
 
 

 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม  
และการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
(1 ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563) 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กำหนดให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมที่กำหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการกล่าวโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย และมาตรา ๒๘๐ บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่
เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุง ประมวลจริยธรรม ตามมาตรา ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการ
กระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 
ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรม   องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นเพื่อดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรม และจัดทำแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น และเพ่ือให้มีระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัตเิกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมไว้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ 2563 
--------------------------------- 

 ตามแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
ป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  Integrity  and  Transparency  Assessment  (ITA)  ภ าย ใต้ ยุ ท ธศ าสตร์ช าติ                     
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  Integrity  and  Transparency  Assessment  (ITA)   เมื่อปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity  Assessment)  และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีหน้าที่ดำเนินการให้ เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรม   องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น และเพ่ือให้มีระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมไว้ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
    

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่   21   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
                           จ่าสิบตำรวจ  
                 (ธนชั    ศรีภูมิ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 
 

 



 

แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
ปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
---------------------------------------------- 

แนวคิด 
  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เป็นหลักเทียบ

การประพฤต ิ การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการพัฒนาตนเอง 
   2. การกำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมทำให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตำบล  

หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ บริหารจัดการและดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน   เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์เป็นส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  อันประกอบไปด้วยบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของรัฐ 
จึงมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม โดยมีการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  เพ่ือดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามหลักการของประมวลจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริม ให้ข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือติดตาม สอดส่อง ดูแลให้ข้าราชการมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม และเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือดูแลและให้ความเป็นธรรมข้าราชการ  จึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรม  และการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ขึ้น เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มีวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 
วิสัยทัศน์ 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือเข้าใจมาตรฐานจริยธรรม มุ่งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
เป้าประสงค์ 
  ๑) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับมีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๒) เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ๓) เพ่ือยกย่องเชิดชูข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
  ๔) เพ่ือสร้างสรรค์สังคมราชการไทยให้ตระหนักถึงคุณธรรม ศีลธรรม กฎหมาย และกฎแห่งกรรม 
และคุ้มครองบุคคลผู้กระทำดีเพ่ือราชการไทย 
 
 



 
 
จุดประสงค์ 
     1. เพ่ือให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
     2. พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเองได้ 
    3. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และ 
พนักงานจ้าง  

 
ขอบข่ายเนื้อหา 
    เรื่องท่ี 1 ความหมายและความสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง 
 

ความหมายความสำคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือ
กำกับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม”สำนักงาน ก.พ. ได้
สรุปความหมายของคำว่า  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบ
ทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการปฏิบัติงาน
หรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น  องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา 
หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว 
ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ”  สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพล และ
ค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการนำไปใช้  จึงเป็นเหตุทำ
ให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ำลง  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ สนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  หน้าที่  และความรับผิดชอบสำคัญที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น   ดังนั้น  การที่
ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบล  นั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน 
ด้วยการกระทำทุกสิ่งอย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น และพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ  ปฏิบัติงาน
เต็มความสามารถ  เต็มกำลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ 
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพ่ิมอำนาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐมากขึ้น มีบทบัญญัติให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการ
ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 77  ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้อง
จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครอง



ส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  และส่งผลให้เกิดความสุข
ความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นความจำเป็นพ้ืนฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่
การงาน ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(อบต.) พ.ศ.2546  เพ่ือให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรส่วนท้องถิ่น 
ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นด้วย  เพราะ
บุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสาระสำคัญของมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนท้องถิ่น (อบต.) ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 พึงดำรงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  - การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะนำพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด  ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 ว่า “…มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐาน  ท่าน
ทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี  ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ 
สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชน
ทั่วไป…” 
 - มีความรับผิดชอบต่องานในตำแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและท้องถิ่นด้วย
การปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือทำงาน เพ่ือการสร้างสรรค์ และมี
ความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆเพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะทำให้มีผู้รักและศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยก
ย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 
  มาตรฐานที่ 2  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้ 
   - มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการทำงาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งลำดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตามได้ 
  - มีการตั้งคณะทำงาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เพ่ือ
ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้ 

- มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายด้วย
วิธีการหลากหลายเช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ จะส่งผลให้เกิดความ
เชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับความร่วมมือ
อย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน 



  มาตรฐานที่ 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
ดังนี้ 
  - มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้กำลังสติ  คือรู้ว่ากำลังทำอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน 
อย่างไร หากใช้กำลังสติ หนักแน่นมั่นคงแล้ว จะทำให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว  เกิด
ความสำเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อ 11 
ธันวาคม 2522 ว่า “…กำลังสติ หรือกำลังแห่งความระลึกรู้ การทำงานนั้นถึงแม้ทำงานด้วยความศรัทธา ด้วย
ความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลั้งเกิดขึ้นนัก
ปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา… กำลังความตั้งใจ 
หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบ ให้คิดอ่านอยู่แต่
ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะทำให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่าง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค์  
กำลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้กระจ่าง ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้
ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว…” 
  - การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
  - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจและรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ ทุกคน 
 มาตรฐานที ่4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่าง
คุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
  - ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้อง
ยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะทำให้เกิดผลดีต่อการทำหน้าที่ ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพล
เรือน เมื่อ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้
ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ  และความบริสุทธิ์ใจในงาน ใน
ผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมีความสงบและหนักแน่น
ทั้งในกาย ในใจ ในคำพูด ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว…” 

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความถูกต้องของ
ระเบียบกฎหมาย 
  - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการใช้เงิน และใช้
เวลา 
  - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และตรงตามนโยบาย 
  มาตรฐานที่ 5 พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่ เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผน  การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การนำข้อมูลไปใช้ เป็นต้น 



