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ประกาศเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ 
................................................... 

 
ตามท่ีได้มีประกาศเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยเรื่อง  นโยบายคุณธรรม  จรยิธรรม  ลงวันที่ 1 

ตุลาคม  ๒๕61  ข้อบังคับเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ลงวันที่  1  ตุลาคม  2561
และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี ลงวันที่  1  ตุลาคม  2561 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2561   เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน  และ
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 
 

เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  ของเทศบาลต าบล 
สิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  มีแผนที่ชัดเจน  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยจึงได้จัดท าแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕6๓ 
เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ.2561 
 
 
       

     (นายประเวช  ราชชมภู) 
              นายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัย 
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แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 - 2563 

 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 
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บทน า 
 

  ได้จัดท าแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับมาตรการเชิงบวกในการป้องกัน ปัญหาการกระท าผิดวินัย 
ประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการ การทุจริต และการประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางหลักใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน  อันน าไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายการด าเนินงาน รวมทั้ง
ความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐที่ได้ก าหนดไว้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 
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แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

ประจ างบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

หลักการเหตุผล  

 ตามที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาล
ต าบลสิริเวียงชัย   เพ่ือเป็นเพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติข้าราชการในสังกัด  สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  ท าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับมีความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ  ประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  ก่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ และเป็นการ
เสริมสร้างป้องกันการแสวงหาประโยชน์มิชอบ  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น  และตามการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมิน 
ประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ด้านที่ 2 ได้
ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ลงวันที่   31  สิงหาคม  2558  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ลงวันที่  29  กันยายน  2558  ดังนั้นการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง 
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   ประจ าปี พ.ศ.2562  เป็นการ
ส่งเสริมแนวทางให้มีการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  และเป็นไปในทางเดียวกันกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2560-2564 ของส านักงาน ป.ป.ช.  
โดยเป็นการขับเคลื่อนหลักจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต  ทั้งนี้  
ยุทธศาสตร์ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของ ประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตเน้นการ
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคี  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงการพัฒนากลไกการด าเนินงาน
ทั้งในด้านการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  หรือจะเป็นการสร้างกลไกทางกฎหมายที่มีความเข้มแข็ง  โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์  ได้แก่ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  และร่วมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล”  ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้เน้นที่การบูรณาการ
การท างานขององค์กรหน่วยงานที่เป็นองค์กรหลัก  รวมถึงภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในทุกภาคส่วน  เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต  สรุปสาระส าคัญยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 พ.ศ.2560 – 2564  

 - ยุทธศาสตร์ที่  1  ปลูกและปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน 
  ความคิด ของคน ในทุกส านัก/กอง/ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา 
    เครือข่าย  
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่าง 
   ประเทศ  

 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุกภาคส่วน 
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 จากหลักการเหตุดังกล่าว  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ประจ าปี พ.ศ.2561 -
2563  โดยมี วัตถุประสงค์ดังนี้   
 1. เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ต าบลสิริเวียงชัย  และพนักงานจ้างฯ ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและความรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการ
ทุจริต และ ประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  
 3. สนับสนุนพัฒนาการสร้างกลไกในการสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการตรวจสอบ 
ถ่วงดุล  การใช้อ านาจของเทศบาลให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  
 4. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  และพนักงานจ้างฯ ในการ 
ปฏิบัติงานให้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือ
ป้องกัน ความเสี่ยงจากการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
ขั้นตอนการจัดท าแผน  
 1. ทบทวนและวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและ ป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  จากแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   
แผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมา โดยพิจารณากิจกรรม/โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างให้
มีการประพฤต ิปฏิบัติของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างฯ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งลดปัญหาการ
ทุจริตมิชอบและพิจารณาความเป็นไปได้ของการด าเนินกิจกิจกรรม /โครงการ ที่เกิดผลส าเร็จจริง  
 2. รวมรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือประกอบใน
การพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาและน า ไปก าหนดกิจกรรม /โครงการ  ภายในแผนการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2563  ที่จะจัดท าขึ้น  
 3. น าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ  1  และข้อ  2  มาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
กิจกรรม / โครงการ หรือ กิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายงบประมาณและตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ  
 4. จัดท าแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 
2563  
 5. เสนอผู้บริหาร  นายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัย  ให้ความเห็นชอบ  
 6. แจ้งส่วนราชการทราบเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเผยแพร่ให้ 
ประชาชนทราบ  
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  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
และปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน  และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยจึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561–2563  
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

-เพ่ือเสริมสร้างและ
เสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มี
คุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต 

1.1 ร้อยละของบุคลากร 
ทต.สิริเวียงชัยที่ได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
ท้องถิ่น 

80 85 90 -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.2 ร้อยละความส าเร็จ 
ในการเชิดชูความดีความ 
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ใ น ก า ร
ปฏิบัติราชการ/กิจกรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ 
ผู้ร่วมงาน 
 

80 90 100 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

  1.3 ร้อยละของกิจกรรม 
ที่ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้จัดกิจกรรม/ 
โครงการวันส าคัญทาง 
ศาสนาและเข้าร่วมพิธี 
ร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

80 85 90  

2.บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

-เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 ร้อยละของระดับ
ความเหมาะสมในการเปิด
ช่องทางการแจ้งเบาะแส/
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาล
ต าบล 

65 70 75 -ประสานความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
-พัฒนาช่องทาง 
ในการแจ้งเบาะแสให้ 
สะดวกหลากหลาย 
และปลอดภัย 

2.2 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบล(จากการ
ประเมินผลคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ITA
ประจ าปี พ.ศ.2562) 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

  2.3 ร้อยละความส าเร็จ 
ในการประชาสัมพันธ์ 
ให้พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตระหนักถึงบทบาท 
ภารกิจหน้าที่ของตน/ 
ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการและต่อต้าน 
การทุจริต เช่น การติด 
ประกาศ, การจัดท าบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ 

80 80 100 -ส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของภาคเอกชนใน 
การติดตามตรวจสอบ 
การฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรม/วินัยและ 
การทุจริต 

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

-เพ่ือพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการตรวจสอบถ่วงดุจ
การใช้อ านาจของเทศบาล
ต าบล 

3.1 ร้อยละของการ
ประชุมติดตามงานของ
เจ้าหน้าที่เป็น
ประจ าเดือนทุกเดือน 

80 85 90 -พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 
-ลดมูลเหตุของ โอกาส
ที่จะเกิดความ เสียหาย
และขนาดของ ความ
เสียหายที่จะ เกิดข้ึนใน
อนาคตให้อยู่ ในระดับ
ที่ยอมรับได้ควบคุมได้
และ ตรวจสอบได้ 

3.2 ร้อยละการด าเนิน 
การจัดท าแผนปฏิบัติงาน
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ภายในองค์กรของกลุ่ม
งานตรวจสอบภายใน 
 
 

80 85 90 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

  3.3 ร้อยละของส านวน
การสอบสวน (ตาม
ประเด็นที่ ป.ป.ช./สตง.
แจ้งให้ทราบ)มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

100 100 100  

4.พัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ในการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่ วนต าบลในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ต า มก ฎร ะ เ บี ย บ  มี วิ นั ย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการจัดท ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 

80 85 90 -พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 

๔.2 จ านวนเรื่อง/ข้อมูลที่
น าขึ้นเว็บไซต์ เกี่ยวกับ
การเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต 

80 85 90 

๔.3 ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องซึ่งผ่านการ
พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ
การสร้างวินัย คุณ ธรรม 
จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต 

- 85 90 
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