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บทน า 
 

 ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เน้นให้
ทุกภาคส่วนต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดท าแผนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ดังนั้นเทศบาลต าบลสันทรายหลวง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการตามพันธกิจโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือให้เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ใช้แนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่าง
แท้จริงเพ่ือลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
 เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ได้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการ
ให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและพฤติ 
มิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ท าให้
การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน 
 
วิสัยทัศน์ 
 “สันทราย  สังคมดี  สิ่งแวดล้อมดี  คุณภาพชีวิตดี  ประชาชนมีส่วนร่วม” 
 
พันธกิจ 
 ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตอบความสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างเพียงพอ 
 ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีงานท า การสร้างและ
พัฒนาการรวมกลุ่ม ส่งเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม่  เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง
จากความผันผวนในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงด้านเศรษฐกิจ 
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 ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีสุขภาวะที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคงให้
เป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
 ๔. การพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การขยายโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจิตส านึก ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนเพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ การสร้างจิตส านึกและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
 
 ยุทธศาสตรแ์ผนปฏิบตัิการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕60 - ๒๕๖4) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลสันทราย
หลวง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ร่วมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็น
การวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ เทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลให้ทางปฏิบัติ 
  ๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน 
 ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  ๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล
สันทรายหลวงให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. ส่งเสริมค่านิยม การยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
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  ๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลในหน่วยงานมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓.๓ ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
  ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
 ๔. ก าหนดให้มีการอบรมเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  ๔.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีโอกาสเข้าอบรมเรียนรู้หลักสูตรทางการศึกษา 
หลักสูตรฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๔.๒ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างปลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลสันทรายหลวงกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลต าบลสันทราย
หลวงกับองค์กรทุกภาคส่วน 
  ๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรามข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง จากทุกหน่วยงาน
เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และ
เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
  ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน 
 ๒. เสริมสร้างกระบวนการเรียนเพื่อให้ภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
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  ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
  ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งหรือข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก
หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
  ๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  ๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลกรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างงานภาครัฐ
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติ
ข้อบังคับที่เ อ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 ๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลสันทรายหลวงที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
  ๑.๒ ให้หน่วยงานในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการโดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการตรวจสอบ เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้ง
อีกอ านาจหนึ่งได้ 
  ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง หน่วยงานของเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวงด้วยกันเอง 
  ๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม 
 ๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลสันทรายหลวงกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลสันทรายหลวงกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบรามการทุจริต 
  ๓.๑ ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด 
  ๓.2 สร้างกลไกในการเฝ้าระวัง สอดส่ง ดูแล ติดตามการกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงาน 
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  ๓.3 สร้างกลไกในการป้องกันเจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 ๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโยยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๔.๑ ให้มีการวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
แต่ละหน่วยงาน เพ่ือรวบรวมและน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูล ข่าวสารงานวิจัย และงานวิชาการต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความสามรถในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอด
ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวงตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การด ารงชีวิตตามรอย 

ยุคลบาท พระบรมราโชวาทและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 

 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ระดับ

เทศบาล 
ระดับส่วน
ราชการ 

1.1 ส่งเสรมิให้พนักงานของเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวงทุกระดับปฏบิัติ
ตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ปฏิบติั
ตนตามรอยพระยุคลบาทและหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/
สอดแทรกหลักสตูรเกีย่วกับคุณธรรม 
จริยธรรมฯ 

จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

20 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

20 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 

1.1.2 เผยแพร่ประชาสมัพันธ์อยา่ง
ต่อเนื่องให้เกิดกระแสค่านยิมในการ
ปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรมจรยิธรรม 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

4 ครั้ง 4 ครั้ง งานการเจ้าหน้าท่ี 

1.1.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม กระตุ้นให้ปฏบิตัิตน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมฯ 

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม/สมัมนา/

กิจกรรม 
35 คน 1 คน งานการเจ้าหน้าท่ี 

1.2 ส่งเสรมิให้บุคลากรของเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวงปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

1.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/
สอดแทรกหลักสตูรเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

2 หลักสูตร/
กิจกรรม 

2 หลักสูตร/
กิจกรรม 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 1.2.2 เผยแพร่ประชาสมัพันธ์อยา่ง

ต่อเนื่องให้เกิดจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานภายในกรอบวินัยข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

4 ครั้ง 4 ครั้ง งานการเจ้าหน้าท่ี 
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มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ระดับ

เทศบาล 
ระดับส่วน
ราชการ 

 1.2.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรมกระตุ้นใหเ้กิดจิตส านึก
ในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม/สมัมนา/

กิจกรรม 
35 คน 1 คน 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

-การเจ้าหน้าที ่

ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 

1.3 ยกย่องเชิดชูพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลสัน
ทรายหลวงที่มีความประพฤติดีหรือมี
ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏบิัติ
หน้าท่ี 

