
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง 

เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 

                                   …………………………………………….. 

                      มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เป็นหลัก
เทียบการประพฤติ การปฏิบัติที ่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานและการพัฒนาตนเองส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

                    เทศบาลตำบลนาม่อง จึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริตเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 

                           
                          (นายจำเนียร  ก้อนธิงาม) 

                          นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง 
 
 
 

  



 
แผนการเสรมิสรา้งมาตรฐานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 
เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

 
แนวคิด 
                 1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้าง เป็นหลักเทียบการประพฤติการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานและการพัฒนาตนเอง 
                 2. การกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมทำให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ 
จุดประสงค ์
                1. เพื่อให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 
                2. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน และการพัฒนาตนเองได้ 
                3. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
                 เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
                 เรื่องที่ 2 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 
                  เรื่องที่ 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
 
ความสำคัญของมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรม 
                 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็น เครื่อง
กำกับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาขิกในองค์การนั้นๆ เพื่อให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม “สำนักงาน 
ก.พ. ได้สรุปความหมายของคำว่า “มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่ต้องถือเอาเป็น
หลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนเองและใช้เป็นหลักเทียบ ทางความ
ประพฤติและการปฏิบัติงาน หรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องค์การนั้นหรือส่วน
ราชการนั้นได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความ
ประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ช่ัว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทำ อะไรไม่ควร 
ทำ” สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรบัอิทธิพล และค่านิยมจากภายนอกประเทศผ่านสือ่ต่าง ๆ ไดง้่าย  
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                       โดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการนำไปใช้ จึงเป็นเหตุทำให้มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนในสังคมลดต่ำลง บุคลากรเทศบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นผู้มบีทบาทสำคัญ 
และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ  สนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
หน้าที่ และความรับผิดชอบสำคัญที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถ่ิน ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับมาตรฐาน การประพฤติปฏิบัติของบุคลกรเทศบาล นั้นคือ เป็นผู้มี
คุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระทำทุกสิ่งอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น แลพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติงามเต็มความสามารถ 
เต็มกำลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิเสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอำนาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจ
รัฐมากข้ึน มีบทบัญญัติให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงบัญญัติในมาตรา 77 ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและ ฝ่ายประจำจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
กล่าวคือ “รัฐต้องจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
และพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่” มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่
ถ ูกต้องเหมาะสมนามาซึ ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติอีก
ด้วย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล เป็นความจำเป็นพื้นฐานของบุคลากรที่
จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงานให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
                          คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น (ก.ถ.) ได้กำหนด
มาตรฐาน ทางคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546 เพื่อให้ข้าราชการพนกังาน 
ลูกจ้าง ขององค์กรส่วนท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหาร
และสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น ด้วยเพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าสาระสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถ่ิน 
(อบต.) ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี ้
            มาตรฐานท่ี 1 พึงดำรงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
และมีความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
            - การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
            - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้องให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะนาพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด  ดังพระบรม
ราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 ว่า “…มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งท่านต้อง
ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ก็ย่อมอาศัย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี 
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ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรม ทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริต ต่อหน้าที่ 
ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การ สรรเสริญของมวลชนทั่วไป…” 
                   - มีความรับผิดชอบต่องานในตำแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชน
และท้องถ่ินด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายทำงาน เพื่อการ
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่องานนั้นๆ เพื่อส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจังจะทำให้มีผู้รกัและ
ศรัทธาเช่ือถือ และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 
                   มาตรฐานท่ี 2 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ หมายถึง 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งที่ ดังนี ้
