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บทนํา 

 

ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ                
ไดเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-2564) เนนให 
ทุกภาคสวนตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ รวมถึงตองเขามา             
มีสวนรวมเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทําแผนสอดคลองกับ ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕๖0-๒๕๖4)    

ดังนั ้นเทศบาลเมืองพิช ัยจึงไดจ ัดทําแผนปฏิบัต ิการป องกันและปราบปรามการทุจริต                   
ของเทศบาลเมืองพิชัย (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖4)  มาประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินการตามพันธ กิจโดยใหสอด
คลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0-๒๕๖4  เพื่อใหเทศบาล
เมืองพิชัย ใชแนวทางในการนําไปปฏิบัติอยางแทจริงเพื่อลดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบภายในเทศบาลเมือง
พิชัย  

หลักการและเหตุผล  
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา

การ ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการแหละหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ 
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้น มิใหเกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  

เทศบาลเมืองพิชัย  ไดเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้   โดยเห็นวาการสรางองคกรภาค ราชการใหมี
ความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อปองกันการทุจริต และพฤติมีชอบ 
ควรเริ่มตนดวยการปลูกสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการ                
มีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และเสมอ ภาค ทําใหการบรหิาร
ราชการเกิดความโปรงใส ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการ ของเทศบาลเมืองพิชัย รวม
ทั้งตัวผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจาง  

วิสัยทัศน 
“เทศบาลเมืองพิชัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม”  
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พันธกิจ  
๑. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหกับพนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลเมือง

พิชัยใหยึดหลังธรรมาภิบาล  
๒. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดายการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
๔. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ใหมีความ              
    เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ  
๕. สงเสริม สนับสนุนการจัดองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจัง 
    และตอเนื่อง  

ยุทธศาสตรแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖0-๒๕๖4) 

ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
มุงสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยมใหทุกสวนราชการของเทศบาลเมืองพิชัยบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดตอปญหา การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลเมืองพิชัย รวมทัง้การรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ 
และระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การ พัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน  

๑. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      ๑.๑ เสริมสรางความรูความเขาใจแกทุกฝาย ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
     ๑.๒ ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดผลใหทางปฏิบัติ  
      ๑.๓ สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แกทุกหนวยงาน  
๒. สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล  

      ๒.๑ สงเสริมใหเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองพิชัยมีความรู ความเขาใจ รวมทั้ง การฝก 
อบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

      ๒.๒ สงเสริมใหเจาหนาที่เทศบาลเมืองพิชัย ไดประพฤติปฏิบัติตนตาม มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม  

      ๒.๓ ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่เทศบาล
เมืองพิชัย ใหเปนไปตามหลักธรรมาภาบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

๓. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
โดยให ยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ  
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      ๓.๑ สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาทีเ่ทศบาลเมืองพิชัยปฏิบัติหนาที ่ราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  

      ๓.๒ รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหบุคคลในหนวยงานมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และ
เห็น คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

      ๓.๓ สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปราม
การ ทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย  

     ๓.๔ สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย  

๔. กําหนดใหมีการอบรมเรียนรู เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ       

      ๔.๑ สงเสริมใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีโอกาสเขาอบรมเรียนรูหลักสูตรทางการศึกษา 
หลักสูตรฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
                ๔.๒ สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตรที่ ๒ เพื่อบูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

            เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของเทศบาลเมืองพิชัย ในการปองกันและแกไข             
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน การติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลเมืองพิชัย เสริมสรางและพัฒนา เครือขายภาคประชาชนให             
เปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางปลักประกันความปลอดภัยใน การแจงขอมูลหรือเบาะแส              
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
            มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน  

