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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
เรื่อง   แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
................................................... 

  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เปนหลัก
เทียบการประพฤติ การปฏิบัติท่ีถูกตองดีงามของบุคลากรในองคการแตละองคการ การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคลองตามหลักศีลธรรมความโปรงใส การใหบริการที่ดี การมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานและการพัฒนาตนเองสงผลใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แสง 
 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จึงไดจัดทําแผนการเสริมสรางมาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและปองกันการทุจริตเพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัต ิ
  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่   1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
      
 
      อวยพร รุประมาณ 

(นายอวยพร รุประมาณ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต  
ปงบประมาณ  2561 - 2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   อาํเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
แนวคิด 

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เปนหลัก
เทียบการประพฤติ  การปฏิบัติที่ถูกตองดีงามของบุคลากรในองคการแตละองคการ การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคลองตามหลักศีลธรรมความโปรงใส การใหบริการท่ีดี การมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานและการพัฒนาตนเอง 
   2. การกําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นยอมทําใหเกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองคการ สงผลใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  

 
จุดประสงค 
     1. เพ่ือใหมีมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
     2. พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ในดานศลีธรรม ความโปรงใส การใหบริการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนา
ตนเองได 
    3. เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และ 
พนักงานจาง  

 
ขอบขายเนื้อหา 
    เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง 
    เรื่องที่ 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
    เรื่องที่ 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง 
 

ความหมายความสําคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เปนเครื่องมือ
กํากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการนั้น ๆ เพื่อใหอยูในความถูกตองดีงาม”สํานักงาน ก.พ. 
ไดสรุปความหมายของคําวา  “มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม” ไววา หมายถึง “สิ่งที่ตองถือเอาเปนหลัก
เทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยูภายใน โดยรูไดเฉพาะตนและใชเปนหลักเทียบทางความประพฤติและการ
ปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น  องคการนั้นหรือสวนราชการนั้น ไดยอมรับ
นับถือกันมา หรือไดกําหนดรวมกันขึ้นมาใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกันวาความประพฤติอะไรเปนสิ่งที่ดี 
อะไรเปนสิ่งที่ชั่ว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา”  สังคมไทยเปนสังคมที่
เปดรับอิทธิพล และคานิยมจากภายนอกประเทศ ผานสื่อตาง ๆ ไดงายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการ
นําไปใช  จึงเปนเหตุทําใหมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ําลง  บุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูที่อยูใกลชิดประชาชน เปนผูมีบทบาทสําคัญ และเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการ
สาธารณะ สนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น  หนาที่  และความรับผิดชอบสําคัญที่จะบําบัดทุกข 



บํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและความ
ตองการของทองถ่ิน   ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไมจึงขึ้นอยูกับมาตรฐานการ
ประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล  นั่นคือ เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบ
จริยธรรม มีจิตสํานึกที่จะตอบแทนคุณแผนดิน ดวยการกระทําทุกสิ่งอยางถูกตอง โปรงใส สะดวกรวดเร็ว มี
ผลงานเดน และพัฒนาตนอยางสม่ําเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  เต็มกําลังยอมสงผลดีสูประชาชนอยาง
แนนอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน 
ตลอดจนเพ่ิมอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากข้ึน มีบทบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐเปนไป
โดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเปนการแกปญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความชอบ
ธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 77  ใหเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา
จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกลาวคือ “รัฐตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่”มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม เปน
เครื่องมืออันสําคัญยิ่งที่จะชวยใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการปกครองสวนทองถิ่น ไดมีเกณฑ
และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม นํามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ
ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมา
สูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองอีกดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) เปนความจําเปนพ้ืนฐานของบุคลากรที่จะตองใชเปนหลักประพฤติตน และปฏิบัติหนาที่การงาน ให
เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สงผลตอความเปนอยูที่ด ีมีความสุขของประชาชนไดอยางแทจริง 
 

