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  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นหลักเทียบการ
ประพฤติ การปฏิบัติท่ีถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการท่ีดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนา
ตนเองส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๘  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 
      

(นางจิดาภา ลาวัลย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ  2560 - 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

แนวคิด 
  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นหลักเทียบ

การประพฤติ การปฏิบัติท่ีถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการท่ีดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนา
ตนเอง 
   2. การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนกังานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
ใหป้ฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมท าให้เกิดคุณภาพท้ังบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและ
ประชาชนในพื้นท่ี  
 

จุดประสงค์ 
1. เพื่อให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
2. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเองได้ 
    3. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้าง 
  
ขอบข่ายเนือ้หา 

เรื่องท่ี 1 ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 
 

ความหมายความส าคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ท่ีเป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพื่อให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม”ส านักงาน ก.พ. ได้สรุป
ความหมายของค าว่า  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “ส่ิงท่ีต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทาง
สภาพคุณงามความดีท่ีอยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือ
แสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้น องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้
ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นส่ิงท่ีดี อะไรเป็นส่ิงท่ีช่ัว  ความ
ประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า” สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดรับอิทธิพล และค่านิยมจาก
ภายนอกประเทศ ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้ง่ายโดยขาดการกล่ันกรองของบุคคลในการน าไปใช้ จึงเป็นเหตุท าให้มาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลง บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มี
บทบาทส าคัญ และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
หน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญท่ีจะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้น  การท่ีประชาชนจะมีความเป็นอยู่ ท่ีดีมี
ความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  นั่นคือ เป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม มีจิตส านึกท่ีจะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระท าทุกส่ิงอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น และพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ เต็มก าลังย่อมส่งผลดี
สู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของ
ประชาชน ตลอดจนเพิ่มอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น  มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐ
เป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ       
ชอบธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จึงบัญญัติในมาตรา 77  ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ     
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะ
ช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตน 
ไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) เป็นความจ าเป็นพื้นฐานของ
บุคลากรท่ีจะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าท่ีการงาน ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดี มีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(อบต.) พ.ศ.2546  เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรส่วน
ท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นด้วย  
เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสาระส าคัญของ
มาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนท้องถิ่น (อบต.) ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี ้
 

  มาตรฐานที่ 1 พึงด ารงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  - การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง  
ให้เช่ือมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะน าพาให้ตนเอง  ครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด  ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 ว่า “…มีคุณธรรมข้อหนึ่งท่ีส าคัญซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ท่านท้ังหลายจะ
ออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี  ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมท้ัง 3 ประการ คือ สุจริตต่อ
บ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าท่ี ท่านจึงจะเป็นผู้ท่ีควรแก่การสรรเสริญของมวลชนท่ัวไป…” 
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  - มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหน้าท่ี และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนและท้องถิ่นด้วย
การปฏิบัติหน้าท่ีการงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพื่อท างาน เพื่อการสร้างสรรค์ และมีความ
รับผิดชอบต่องานนั้น ๆ เพื่อส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะท าให้มีผู้รักและศรัทธาเช่ือถือ และนิยมยกย่อง
อย่างกว้างขวางแน่นอน 
 

  มาตรฐานที่ 2  พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ดังนี้ 
   - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามได้ 
  - มีการต้ังคณะท างาน หรือกรรมการท่ีประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อตรวจสอบ
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้ 

- มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีชัดเจนและเข้าใจง่ายด้วยวิธีการ
หลากหลายเช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ จะส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา 
และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลท่ัวไป และจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ีจาก
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน 
 

  มาตรฐานที่ 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อบต. ท่ียึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
  - มีสติ ต้ังใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้ก าลังสติ คือรู้ว่าก าลังท าอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ท่ีไหน อย่างไร 
หากใช้ก าลังสติ หนักแน่นมั่นคงแล้ว จะท าให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและรวดเร็ว เกิดความส าเร็จของ
งานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งได้
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อวันท่ี       
11 ธันวาคม 2522 ว่า “…ก าลังสติ หรือก าลังแห่งความระลึกรู้ การท างานนั้นถึงแม้ท างานด้วยความศรัทธา ด้วย
ความหมั่นขยันไม่ทอดท้ิงก็ยังมีช่องทางท่ีอาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพล้ังเกิดขึ้นนัก
ปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพื่อให้รู้ เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา…” ก าลังความต้ังใจ 
หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบ   ให้คิดอ่านอยู่แต่ใน
เรื่องหรือภารกิจท่ีต้องการจะท าให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่าง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค์ ก าลัง
ความต้ังใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้กระจ่าง ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง 
ชัดเจน และรวดเร็ว…” 
  - การให้บริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
  - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจและรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ ทุกคน 
 