1.  บูรณาการระหวางหนวยงานภายในเทศบาลเมืองพิชัยกับองคกรทุกภาคสวนในการ ปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
               ๑.๑ ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางเทศบาลเมืองพิชัย
กับองคกรทุกภาคสวน  
               ๑.๒ ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยขาวกลาง” เพื่อดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบราม              
ขอมูลที ่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข
อมูลขาวสารดานการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลเมืองพิชัย จากทุก หนวยงานเพื่อนําไปประมวล              
วิเคราะห เพ่ือใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
              ๑.๓ สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง
และเปนอิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ  
             ๑.๔ สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบอินเทอรเน็ตเพื ่อทําการเผยแพร ประชาสัมพันธ                 
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลเมืองพิชัย โดยใหมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางกัน  
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         ๒. เสริมสรางกระบวนการเรียนเพื่อใหภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในเทศบาลเมืองพิชัย  
             ๒.๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหา
การ ทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลเมืองพิชัย  
             ๒.๒ สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงหรือขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวก 
หลากหลายรวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น  
             ๒.๓ สงเสริมสิทธิในการเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
             ๒.๔ กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัล              
ตอบแทน  
             ๒.๕ ใหองคกรหรือบุคลกรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือ
เพ่ือ การปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลเมืองพิชัย  

ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เทศบาลเมืองพิชัย  

มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสู ระดับกอง สรางกลไกความรวมมือระหวางงานภาครัฐ                  
กับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไข และพัฒนาเทศบัญญัติ                
ขอบังคับท่ีเอ้ือประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมี ประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
            ๑.พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี 
ประสิทธิภาพ  
                ๑.๑ ใหทุกหนวยงานในเทศบาลเมืองพิชัยที่มีพันธกิจดานการปองกันและ ปราบปราม
การทุจริต มีโครงสรางของหนวยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลองกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ  
                ๑.๒ ใหหนวยงานในเทศบาลเมืองพิชัย สรางระบบการตรวจสอบการบริหาร ราชการ
โดยกําหนดใหแยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการตรวจสอบ เพื่อสามารถถวงดุลหรือยับยั้ง อีกอํานาจ
หนึ่งได  
                ๑.๓ สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวาง หนวยงานของ
เทศบาลเมืองพิชัย ดวยกันเอง  
               ๑.๔ ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการ 
ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่อง และเปนธรรม  
            ๒. สรางกลไกความรวมมือระหวางเทศบาลเมืองพิชัยกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพใน การปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  
 

/2.1 วางแนวทาง... 
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                ๒.๑ วางแนวทางและส งเสริมบทบาทความร วมมือระหว างเทศบาลเมืองพิชัย                        
กับภาคเอกชนหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
            ๓. เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายเพ่ือใชในการปองกันและปราบรามการทุจริต  
               ๓.๑ ใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายอยงเสมอภาคโดยเครงครัด  
               ๓.๒ ใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคโดยเครงครัด  
               ๓.๓ สรางกลไกในการเฝาระวัง สอดสง ดูแล ติดตามการกระทําการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในหนวยงาน  
               ๓.๔ สรางกลไกในการปองกันเจาหนาที่ ที่ไดปฏิบัติการตามหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ใหไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  
           ๔. สงเสริมการใชเทคโนโยยีสารสนเทศสําหรับการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
              ๔.๑ ใหมีการวางแผนระบบฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของ แตละหนวยงาน เพ่ือรวบรวมและนําไปใชประโยชนซ่ึงขอมูล ขาวสารงานวิจัย และงานวิชาการตางๆ  

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
ของเทศบาลเมืองพิชัย  
             มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองพิชัยใน การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหสัมฤทธิ์ผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตให เปนระบบอยาง                
ตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน  

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
             ๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                 ๑.๑ กําหนดใหเจาหนาที่ทุกหนวยงานตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมีความสามรถในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
                ๑.๒ จัดตั้งศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพื่อใหมีกระบวนการเรียนรูและการถายทอด
ความรู ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน 
 
 



แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2566 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 
วัตถุประสงค เพ่ือใหพนักงานเทศบาลตระหนักถึงความสําคัญและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การดํารงชีวิตตามรอยยุคลบาท  
พระบรมราโชวาทและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใตวินัยพนักงานสวนทองถิ่น ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่น 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ตามแผนฯ จำนวนกจิกรรม/คร้ัง 

