  

1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี 
พ.ศ.2564  

- เพ่ือสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อ 
การปฏิบัติงาน  
- เพ่ือสร้างความสามัคคี  
- เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่  
  

คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงาน 
จ้าง และสมาชิกสภา อบต. โดย 
การประชุมประจำเดือน เพ่ือให้
ความรู้ ควบคู่ กับการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 

1 ครั้ง/ป ี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 

2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงานส่วนตำบล  

-เพ่ือสร้างจิตสำนึกและ 
ค่านิยม คุณธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน  

พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน 
จ้าง ในอบต. โดยให้แต่ละสำนัก/ 
กอง เผยแพร่ประมวลจริยธรรม  

1 ครั้ง/ป ี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 

3.จัดให้ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ลงลายมือชื่อ 
รับทราบผลประมวลคุณธรรม 
จริยธรรม  

-เพ่ือสร้างพันธะสัญญาต่อ 
องค์กรและตนเองและให้ 
พนักงานมีคุณธรรม  

พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน 
จ้าง ลงลายมือชื่อ รับทราบผล 
การประมวลผล  

1 ครั้ง/ป ี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 

4.การคัดเลือกพนักงานดีเด่น  -เพ่ือสร้างขวัญและกำลัง 
ใจของบุคคลากร พนักงาน 
อบต.  

มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
อย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายละ 1 คน  

1 ครั้ง/ป ี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ 
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

2.1 ส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของภาคประชาชนใน 
การตรวจสอบการฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรม วินัย 
และการทุจริต  

1.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการฝ่า 
ฝืนประมวลจริยธรรม วินัย การ 
ทุจริต  

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
ช่องทางเพ่ือการตรวจสอบ 
การร้องเรียนและการ 
ปฏิบัติงาน  

มีการสร้างช่องทางการร้องเรียน 
ผ่านเว็ปไซต์ หรือช่องทางอ่ืนๆไม่ 
น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

1 ครั้ง/ป ี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 

2.การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน 
แจ้งเบาะแส ความคิดเห็นและ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคเอกชน ในการ 
ตรวจ ติดตาม การฝ่าฝืน 
วินัย และการตรวจสอบ 
ทุจริตภายในองค์กร  

งานประชาสัมพันธ์มีการรับแจ้ง 
หรือสร้างช่องทางรับข้อร้องเรียน 
ของประชาชนตามช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็ปไซต์ โทรศัพท์ กล่องรับ 
ความคิดเห็น และผ่านศูนย์รับ 
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ไม่น้อย 
กว่า 3 ช่องทาง  

1 ครั้ง/ป ี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 

3.รายงานผลการร้องเรียน 
เกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรม วินัยและการทุจริต  

เพ่ือสรุปรายงานผลให้ 
ประชาชน ผู้บริหาร ทราบ 
ผล เพื่อความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติงาน  

รวบรวมสรุปผลการด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อการ 
ปรับปรุงและด าเนินการในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชน 
ทราบ  

1 ครั้ง/ป ี 1 เล่ม สำนักปลัด 

  4.สนับสนุนกิจกรรมบริการสังคม 
จิตอาสา  

- เพ่ือให้เกดิความตระหนัก 
สร้างจิตอาสาเพื่อบริการ 
สังคมแก่เจ้าหน้าที่  

นำพนักงานส่วนตำบลและ 
พนักงานจ้าง ทำกิจกรรมจิต 
อาสาและบำเพ็ญประโยชน์  

1 ครั้ง/ป ี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกนการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ 
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

3.1 พัฒนาระบบและ 
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการใช้ 
อำนาจให้เหมาะสม  

1. การสร้างมาตรฐานความ 
โปร่งใส ตามแนวทาง การตรวจ 
ประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. 
LPA  

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ 
อบต.เป็นไปตามระเบียบ 
มาตรฐานตัวชี้วัด LPA  

ทุกส่วนราชการใน อบต. ดำเนิน 
การตามแนวทางตามการตรวจ 
สอบประเมินประสิทธิภาพ ของ 
อปท. LPA  

1 ครั้ง/ปี  ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ 

2.การตรวจสอบและดำเนินการ 
ทางวินัยตามสำนวนการสอบสวน 
ที่ ปปช.สตง. ขอให้ดำเนินการ  

- เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบกฎหมายที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน  

พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน 
จ้าง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขข้อกฎหมายโดยไม่ชักช้า 
และตามระเบียบกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้อง  

1 ครั้ง/ปี  พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 

3.การรายงานผลการปฏิบัติตาม 
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและ 
จริยธรรม  

- เพ่ือให้ทราบผลการดำเนิน 
การตามแผนการเสริม 
สร้างวินัย คุณธรรม  

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง  

1 ครั้ง/ปี  1 เล่ม สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  ในการสร้างวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การ 
ประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ผู้รับผิดชอบ  เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

4.1 พัฒนาสมรรถนะและ 
ขีดความสามารถ 
เจ้าหน้าที่ของ อบต.ใน 
การเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต  

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
การป้องกันการกระทำผิดวินัย 
และการทุจริต  

- เพ่ือสร้างจิตสำนึกที่ดตี่อ 
การปฏิบัติงาน  

ประชุมประจำเดือนชี้แจงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
การป้องกันการกระทำผิดวินัย 
และการทุจริต  

1 ครั้ง/ป ี ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ 

  2 .กิจกรรมเผยแพร่กรณีตัวอย่าง 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝ่า 
ฝืน ประมวลจริยธรรม วินัยและ 
การทุจริต  

- เพ่ือเผยแพร่กรณีตัวอย่าง 
การประพฤตผิดระเบียบ 
การฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรมและกรณีการผิด 
วินัยและการทุจริตของ 
พนักงาน เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับทราบ  

จัดทำเอกสารตัวอย่างกรณี การ 
ประพฤติ การปฏิบัติงานหรือ 
การกระทำผิดวินัยของพนักงาน 
ส่วนตำบลหรือพนักงานจ้าง เพ่ือ 
เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ  

1 ครั้ง/ป ี พนักงาน/ 
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด 

  
  
  
  
  
  