 มาตรฐานที่ 4 พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างคุ้มค่า
ซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
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  - ปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ ความคิดท่ีให้เกิดผลของงานท่ีดี มีคุณค่าต่อประชาชน  ต่อส่วนรวม ท้ังนี้ต้อง
ยึดถือว่าความรู้วิชาการ รู้ปฏิบัติการ และความรู้คิด จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหน้าท่ี ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพล
เรือน เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการท่ีสามารถ ต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้
ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่าน ตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน 
ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมีความสงบและหนักแน่นท้ังในกาย ใน
ใจ ในค าพูด ต้องส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ าเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว…” 

- การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความถูกต้องของระเบียบ
กฎหมาย 
  - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ท้ังในส่วนของการใช้เงิน และใช้เวลา 
  - การปฏิบัติหน้าท่ีให้แล้วเสร็จ ตามก าหนด และบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ และตรงตามนโยบาย 
 

  มาตรฐานที่ 5 พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี ้
 - การศึกษาหาความรู้ท่ีทันสมัย ท่ีเป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างประสิทธิภาพ
ให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การส่ือสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผน  การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การน าข้อมูลไปใช้ เป็นต้น 
  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ท าให้ภาวะจิตใจสามารถท่ีจะต่อสู้ 
และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
  - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ จะกระท าได้โดยการเข้าร่วม
อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้ท้ังนี้  การพัฒนา ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อองค์กร และความเจริญต่อท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 10 กรกฎาคม 
2535 ว่า“…ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยส าคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างท่ีหนึ่ง ต้องมีคนดี มี
ปัญญา มีความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างท่ีสอง ต้องมีวิทยาการท่ีดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างท่ีสาม 
ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการท างาน อย่างท่ีส่ี ต้องรู้จัก
ท างานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ท่ีพึงประสงค์  ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ จะ
ประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตแต่ละคนจึงควร
อย่างยิ่งท่ีจะได้ต้ังใจฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมท้ังพยายามใช้ศิลปะวิทยาการท่ีมีอยู่ ประกอบกิจการ
งานด้วยความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งาน  แต่ละช้ินแต่ละอย่างความเจริญวัฒนาของ
งานของตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้น ตามท่ีต้ังใจปรารถนา…” 

 
 
 
 
 

/-5-... 



-5- 
 

สรุป 
  มาตรฐานท้ัง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วย
ผ้ึง   พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง องค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน ได้รับ
ผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น น าความเจริญความมั่นคงและความเป็นศักด์ิศรีมาให้สังคมท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล ของเราและเป็นท่ียอมรับ ช่ืนชม และกล่าวขวัญท่ีดีตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ คง
เส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 

 
******************* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  เพื่อให้การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง มีแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับ    
ความประพฤติและปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงจึงก าหนดแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2560 – 2562 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2560 2561 2562 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าท่ี อบต.  
ให้มีคุณธรรม และ 
ความรับผิดชอบในการ
ป้องกันปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร
อบต.นิคมห้วยผ้ึง ท่ีได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
ท้องถิ่น 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
อบต. 

ไม่เกิน 10 
เรื่อง 

ไม่เกิน 7 
เรื่อง 

ไม่เกิน 5 
เรื่อง 

 

 

แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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2. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ        
การป้องกันการทุจริต 
 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และ 
ทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 
 
 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
การแจ้งเบาะแส/การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
อบต.(จากการส ารวจความ
คิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

  2.ร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี
อบต.(จากการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
กับ อบต.) 

65 70 75 

  3.ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

100 100 100 2.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วนิัยและ
การทุจริต 
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3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ        
การป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพื่อพัฒนากลไกในการสร้าง
มาตรฐานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการตรวจสอบ
ถ่วงดุจการใช้อ านาจของ
อบต.นิคมห้วยผ้ึง 

1.ร้อยละของหน่วยงาน/
บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการ
สร้างมาตรฐาน/การประเมิน
ความโปรงใส 

80 85 90 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุล 
การใช้อ านาจให้
เหมาะสม 

  2. ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นท่ี 
ป.ป.ช./ส.ต.ง./ศูนย์ด ารง
ธรรมฯ /อื่น ๆ แจ้งให้ทราบ)  
มีการด าเนินการได้ครบถ้วน 

100 100 100 
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4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ี อบต. ในการปฏบิัติงาน 
ได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน 

60 65 70 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ
เสริมสร้างมาตรฐาน
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกัน
การทุจริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ 

60 65 70  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

60 65 70 

  4.จ านวนเรื่อง/ข้อมูลท่ีน าขึ้น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

30 40 50  



 