๑.๑ ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลของเทศบาล ๑.๑.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/ จำนวนหลักสตูร/กิจกรรม ๓ (หลักสตูร/กิจกรรม) งานการเจ้าหน้าท่ี ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
เมืองพิชัยทุกระดับปฏบิัติตนตามหลัก สอดแทรกหลักสตูรเกีย่วกับคุณธรรมจรยิธรรม   
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ๑.๑.๒ เผยแพร่ประชาสมัพันธ์อยา่งต่อเนื่อง จำนวนครั้งในการ ๔ ครั้ง 
รวมทั้งให้ปฏิบัติตนตามรอยพระยคุลบาทและ ให้เกิดกระแสค่านิยมในการปฏิบัตตินตาม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรมจริยธรรม   
 ๑.๑.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ จำนวนบุคลากรที่เข้ารับ 90 คน 
 กิจกรรม กระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลัก การอบรม/สมัมนา/   
 คุณธรรมจริยธรรมฯ กิจกรรม    
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลเมือง ๑.๒.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/ จำนวนหลักสตูร/กิจกรรม ๓ (หลักสตูร/กิจกรรม) งานการเจ้าหน้าท่ี ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
พิชัย ปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย สอดแทรกหลักสตูรเกีย่วกับการปฏิบัติงาน   
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรม ภายใต้กรอบวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๑.๒.๒  เผยแพร่ประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง จำนวนครั้งในการ ๔ ครั้ง 
 ให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานภายในกรอบ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 วินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
 ๑.๑.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ จำนวนบุคลากรที่เข้ารับ 90 คน 
 กิจกรรม กระตุ้นให้เกดิจิตสำนึกในการปฏิบัต ิ การอบรม/สมัมนา/   
 งานภายใต้กรอบวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กิจกรรม   



 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ตามแผนฯ จำนวนกจิกรรม/คร้ัง 
๑.๓ สนับสนุนใหผู้้บริหารมีบทบาทสำคัญ ๑.๓.๑ ผู้บริหารมสี่วนร่วมในการทำหน้าที่ จำนวนคำสั่ง/บันทึก ๒ คำสั่ง/บันทึกข้อความ/

เอกสาร 
ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 

ในการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม การป้องกัน ประธานหรือพิจารณาให้ความเหน็ชอบใน ข้อความ/เอกสารที่แสดง 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่เกีย่วกับการ ถึงการมีส่วนร่วมของ 
ตลอดจนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัต ิ ส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม ผู้บริหาร    
งาน      
 ๑.๓.๒ ผู้บริหารผลักดันให้เกดิสภาพแวดล้อม จำนวนแนวทาง/วิธีการ ๓ แนวทาง/วิธีการ ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
 ในการปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการสร้างคุณธรรม เช่น ประกาศ นโยบายฯ    
 และจริยธรรม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ ๒  บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนราชการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 
วัตถุประสงค   เพ่ือสนับสนุนทุกส่วนราชการในเทศบาลเมืองพิชัยในการร่วมมือกันดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ตามแผนฯ จำนวนกจิกรรม/คร้ัง 

๒.๑ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือของ ๒.๑.๑ เข้าร่วมกิจกรรม/สมัมนา/ประชุม/ ร้อยละจำนวนครั้ง ๗๐% ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
ทุกส่วนราชการและภาคส่วนของสังคมใน กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องการ    
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการ จัดทำยุทธศาสตร/์มาตรการ/แนวทางปฏิบัต ิ จำนวนครั้งในการ ๓ ช่องทาง ทุกส่วนราชการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
 ป้องกันปราบปรามการทุจรติ     
๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒.๒.๑ สร้างโอกาสให้ประชาชนและบุคคล จำนวนช่องทางในการให้ ๓ ช่องทาง ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
หรือบุคคลภายนอกในการป้องกันและ ภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินการ ประชาชนมีส่วนร่วม    
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตามภารกิจของเทศบาลเมืองพิชัย     
 ๒.๒.๒  จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส จำนวนช่องทางในการ ๓ ช่องทาง ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
 ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับเรื่อง รับแจ้งเบาะแสการทุจริต   
 ร้องเรียนร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้อย่าง จำนวนครั้งในการ ๕ ครั้ง ทุกส่วนราชการ 
 สะดวกสบาย ประชาสมัพันธ์ช่องทาง    
 ๒.๒.๓ ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล จำนวนช่องทางในการ ๓ ช่องทาง ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
 ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
 ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เช่น จำนวนช่องทางในการ ๓ ช่องทาง ทุกส่วนราชการ 
 -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร,สายด่วน,เวปไซต ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์    
 บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น     

