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องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ  
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

   





   

 
 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ด าเนินการจัดท าข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล
จ าปาหล่อ เรื่อง จรรยาบรรณพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๕7 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ประกอบกับประกาศ
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ลงวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๗ 
และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1๖ พฤศจิกายน 255๘ เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากร
ทุกคน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส 
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
   

  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ จึงด าเนินการจัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ – ๒๕๖๖ เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
และด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อต่อไป 
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เร่ือง                  หน้ำ 

 

- ความน า           ๑ 

- แนวคิด           ๑ 

- พันธกิจ           ๒ 

- วัตถุประสงค์           ๒ 

- ความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม      ๒ 

- มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล    ๓ 

- ขั้นตอนการจัดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม       ๓ 

- แนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ   ๔ 

- แนวทางการติดตามประเมินผล         ๕ 

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต    ๖ 
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

สำรบัญ 
 



แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

 
 

 ความน า 
  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
และเป็นกลไกหลักของประเทศในการบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่ความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี
มีความสุขหรือไม่ กลไกส าคัญอย่างหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง  
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร  พระราชกรณียกิจ และอันเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดี
อย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม
ในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐมากขึ้น  
โดยมีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดจิตส านึก 
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงก าหนดบทบัญญัติในมาตรา 279 ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ “รัฐต้อง
จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่” 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปหล่อ ได้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤตปิฏิบัติเองทุกคน 
 

 แนวคิด 
                     1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ าปาหล่อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในแต่ละส่วนราชการของหน่วยงาน การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการที่ดี 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเอง 
                    2. การก าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ และปฏิบัติตามแนวทางนั้น ย่อมท าให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและ
องค์กร ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 
 

 
 

/พันธกิจ... 
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 พันธกิจ 

  ๑. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ าปาหล่อให้ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
  ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
 

 วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างให้มีคุณภาพ คุณธรรม และความรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการ 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้ างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
  ๓. สนับสนุนพัฒนาการสร้างกลไกในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการตรวจสอบ 
ถ่วงดุลการใช้อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
  ๔. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ีอป้องกันความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงาน 
 

 ความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  ส านักงาน ก.พ. ได้สรุปความหมายของค าว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า
หมายถึง “สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตน และการถือเป็น
หลักเทียบทางความประพฤติปฏิบัติหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติต่อคนในสังคมนั้น  องค์กรนั้นหรือส่วน
ราชการนั้น  ได้ยอมรับนับถือกันมา  หรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติ
อะไรเป็นสิ่งที่ดี  อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว  ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด  และอะไรควรท า  อะไรไม่ควรท า   

โดยสรุป  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม”  หมายถึง หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ 
ที่องค์กรประมวลผลขึ้นให้สมาชิกใช้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของคนในองค์กร
นั้นๆ  หรืออาชีพเดียวกันให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม   
 
 

/มาตรฐานทางคุณธรรม... 
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 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานกลางทาง
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25๕6 เพ่ือให้ข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติของตน โดยพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

   
 ขั้นตอนการจัดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑. ทบทวนและวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการ ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ จากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แผนพฒันาบุคลากรรอบปีที่ผ่านมา โดยพิจารณากิจกรรม/โครงการ ที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างให้มีการ
ประพฤติ ปฏิบัติของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งลดปัญหาการทุจริต 
การประพฤติมิชอบ และพิจารณาความเป็นไปได้ของการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เกิดผลส าเร็จจริง 
  ๒. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือประกอบในการ
พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา และน าไปก าหนดกิจกรรม/โครงการ ภายในแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ที่จะจัดท าขึ้น 
  ๓. น าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ ๑ และข้อ ๒ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรม/
โครงการ ที่จะก าหนดขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมาย งบประมาณ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ๔. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
  ๕. เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือพิจาณาให้ความเห็นชอบ 
  ๖. ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศใช้แผน และแจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบเพ่ือน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ เพ่ือร่วมกันติดตามประเมินผล 
 
 

 
/แนวทางด าเนินการ... 
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 แนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากการร่วมคิด ร่วมท าและ 

ร่วมยอมรับแล้ว การด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
เป็นรูปธรรม และยั่งยืน อาจท าได้ ๒ ประการควบคู่กัน  คือ การน ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
มาก าหนดเป็นมาตรฐานทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การน ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมมาใช้ในกระบวนการสรรหาบุคคล การฝึกอบรมพัฒนา การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง 
การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เป็นต้น และการสร้างปัจจัยสนับสนุนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถด าเนินการได้หลายวิธี โดยความร่วมมือจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยเสริมสร้างดังกล่าว 
ยกตัวอย่างเช่น 
  ๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทุกคน ให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละเว้น 
  ๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย 
การมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 
  ๓. การเป็นแบบอย่าง (Model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ คือ ตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องใช้ภาวะผู้น าในการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
  ๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 
  ๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร 
เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น 
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 
  ๖. การประชาสัมพันธ์ คือ การเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อ 
ประเภทต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 
  ๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
หรือการให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 
  ๘. น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
/แนวทางการติดตาม... 
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 แนวทางการติดตามประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของตนเองแล้ว  

ควรที่จะประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตรวจสอบประเมินสถานภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นว่า การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมเพียงใด โดยในการประเมินผลอาจด าเนินการได้ทั้งสองแนวทาง กล่าวคือ การประเมินผลโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน และการประเมินผลโดยบุคคลภายในหน่วยงาน  

 การประเมินผลโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน คือ การประเมินผลจากผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานนั้นๆ อันประกอบไปด้วย ประชาชนผู้มารับบริการ และ/หรือคณะผู้ประเมินที่คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจด าเนินการได้ด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษา
เป็นผู้ประเมิน 