                   - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการทำงาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้ง
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน และระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้ 
                   - มีการตั ้งคณะทำงาน หรือกรรมการที ่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงานการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน ให้ประชาชนรับรู้ 
                   - มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่ายด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ 
จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะทำให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชน 
                    มาตรฐานท่ี 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรเทศบาล ที่ยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก ดังนี ้
                    - มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้กำลังสติ คือ รู้ว่ากำลังทำอะไรให้กับใคร รู้ตัว
ว่าอยู่ที่ไหน อย่างไร หากใช้กำลังสติหนักแน่นมั่นคงแล้วจะทำให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และรวดเร็วเกิดความสำเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง  ณ 
อาคารสวนอัมพร เมื่อ 11 ธันวาคม 2522 ว่า “…กำลังสต ิหรือกำลังแห่งความระลกึรู้การทำงานนั้นถึงแม้
ทำงานด้วยความศรัทธา ด้วยความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ ในขณะ
เมื่อ มีความประมาทเผลอพลั้ง เกิดข้ึนนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวังควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้รู้เท่า
ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา… กำลังความตั้งใจ หมายถึง ความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนักแน่น
มั่นคง ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบให้คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะทำให้เสร็จไม่ปล่อย
ให้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆ นอกจุดหมาย อันพึงประสงค์กำลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและ
ปัญหาต่างๆ ได้กระจ่างให้คิดเห็นช่องทางและ วิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง ชัดเจน และรวดเร็ว…” 
                  - การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
                  - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
                  - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจและรักษาประโยชน์ให้แก่
ผู้รับบริการทุกคน 
                    มาตรฐานท่ี 4 พึงปฏิบัตหิน้าที่โดยยึดผลสมัฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุง่ใหเ้กิดผลลพัธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า
ซึ่งจะต้องมหีลักในการปฏิบัต ิดังนี ้
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        - ปฏิบัติหน้าที ่โดยใช้ความรู้ ความคิดที ่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อ
ส่วนรวม ทั้งนี ้ต้องยึดถือว่าความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดจะทำให้เกิดผลดีต่อการทำหน้าที่ ดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ ครบ
สามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมี ความ
จริงใจ และความบริสุทธ์ิใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุก
อย่างในแผ่นดิน ต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในคำพูด ต้องสำรวจดูความบกพร่องของ
ตนเองอยู่สม่ำเสมอ และ ปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว…” 
                 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึด ความ
ถูกต้องของระเบียบกฎหมาย 
                 - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการ
ใช้เงิน และใช้เวลา 
                 - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามกำหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้และตรงตาม
นโยบาย 
                 มาตรฐานท่ี 5 พึงพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ หมายถึง 
การพัฒนาตนเอง ดังนี ้
                - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
สร้างประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วางแผน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การนำข้อมูลไปใช้ เป็นต้น 
                - การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบทำให้ภาวะจิตใจ
สามารถที่จะต่อสู้และปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ได ้
                - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจจะกระทำได้
โดยการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ก็ได้ ทั้งนี้การพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อองค์กร และ 
ความเจริญต่อท้องถิ ่นและประเทศชาติอย่างแน่นอน  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อ 10 กรกฎาคม 2535 ว่า “…ความเจริญนั้นจะเกิดข้ึนได้ด้วยอาศัยปัจจัยสำคัญประกอบ
พร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญามีความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมี
วิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สาม ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่ง
พินิจ อย่างละเอียดรอบคอบในการทำงาน อย่างที่สี่ ต้องรู้จักทำงานให้พอเหมาะ พอด ีและพอควรแก่งาน
และ แก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์ ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้จะประกอบพร้อมกันข้ึนมิได้หากบุคคลไม่
พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วย ตนเองอยู่เป็นนิตย์บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ต้ังใจฝึกฝนตนเอง 
                   ให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่ มีอยู่ประกอบกิจการงาน
ด้วยความเพ่งพินิจด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละช้ินแต่ละอย่างความเจริญวัฒนา
ของงานของตัวเอง และ ของประเทศชาติจะได้เกิดข้ึนตามที่ตั้งใจปรารถนา…” 
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                      สรุป มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในเทศบาล 
พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง องค์การบริหารส่วนตำบล และ ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดข้ึนกับท้องถ่ิน นำความเจริญความมั่นคงและความเป็นศักดิ์ศรีมาให้สังคม
ท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตำบลของเราและเป็นที่ยอมรับ ช่ืนชม และกล่าวขวัญที่ดี ตลอดไป การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา  บริหารจัดการให้
ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 
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              เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปอ้งกันการทจุริตของเทศบาลตำบลนาม่อง มีแผนการปฏิบัตทิี่ชัดเจน เป็นเครือ่งมือกำกับความประพฤติและ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรทัธาและไว้วางใจ ใน
การบริหารงานภาครัฐ ดังนั้น เทศบาลตำบลนาม่อง จงึกำหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทจุริต ระยะ 4 ป ีพ.ศ. 2565 – 2568 ดงันี ้
 

แผนการเสรมิสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลนาม่อง 
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 
ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2565 2566 2567 2568 
1. ปลูกจ ิตสำนึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนกึและ
ค ่ า น ิ ย ม ใน ก า ร ปฏ ิ บ ั ติ
ร าชการของ เจ ้ าหน ้ าที่
เทศบาลให้มีคุณธรรม และ
ความรับผิดชอบ 

1. ร ้อยละของบุคลากร
เทศบาลตำบลนาม่องที่ได้
ร ับทราบและถือปฏิบ ัติ
ตามจรรยาข้าราชการส่วน
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น และประมวล
จ ร ิ ย ธ ร ร มข ้ า ร าชการ
ท้องถ่ิน 

80 85 90 95 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐทุก
ระดับได้เรียนรู ้และปฏิบ ัต ิงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2. จำนวนที ่เพ ิ ่มขึ ้นของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตการปฏิบัติหร ือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ช อ บ ข อ ง เ จ ้ า ห น ้ า ที่
เทศบาล 

ไม่เกิน 
10 
เรื่อง 

ไม่เกิน 
8 เรื่อง 

ไม่เกิน 
5 เรื่อง 

ไม่เกิน 
3 เรื่อง 
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ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2565 2566 2567 2568 

2. บูรณาการหน่วยงานทุก
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

เพื ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

1.ร้อยละของระดับความ
เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร เ ปิ ด
ช่องทางการแจ้งเบาะแส/
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี ่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาล(จากการสำรวจ
ความคิดเห็น) 
 

72 75 80 85 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน
ภาคร ัฐและภาคเอกชนในการ
เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ว ิ น ั ย ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จร ิยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

2. ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจต ่อการปฏิบ ัติ
หน้าที่หรือพฤติกรรมของ
เจ ้าหน้าที ่ เทศบาล(จาก
การสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู้มีส่วนได้
เสียกับเทศบาล) 

72 75 80 85 
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ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2565 2566 2567 2568 

  3 .  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
เกี ่ยงกับการทุจร ิต การ
ปฏ ิบ ัต ิหร ือละเว ้นการ
ปฏิบ ัติหน้าที ่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

90 95 95 100 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภ า ค เ อ ก ช น ใ น ก า ร ต ิ ด ต าม
ตรวจสอบการฝ ่าฝ ืนประมวล
จริยธรรม/วินัยและการทุจริต 

3. เสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ในการเสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทจุริต 

เพื่อพฒันากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการตรวจสอบถ่วงดลุ
การใช้อำนาจของเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่
ม ีส ่วนร ่วมในการสร ้ าง
มาตรฐาน/การประเมิน
ความโปร่งใส 

100 100 100 100 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อำนาจให้เหมาะสม 

  2. ร้อยละของสำนวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ) มีการ
ดำเนินการที่ครบถ้วน 

100 100 100 100 

 
 
 
 
 

  



-9- 
ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2565 2566 2567 2568 
4. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกัน
การทจุริต 

เพื่อพฒันาขีด
ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ มีวินัย
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อปอ้งกันความเสี่ยงจาก
การทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 
 

1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศ ั ก ยภาพ เ ก ี ่ ย วก ับการ
ตรวจสอบภายใน 

80 85 90 95 พ ั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การเสร ิมสร ้างว ิน ัยค ุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยงข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ด้านการเงิน 
และการพัสด ุ

80 85 90 95 

3. ร ้อยละของเจ ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยงกับการสร้าง
วินัย คุณธรรม จร ิยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 

80 85 90 95 

4. จำนวนเรื่อง/ข้อมูลทีนำ
ขึ ้นเว็บไซต์ เก ี ่ยวกับการ
เผยแพร ่ กรณ ีต ั วอย ่ าง/
กฎระเบียบที่เกี ่ยงข้องกับ
การสร ้างว ิน ัย ค ุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 

80 85 90 95 

 