 
 
 



 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ตามแผนฯ จำนวนกจิกรรม/คร้ัง 

 ๒.๒.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน จำนวนครั้งในการสร้าง ๕ ครั้ง ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
 เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ ความรู้ ความเข้าใจ    
 ประพฤติเข้าข่ายการทุจริต เช่น การปฏิบัต ิ     
 หรือละเว้นหน้าท่ีโดยมิชอบ และการปฏิบัติที ่     
 ขัดแย้งระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับ     
 ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น     
 ๒.๒.๕ ส่งเสรมิให้พนักงานเทศบาล ของ

เทศบาลเมืองพิชัย ตะหนักถึงประโยชน์ 
จำนวนครั้งในการ
ส่งเสริม 

๕ ครั้ง ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 

 ของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา     
 และตรวจสอบการปฏิบตัิงาน     
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ ๓   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
วัตถุประสงค   เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ืออำนวยให้เกิดระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
         และประพฤติมิชอบภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ตามแผนฯ จำนวนกจิกรรม/คร้ัง 

๓.๑ พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุม ๓.๑.๑ ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร ๑.ร้อยละความสำเร็จใน ๑๐๐% ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
การปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นระบบและ อย่างเป็นระบบและครอบคลมุภารกิจของ การดำเนินการจัดทำแผน    
โปร่งใส เทศบาลเมืองพิชัย ตรวจสอบ    
  ๒.จำนวนระบบที่ตรวจสอบ ๒ ระบบ ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
  นอกจากระบบการเงินและ 

บัญช ี
   

 ๓.๒.๑ ดำเนินการประเมินผลระบบควบคุม 
ภายใน 

๑.ร้อยละความสำเร็จใน ๑๐๐% ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
 การจัดทำรายงานความ    
 ก้าวหน้า    
 ๒.ร้อยละของความสำเร็จ ๑๐๐% ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
  ในการจัดทำรายงานการ    
  ประเมินผล (สิ้นปี)    
 ๓.๑.๓ ดำเนินการประเมินความโปร่งใสในการ ร้อยละของความสำเร็จ ๑๐๐% ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
 ปฏิบัติงาน ในการประเมิน    
 ๓.๑.๔ จัดใหม้ีระบบ/กลไก การจดัการกับ ๑.ร้อยละของความสำเร็จ ๑๐๐% ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
 เบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่อง ในการจัดการเบาะแสการ    
 ร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทุจริตอย่างเป็นระบบ    
  ๒.จำนวนครั้งในการสรา้ง ๑ ครั้ง ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ/    
  กลไก    



 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ตามแผนฯ จำนวนกจิกรรม/คร้ัง 
๓.๒ เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ๓.๒.๑ ดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมาย ร้อยละความสำเรจ็ในการจัด ๑๐๐% งานบริหารทั่วไป ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการหรือ ระเบียบกำหนดกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ การ กรณีการกระทำผดิฐาน    
แนวทางปฏิบัติต่างๆ ท่ีใช้ในการปอ้งกันและ ผิดฐานทุจรติและประพฤติมิชอบ ทุจริตตามกระบวนการที ่    
ปราบปรามการกระทำทุจรติและประพฤติ  กฎหมาย/ระเบียบกำหนด ๒ ครั้ง งานบริหารทั่วไป ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
มิชอบหรือการฝา่ฝืนไม่ปฏบิัติตามประมวล 
จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

๓.๒.๒ จัดทำรายงานและสถติิ การกระทำผิด 
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จำนวนครั้งในการจัดทำ 
รายงานและสถิตเิสนอ

ผู้บริหาร 

   

 ๓.๒.๓ ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรการหรือแนวทางปฏิบตัิต่าง ๆ ของส่วน 