1.3.1 ด าเนินการคดัเลือกและใหร้างวัล
แก่บุคคลที่ประพฤติดีหรือบุคคลทีม่ี
ความประพฤตซิื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การด าเนินการคัดเลือก

และให้รางวัล 
100 % 100% ทุกส่วนราชการ 

ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 1.3.2 ประกาศเกียรติคณุ บุคลากรของ

เทศบาลต าบลสันทรายหลวงที่ไดร้บั
รางวัลเกียรติคณุผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ สถานีวิทยุ เป็นต้น 

จ านวนช่องทางในการ
ประกาศเกยีรตคิุณ 

2 ช่องทาง 2 ช่องทาง ทุกส่วนราชการ 

1.4 สนับสนุนให้ผู้บริหารมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ ตลอดจนการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

1.4.1 ผู้บริหารมสี่วนร่วมในการท า
หน้าท่ีประธานหรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน
ที่เกี่ยวกับการส่งเสรมิคุณธรรมและ
จริยธรรม 

จ านวนค าสั่ง/บันทึก
ข้อความ/เอกสารที่

แสดงถึงการมสี่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

2 ค าสั่ง/
บันทึก

ข้อความ/
เอกสาร 

2 ค าสั่ง/
บันทึก

ข้อความ/
เอกสาร 

ทุกส่วนราชการ 
ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 

1.4.2 ผู้บริหารผลักดันให้เกดิ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีเอื้อ
ต่อการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

จ านวนแนวทาง/วิธีการ 
เช่น ประกาศ นโยบายฯ 

3 แนวทาง/
วิธีการ 

3 แนวทาง/
วิธีการ 

ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนราชการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุนทุกส่วนราชการในเทศบาลต าบลสันทรายหลวงในการร่วมมือกันด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ระดับ

เทศบาล 
ระดับส่วน
ราชการ 

2.1 ส่งเสรมิการประสานความ
ร่วมมือของทุกส่วนราชการและภาค
ส่วนของสังคมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

2.1.1 เข้าร่วมกิจกรรม/สมัมนา/ประชุม/
กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องการ
จัดท ายุทธศาสตร/์มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
ในการส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละของจ านวนครั้ง
ในการเข้าร่วมอบรม/

สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรม 

70% 50% 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 
ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือบุคคลภายนอกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ภาครัฐ 

2.2.1 สร้างโอกาสให้ประชาชนและ
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินการตามภารกิจของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 

จ านวนช่องทางในการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง ทุกส่วนราชการ 

ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 

2.2.2 จัดใหม้ีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกสบาย 

จ านวนช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง ทุกส่วนราชการ 

จ านวนครั้งในการ
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง 

5 ครั้ง 5 ครั้ง 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 
2.2.3 ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540  เช่น  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, สายด่วน, เวบ็ไซต์, 
บอร์ดประชาสัมพันธ์, เป็นต้น 

จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 
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มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ระดับ

เทศบาล 
ระดับส่วน
ราชการ 

 2.2.4 สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน 
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่
ประพฤติเข้าข่ายการทุจริต เช่น การปฏิบัติ
หรือละเว้นหน้าท่ีโดยมิชอบ และการปฏิบัติที่
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น 

จ านวนครั้งในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 

5 ครั้ง 5 ครั้ง ทุกส่วนราชการ 

ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 

 2.2.5 ส่งเสรมิให้พนักงานของเทศบาลต าบล
สันทรายหลวงตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

จ านวนครั้งในการ
ส่งเสริม 

4 ครั้ง 4 ครั้ง ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ืออ านวยให้เกิดระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ระดบัเทศบาล ระดบัส่วนราชการ 

3.1 พัฒนาระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏบิัติงานในองค์กรให้
เป็นระบบและโปร่งใส 

3.1.1 ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบและครอบคลมุภารกิจของ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

1.ร้อยละความส าเร็จใน
การด าเนินการจัดท า

แผนตรวจสอบ 
100% 100% 

งานตรวจสอบ
ภายใน 

ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 

2. จ านวนระบบที่
ตรวจสอบนอกจาก

ระบบการเงินและบญัช ี
2 ระบบ 2 ระบบ ทุกส่วนราชการ 

3.1.2 ด าเนินการประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน 

1. ร้อยละความส าเร็จ
ในการจัดท ารายงาน

ความก้าวหน้า  
100% 100% ทุกส่วนราชการ 

2. ร้อยละของ
ความส าเร็จในการจัดท า
รายงานการประเมินผล 

(สิ้นป)ี 

100% 100% ทุกส่วนราชการ 

3.1.3 ด าเนินการประเมินความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของความส าเร็จ
ในการประเมิน 

100% 100% ทุกส่วนราชการ 

3.1.4 จัดใหม้ีระบบ/กลไก การจดัการกับ
เบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