ม า ต ร ฐ า น ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง บุ ค ล า ก ร อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล 
  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.)ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรสวนทองถิ่น(อบต.) พ.ศ.2546  เพ่ือใหขาราชการพนักงาน ลูกจาง ขององคกรสวน
ทองถ่ิน ไดปฏิบัติเปนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผูบริหารและสมาชิกสภาสวนทองถิ่น
ดวย  เพราะบุคคลดังกลาวยอมรวมกันดูแลทุกขสุขของประชาชนและพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา
สาระสําคัญของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรสวนทองถิ่น (อบต.) ประกอบดวย 5 
มาตรฐาน ดังตอไปนี ้
  มาตรฐานที่ 1 พึงดํารงตนใหมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี ้
  -การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ความเปนเหตุเปนผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา การไมใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชนใหกับตนเองและพวก
พอง ใหเชื่อมั่นวาความซื่อสัตยสุจริตจะนําพาใหตนเองครอบครัวและบานเมืองอยูรอด ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 วา “…มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญซึ่งทานตองปฏิบัติอยาง
เครงครัดอยูเสมอ คือ ความซื่อสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัยความซื่อสัตยสุจริต
เปนพ้ืนฐาน ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูในคุณธรรม
ทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูท่ีควรแกการ
สรรเสริญของมวลชนทั่วไป…” 
  - มีความรับผิดชอบตองานในตําแหนงหนาที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนและทองถิ่น
ดวยการปฏิบัติหนาที่การงานอยางเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพื่อทํางาน เพ่ือการสรางสรรค 



และมีความรับผิดชอบตองานนั้น ๆเพื่อสวนรวมและประชาชนอยางจริงจัง จะทําใหมีผูรักและศรัทธาเชื่อถือ 
และนิยมยกยองอยางกวางขวางแนนอน 
  มาตรฐานท่ี 2  พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบได 
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหนาที่ ดังนี้ 
   - มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการทํางาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจงลําดับข้ันตอน
การปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานและระยะเวลาใหแกผูมาติดตอราชการไดทราบ เพื่อใหสามารถตรวจสอบและ
ติดตามได 
  - มีการตั้งคณะทํางาน หรือกรรมการที่ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีและหนวยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให
ประชาชนรับรู 

- มีการเปดเผยขอมูล ขาวสาร ที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย
ดวยวิธีการหลากหลายเชน เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานขอนี้ จะสงผลใหเกิด
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเขาใจอันดีตอประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีไดรับ
ความรวมมืออยางเต็มที่จากบุคคลที่เก่ียวของ โดยเฉพาะประชาชน 
  มาตรฐานที่ 3 พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรสวนทองถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชนของประชาชนเปน
หลัก ดังนี้ 
  - มีสติ ตั้งใจ หนักแนน มั่นคง เพราะการใชกําลังสติ คือรูวากําลังทําอะไรใหกับใคร รูตัววาอยูที่ไหน 
อยางไร หากใชกําลังสติ หนักแนนมั่นคงแลว จะทําใหเห็นชองทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว เกิด
ความสําเร็จของงานและความเจริญแหงตนเองไดดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งได
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อ 11 
ธันวาคม 2522 วา “…กําลังสติ หรือกําลังแหงความระลึกรู การทํางานนั้นถึงแมทํางานดวยความศรัทธา ดวย
ความหมั่นขยันไมทอดทิ้งก็ยังมีชองทางท่ีอาจจะเสียหายบกพรองไดในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลั้ง
เกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงตองระมัดระวัง ควบคุมสติใหดีอยูเสมอเพ่ือใหรูเทาทันเหตุการณอยูตลอดเวลา… กําลัง
ความตั้งใจ หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจใหสงบและหนักแนนมั่นคง ควบคุมความคิดใหอยูในระเบียบ ให
คิดอานอยูแตในเรื่องหรือภารกิจที่ตองการจะทําใหเสร็จ ไมปลอยใหคิดฟุงซานไปในเรื่องตาง ๆ นอกจุดหมาย
อันพึงประสงค กําลังความตั้งใจนี้ชวยใหรูเขาใจเรื่องราวและปญหาตาง ๆ ไดกระจาง ใหคิดเห็นชองทางและ
วิธีการปฏิบัติงานใหแจมแจง ชัดเจน และรวดเร็ว…” 
  - การใหบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอยางเสมอภาค ทั่วถึงและเปนธรรม 
  - การใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว และตรงตอเวลา 
  - การใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส ประทับใจและรักษาประโยชนใหแกผูรับบริการ ทุกคน 
 มาตรฐานที ่4 พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหนาที่การงานที่มุงใหเกิดผลลัพธที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยาง
คุมคาซึ่งจะตองมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
  - ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความคิดที่ใหเกิดผลของงานที่ดี มีคุณคาตอประชาชน ตอสวนรวม ทั้งนี้
ตองยึดถือวา ความรูวิชาการรูปฏิบัติการและความรูคดิ จะทําใหเกิดผลดีตอการทําหนาที่ ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแกขาราชการพลเรือนเนื่องใน 
โอกาสวันขาราชการพลเรือน เม่ือ 1 เมษายน 2530 วา “ขาราชการท่ีสามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ
ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอานตามเหตุตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความ
บริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดินตองมี



ความสงบและหนักแนนท้ังในกาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ และ
ปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว…” 

- การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ คํานึงถึงผลลัพธและผูมารับบริการ โดยยึดความถูกตองของ
ระเบียบกฎหมาย 
  - การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา ทั้งในสวนของการใชเงิน และ
ใชเวลา 
  - การปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสร็จ ตามกําหนด และบรรลุเปาหมายตามที่วางไว และตรงตามนโยบาย 
 
  มาต รฐาน ท่ี  5 พึ งพัฒ น าทั กษะความรู  ความสามารถ  ของตน เองให ทั นส มัยอยู เสมอ 
  หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 - การศึกษาหาความรูที่ทันสมัย ที่เปนการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และสราง
ประสิทธิภาพใหกับตนเอง เชน ความรูในเรื่องคอมพิวเตอร การสื่อสาร การเก็บรวบรวมขอมูล การวางแผน 
การวิเคราะห การสังเคราะห การนําขอมูลไปใช เปนตน 
  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพ่ือใหมีสมาธิหนักแนนมั่นคง สุขุมรอบคอบ ทําใหภาวะจิตใจสามารถที่
จะตอสู และปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ ได 
  - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู และการพัฒนาจิตใจ จะกระทําไดโดยการ
เขารวมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดวยตนเอง จากแหลงความรูตาง ๆ ก็ไดทั้งนี้ การพัฒนา ทักษะ 
ความรู ความสามารถ ของตนเองจะสงผลใหเกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงตอองคกร และความเจริญตอ
ทองถิ่นและประเทศชาติ อยางแนนอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ 10 
กรกฎาคม 2535 วา“…ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นไดดวยอาศัยปจจัยสําคัญประกอบพรอมกัน 4 อยาง อยางที่
หนึ่ง ตองมีคนดี มีปญญา มีความรับผิดชอบเปนผูประกอบการ อยางที่สอง ตองมีวิทยาการที่ดีเปนเครื่องใช
ประกอบการ อยางที่สาม ผูประกอบการตองมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพงพินิจอยางละเอียดรอบคอบ
ในการทํางาน อยางที่สี่ ตองรูจักทํางานใหพอเหมาะ พอดี และพอควรแกงานและแกประโยชนที่พึงประสงค 
ปจจัยแหงความเจริญดังกลาวนี้ จะประกอบพรอมกันข้ึนมิได หากบุคคลไมพยายามศึกษาอบรมตนเองดวย
ตนเอง 
อยูเปนนิตย บัณฑิตแตละคนจึงควรอยางยิ่งที่จะไดตั้งใจฝกฝนตนเองใหมีปญญาความสามารถพรอมท้ัง
พยายามใชศิลปะวิทยาการที่มีอยู ประกอบกิจการงานดวย 
ความเพงพินิจ ดวยความฉลาดรอบคอบใหพอดีพอเหมาะแกงานแตละชิ้นแตละอยางความเจริญวัฒนาของงาน
ของตัวเอง และของประเทศชาติจะไดเกิดข้ึน ตามที่ตั้งใจปรารถนา…” 