จำนวนครั้งในการทบทวน
กฎหมาย 

๓ ครั้ง งานบริหารทั่วไป ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 

 ราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม     
 การทุจริต     
๓.๓ ผลักดันให้สำนัก/กอง ของเทศบาลเมือง ๓.๓.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการสง่เสริม ร้อยละของความสำเร็จใน ๑๐๐% ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
เมืองพิชัย มีส่วนร่วมในการส่งเสรมิคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต การจัดทำแผนปฏิบตัิการ    
จริยธรรมและป้องกันการทุจรติ เสนอผู้บริหารใหค้วามเห็นชอบทุก

ปีงบประมาณ 
    

 ๓.๓.๒ จัดใหม้ีช่องทางในการติดตอ่สื่อสาร จำนวนช่องทางในการติดต่อ ๒ ช่องทาง งานบริหารทั่วไป ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
 ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมระหว่าง 
บุคลากรในเทศบาลเมืองพิชัย 

สื่อสาร    

๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน 
องค์กรเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

๓.๔.๑ นำเทคนิค/วิธีการบริหารจดัการแนว
ใหม่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร 

จำนวนเทคนิค/วีการ/ระบบ
ที่นำมาใช้ 

๓ วิธีการ งานบริหารทั่วไป ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 

 ทรัพยากรบุคคล     
 
 



 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ตามแผนฯ จำนวนกจิกรรม/คร้ัง 

 ๓.๔.๒ นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ จำนวนกิจกรรมที่นำหลัก ๒ กิจกรรม ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
 ประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการ/ คุณธรรมจริยธรรมมาใช้    
 กิจกรรมในการบริหารจัดการองคก์รและการ ประกอบการพิจารณา    
 บริหารทรัพยากรมนุษย ์     
 ๓.๔.๓ ยึดหลักกฎหมายและกฎระเบียบอย่าง 

เคร่งครดัในการปฏิบตัิงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละของความสำเร็จใน
การปฏิบัติงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติและ 
ประพฤติมิชอบตาม
กฎหมายและระเบยีบ 

๑๐๐% ทุกส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ ๔   เสริมสร้างสมรรถะพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
วัตถุประสงค   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองพิชัยในด้านการปฏิบัติงานและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบังคับใช้ 
                   ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ตามแผนฯ จำนวนกจิกรรม/คร้ัง 

๔.๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ ๔.๑.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/สอดแทรก จำนวนหลักสตูร/กิจกรรม ๑ กิจกรรม งานบริหารทั่วไป ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
ของพนักงานเทศบาลด้านการป้องกันและ หลักสตูรในด้านการป้องกันและปราบปราม     
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบังคับ การทุจริตภาครัฐ    
ใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๔.๑.๒ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สมัมนา/ ร้อยละของการเข้าร่วม ๗๐% ทุกส่วนราชการ 
 กิจกรรม ในด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ 
อบรม/สัมมนา/กิจกรรม   

 ๔.๑.๓ จัดทำ/เผยแพรม่าตรการ/แนวทาง ๑.จำนวนมาตรการ/แนวทาง ๓ มาตรการ ทุกส่วนราชการ 
 ปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ/ข้อมลูข่าวสาร ปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ/   
 ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม ข้อมูลข่าวสารที่ไดเ้ผยแพร ่   
 การทุจริตภาครัฐ    
  ๒.จำนวนช่องทางการเผยแพร ่ ๑ ช่องทาง ทุกส่วนราชการ 
๔.๒ พัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ๔.๒.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/สอดแทรก จำนวนหลักสตูร/กิจกรรม ๕ หลักสูตร งานบริหารทั่วไป ต.ค.๒๕๖4 –ก.ย.๒๕๖6 
ของเทศบาลเมืองพิชัย ให้มีความ หลักสตูรเกีย่วกับการสร้างความรูค้วาม เกี่ยวกับการสร้างความรู ้    
เชี่ยวชาญและสามารถปฏิบตัิงานอย่างมี เชี่ยวชาญในการทำงานตามภารกจิต่าง ๆ ของ ความเชี่ยวชาญในการทำงาน   
ความเป็นมืออาชีพ เทศบาลเมืองพิชัยอย่างสม่ำเสมอ    
 ๔.๒.๒ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ ร้อยละของการเข้าร่วมอบรม ๘๐% ทุกส่วนราชการ 
 การสร้างความรู้ความเช่ียวชาญในการทำงาน    
 ตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมอืงพิชัย 

อย่างสม่ำเสมอ 
    

 