1.ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
จัดการเบาะแสการ

ทุจริตอย่างเป็นระบบ 

100% 100% ทุกส่วนราชการ 

2. จ านวนครั้งในการ
สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบ/กลไก 
1 ครั้ง 1 ครั้ง ทุกส่วนราชการ 
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มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ระดับ

เทศบาล 
ระดับส่วน
ราชการ 

3.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ 
มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ  
ที่ใช้ในการป้องกันและปราบปราม
การกระท าทุจริตและประพฤตมิชิอบ
หรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

3.2.1 ด าเนินการตามกระบวนการที่
กฎหมาย/ระเบียบก าหนดกับผู้ที่ถกูกล่าวหาว่า
กระท าผดิฐานทุจรติและประพฤตมิิชอบฯ  

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การจัดการ กรณีการ
กระท าผดิฐานทุจรติฯ 
ตามกระบวนการที่
กฎหมาย/ระเบียบ

ก าหนด 

100% 100% 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 

3.2.2 จัดท ารายงานและสถติิ การกระท าผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 

จ านวนครั้งในการจัดท า
รายงานและสถิตเิสนอ

ผู้บริหาร 
2 ครั้ง 2 ครั้ง 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

3.2.3 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรการหรือแนวทางปฏิบตัิต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

จ านวนครั้งในการ
ทบทวนกฎหมาย 

3 ครั้ง 3 ครั้ง 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

3.3 ผลักดันให้ส านัก/กอง ของ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีสว่น
ร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทจุริต 

3.3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
เสนอผู้บริหารใหค้วามเห็นชอบทุก
ปีงบประมาณ 

ร้อยละของความส าเร็จ
ในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การฯ 
100% 100% ทุกส่วนราชการ 

ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 3.3.2 จัดใหม้ีช่องทางในการติดตอ่สื่อสาร 

ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่าง
บุคลากรในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

จ านวนช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร 

2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

3.4 ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์เพ่ือเพ่ิมความ
โปร่งใสและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3.4.1 น าเทคนิค/วิธีการบริหารจดัการแนว
ใหม่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จ านวนเทคนิค/วิธีการ/
ระบบท่ีน ามาใช้ 

3  3 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 
ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 
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มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ระดับ

เทศบาล 
ระดับส่วน
ราชการ 

 3.4.2 น าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้
ประกอบการพิจารณาด าเนินโครงการ/
กิจกรรมในการบริหารจัดการองคก์รและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์

จ านวนกิจกรรมที่น า
หลักคุณธรรมจริยธรรม

มาใช้ประกอบการ
พิจารณา 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม ทุกส่วนราชการ 

ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 3.4.3 ยึดหลักกฎหมายและกฎระเบียบอย่าง

เคร่งครดัในการปฏิบตัิงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละของความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบตาม
กฎหมายและระเบยีบ 

100% 100% ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงในด้านการปฏิบัติงานและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบังคับใช้

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ระดับ

เทศบาล 
ระดับส่วน
ราชการ 

4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของพนักงานเทศบาล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐและการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

4.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/สอดแทรก
หลักสตูรในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 

4.1.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สมัมนา/
กิจกรรม ในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

ร้อยละของการเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/กิจกรรม 

70% 70% ทุกส่วนราชการ 

4.1.3 จัดท า/เผยแพรม่าตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ/ข้อมลูข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

1.จ านวนมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/เอกสาร

ทางวิชาการ/ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้เผยแพร ่

3 มาตรการ 2 มาตรการ ทุกส่วนราชการ 

2. จ านวนช่องทางการ
เผยแพร ่

1 ช่องทาง 1 ช่องทาง ทุกส่วนราชการ 

4.2 พัฒนาพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลสัน
ทรายหลวงให้มีความเชี่ยวชาญและ
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีความเป็น
มืออาชีพ 

4.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/สอดแทรก
หลักสตูรเกีย่วกับการสร้างความรูค้วาม
เชี่ยวชาญในการท างานตามภารกจิต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวงอย่างสม่ าเสมอ 

จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
สร้างความรู้ความ

เช่ียวชาญในการท างาน 

15 หลักสตูร 15 หลักสตูร 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 
ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 4.2.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ

การสร้างความรู้ความเช่ียวชาญในการท างาน
ตามภารกิจต่างๆ  ของเทศบาลต าบลสันทราย
หลวงอย่างสม่ าเสมอ 

ร้อยละของการเข้าร่วม
อบรม 

80 80 ทุกส่วนราชการ 
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มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ระดับ

เทศบาล 
ระดับส่วน
ราชการ 

 4.2.3 จัดท า/เผยแพรม่าตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/คู่มือหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 

1. จ านวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติที่

ได้จัดท า 

20 เล่ม 5 เลม่ ทุกส่วนราชการ 
ต.ค.2560 –  
ก.ย.2564 

2. จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร ่

2 ช่องทาง 2 ช่องทาง ทุกส่วนราชการ 

 