 การประเมินผลโดยบุคคลภายในหน่วยงาน คือ การประเมินผลจากผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานนั้นๆ โดยอาจมีวิธีการและขั้นตอนในการประเมินผล ดังนี้  
  ๑. ผู้จัดท าการประเมินผล 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดผู้รับผิดชอบการประเมินผลในรูปของคณะกรรมการ 
ซึ่งควรเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานชุดเดียวกันกับชุดที่จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒. วิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผล 
   วิธีที่จะด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินผลมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับหน่วยงานของตน เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การ
วิจัยประเมินผล การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร เช่น รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น 
  ๓. ขั้นตอนการประเมินผล 
   คณะผู้จัดท าการประเมินผลควรมีขั้นตอนในการด าเนินงานตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมที่จัดท าขึ้น 

(๒) ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแต่ละข้อในเชิงพฤติกรรม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือชี้ถึงความส าเร็จที่จะสามารถวัดได้ โดยต้องสอดคล้องกับประเภทภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
และอยู่ในขอบเขตของเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่จัดท าขึ้น 
เช่น ตัวชี้วัดมาตรฐานการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ คือ อัตราความพึงพอใจของประชาชนหลังจากได้รับ
บริการ ระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนหรือที่ให้ประชาชนรอก่อนที่จะให้บริการ ขั้นตอนการติดต่อ
ราชการที่สั้นลง เป็นต้น 

(๓) ก าหนดวิธีการ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายของการประเมินผลว่าจะเป็นรูปแบบ 
หรือประเภทใด โดยอาจก าหนดขึ้นเองหรือตามที่ได้แนะน าแนวทางตามความเหมาะสม 

(๔) ด าเนินการตามแผนงานและระยะเวลา 
(๕) น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
(๖) สรุปผลและข้อเสนอแนะ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคแก่ผู้บังคับบัญชา  

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงต่อไป  
 
  

 /แผนปฏิบัติการส่งเสริม… 



แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖              |  6 . 
 

แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
256๔ 256๕ 256๖ 

1. ปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรม  
จริยธรรม และสร้างวินัย 

แก่ทุกภาคส่วน 

1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริม
การเรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ 

 

     ๑ )  โครงการส่ ง เสริ มคุณธรรม 
จริยธรรมบุคลากร อบต.จ าปาหล่อ เพ่ือ
ปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อม
น าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากร อบต. จ าปาหล่อ 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และเข้าใจหลักธรรมทาง
ศาสนา  การน้ อมน า เ อาป รั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

8๕ ๙๐ ๙5  

     ๒) โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระและรดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจ าปี 
2564 

ร้อยละของบุคลากร อบต. จ าปาหล่อ 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระและรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 

8๕ ๙๐ ๙5  

     ๓)  โครงการประเพณีแห่ เที ยน
พรรษา ประจ าปี 2564 

ร้อยละของบุคลากร อบต. จ าปาหล่อ 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา  

8๕ ๙๐ ๙5  

     4)  การส่ ง เสริมสนับสนุนให้จั ด
กิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนา
และเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 

ร้อยละของบุคลากร อบต. จ าปาหล่อ 
ที่ ได้ เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการวัน
ส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึก
วันส าคัญของชาติ  

8๕ ๙๐ ๙5  

/1.2 ประชาสัมพันธ์... 
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แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 256๔ 256๕ 256๖ 
      1 .2 ประชาสัมพันธ์ เชิ ดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ 

 

     กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่เพ่ือนร่วมงาน 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นจาก
เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

๘๐ ๘๕ ๙๐  

     ๒. รวมพลังแผ่นดิน ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

     2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

 

     ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วย
ความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ตตระหนักถึ ง
บทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรี
ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ต่อต้ านการทุ จ ริ ต  เช่น  การติ ด
ป ร ะ ก า ศ  ก า ร จั ด ท า บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละของบุคลากร อบต. จ าปาหล่อ ที่ได้
รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

๙๐ ๙๕ ๙๕  

     2.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสให้สะดวกหลากหลายและ
ปลอดภัย 

     ด าเนินการจัดท าช่องทางการ
ร้ อ ง เ รี ย น ต่ า ง ๆ  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึง
ช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.จ าปาหล่อ 

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

 

 
 

/๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง... 
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แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 256๔ 256๕ 256๖ 
     ๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

     3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายและขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุม
ได้ และตรวจสอบได ้

     1) มีการประชุมติดตามงาน ของ
เจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือนทุกเดือน 

ร้อยละของบุคลากร อบต.จ าปาหล่อ ได้
เข้าร่วมการประชุมประจ าเดือน และ
รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนให้
ที่ประชุมทราบ 

8๕ ๙๐ ๙5  

     2) ชี้แจงแนวทางและให้ความรู้
ในการจัดซื้อจัดจ้างกับบุคลากรใน
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ร้อยละของบุคลากร อบต.จ าปาหล่อ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบ 

8๕ ๙๐ ๙5  

     4. สร้างบุคลากรมืออาชีพ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

     4.1 ส่งเสริมการประพฤติตน
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

     1) จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต และ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 

ร้อยละของบุคลากร อบต. จ าปาหล่อ 
ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

8๕ ๙๐ ๙5  

      2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงาน
นิติการ เช่น การด าเนินการทางวินัย 
ก า ร อุ ท ธ ร ณ์  ร้ อ ง ทุ ก ข์  ร ะ บ บ
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  จ ร ร ย า
ข้าราชการ ฯลฯ  

ร้อยละของบุคลากร อบต.จ าปาหล่อ มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของงานนิติการและการรักษาวินัยตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

8๕ ๙๐ ๙5  

 