สรุป 
   มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเปนสาระสําคัญอยางยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองคการบริหารสวน
ตําบลคลองนอย  พึงไดศึกษายึดถือปฏิบัติใหถูกตอง เพราะจะสงผลใหตัวเอง องคการบริหารสวนตําบล และ
ประชาชน ไดรับผลประโยชนสรางความภูมิใจเกิดขึ้นกับทองถ่ิน นําความเจริญความมั่นคงและความเปน
ศักดิ์ศรีมาใหสังคมทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล ของเราและเปนที่ยอมรับ ชื่นชม และกลาวขวัญที่ดี
ตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานขางตนนั้นไมใชเรื่องยากเย็นและซอนเรนแตอยางใดเพียงแตใหมีศรัทธา 
บริหารจัดการใหถูกตองอยางสม่ําเสมอ คงเสนคงวา ก็จะบรรลุเปาหมายไดแนนอน 
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  เพื่อใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เปนเครื่องมือกํากับความ
ประพฤตแิละปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  จึงกําหนดแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ระยะ 3 ป พ.ศ. 2561 - 2563
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

เพ่ือเสริมสรางและเสริมสราง
จิตสํานึกและคานิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลให
มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการปองกัน
ปญหาการทุจริต 

1. รอยละของบุคลากร
อบต.หนองแสงที่ไดรับ
ทราบและถือปฏิบัติตาม
จรรยาขาราชการสวน
ทองถิ่น และประมวล
จริยธรรมขาราชการ
ทองถิ่น 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

สงเสริมใหเจาหนาที่
ของรัฐทุกระดับได
เรียนรูและปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นของ
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัตหินาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล 

ไมเกิน 10 
เรื่อง 

ไมเกิน 7 
เรื่อง 

ไมเกิน 4 
เรื่อง 

 

 

แผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

2.บูรณาการหนวยงานทุกสวนในการเสริมสราง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 
 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน และทุกภาค
สวนในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริต 
 

 

1.รอยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปดชองทาง
การแจงเบาะแส/การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบล
(จากการสํารวจความ
คิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสานความ
รวมมือหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริต 
 
 

  2.รอยละของระดับความพึง
พอใจตอการปฏิบัติหนาที่
หรือพฤติกรรมของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล
(จากการสํารวจความคดิเห็น
ของประชาชน/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดเสียกับองคการ
บริหารสวนตําบล) 

70 72 80 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

  3.รอยละของการตอบสนอง
ตอขอรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐ 

100 100 100 2.2 สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝาฝนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

3.เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสราง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถวงดุจการใช
อํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบลสามตําบล 

1.รอยละของหนวยงานท่ีมี
สวนรวมในการสราง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถวงดุลการ
ใชอํานาจใหเหมาะสม 

  2.รอยละของสํานวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ป.ป.ช.แจงใหทราบ)มีการ
ดําเนินการไดครบถวน 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

4.พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ 
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลใน
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือปองกันความเสี่ยงจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.รอยละของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจาหนาที่ของรัฐในการ
เสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการทุจริต 

  2.รอยละของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับกฎระเบียบ ดานการเงิน
และการพัสดุ 

80 82 85  

  3.รอยละของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ซึ่งผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการปองกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จํานวนเรื่อง/ขอมูลที่นําขึ้น
เว็บไซต เก่ียวกับการเผยแพรกรณี
ตัวอยาง/กฎระเบียบที่เก่ียวของ
กับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต 

- 50 60  

 