  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพ่ือให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ทำให้ภาวะจิตใจสามารถที่จะ
ต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
  - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ  จะกระทำได้โดยการเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้ทั้งนี้ การพัฒนา ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อองค์กร และความเจริญต่อท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 10 กรกฎาคม 2535 ว่า             
“…ความเจริญนั้นจะเกิดข้ึนได้ด้วยอาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มี
ความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สาม 
ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการทำงาน อย่างที่สี่ ต้องรู้จัก
ทำงานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์  ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ จะ
ประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตแต่ละคนจึงควร
อย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่  ประกอบ
กิจการงานด้วย 
ความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญวัฒนาของงานของ
ตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้น ตามท่ีตั้งใจปรารถนา…” 

สรุป 
  มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐาน  จึงเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบล          
แคนเหนือ  พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง องค์การบริหารส่วนตำบล  และประชาชน 
ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น นำความเจริญความมั่นคงและความเป็นศักดิ์ศรีมาให้สังคม
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ของเราและเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และกล่าวขวัญที่ดีตลอดไปการปฏิบัติตาม
มาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่าง
สม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
   เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  และการ
ป้องกันการทุจริต  ตลอดจนการดำรงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท พระบรมราโชวาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 

 
๑) เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม
ให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ทุกระดับปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม การ
ป้องกันการทุจริต และการ
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคล
บาท พระบรมราโชวาท และ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  

 
๑ จัดอบรมสัมมนา/สอดแทรกหลักสูตร 
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล และการป้องกนัการทุจริต     
รวมทั้งการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท  
พระบรมราโชวาทและตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

 
 
 
 
 
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
ให้เกิดกระแสค่านิยมในการปฏิบัติตน 
 
 
 

  

 

 
จำนวนบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผลการดำเนินงาน/ครั้ง  
 
 
 
 
 
 

 

 
6๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
2563 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
๑) ส่งเสริมให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการ  

 
๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/
อบรม/สัมมนา/ประชุม กับ
หน่วยงานภายนอก ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ 
/แนวทางปฏิบัติ หรือการประสาน
ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
 
 

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ ประจำปีงบประมาณ 
2561 - 2564 
 
๑. จัดหามาตรการหรือประกาศ
เพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนตามประมวล
จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายในอบต. 

 
จำนวนคร้ังในการส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม/สัมมนา/ประชมุ  
ที่หน่วยงานภายนอกเชิญ  
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
จำนวนมาตรการหรือประกาศฯ ให้
ความเห็นชอบ 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

4 ฉบับ 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
   เพ่ือยกย่องเชิดชูข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕63  

 
๑) สนับสนุนผู้บริหารให้มีบทบาท
ในการส่งเสริมบุคลากรในสังกัด
ให้ปฏิบัติตน ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการ
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 
พระบรมราโชวาทและ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
๒) ยกย่องเชิดชูบุคลากรหรือ
ประชาชนในตำบลแคนเหนือ 
ประพฤติปฏิบัติดี ทั้งในการ
ปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต 
 
 
 

 
๑. ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริม
เพื่อเป็นต้นแบบ เก่ียวกับการ สร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ การสร้างความ
โปร่งใส  
 

๒. ผู้บริหารผลักดันให้มีการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่
เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และการสร้างความโปร่งใส  
 
1. จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่บุคลากร/ประชาชนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ  (โดยวัดผลจาก
บุคคลรอบด้านตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และ
มีจริยธรรมเป็นองค์ประกอบหลัก)  
 

 
จำนวนร้อยละที่ผู้บริหารมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน การเข้าร่วม
กิจกรรม การประชุม หรือการหา
แนวทางร่วม 
 
 
 

จำนวนแนวทาง/วิธีการ ในการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน  
 
 
 
 
 
จำนวนกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 
5 คน 

 
 

 
 

 
 

3 คน 
 
 
 
 
 
 

25 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือจัด 
 
 
 
 
 
 



 
3. ส่งเสริมให้ข้าราชการของกรม
เจ้าท่าทุกระดับประพฤติปฏิบัติตน
เป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระ
ยุคลบาท 
 
 
 
 
 
   

 
1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
 
 
2. กิจกรรมจัดทำสื่อ วารสาร เพ่ือ
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาข้าราชการ และวินัย พร้อม
เผยแพร่ให้ข้าราชการรับทราบ 
 
3. กิจกรรมตรวจสอบภายใน
หน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 
(โดยต้องตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/
บัญชี 4 ระบบ) และรายงานภายใน
กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
ระดับความสำเร็จในการจัดทำและ
เผยแพร่สื่อรณรงค์ส่งเสริม
จริยธรรมข้าราชการ 
 
 
ร้อยละของการดำเนินการตาม
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2563 
(ร้อยละ 100) 

 
 

ไม่น้อยกว่า 
3 ครั้ง/ปี 

 
 
 

(อย่างน้อย 
3 ครั้ง/ปี  
 
 
ครบทุกส่วน
ราชการ 
 

 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือจัด 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือจัด 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือจัด 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
    เพ่ือสร้างสรรค์สังคมราชการไทยให้ตระหนักถึงคุณธรรม ศีลธรรม กฎหมาย กฎแห่งกรรม และคุ้มครองบุคคลผู้กระทำดีเพ่ือราชการไทย 
                             

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕63  

๑) เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลในการตรวจสอบ
การทำงานของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 
 
 
 
2. ประสานความร่วมมือกับ
องค์กรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดระบบการติดตามข้อมูลที่ได้
จัดทำรายงาน ประกาศ และเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
 
 
 
1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อมูล  
ตอบข้อสงสัยหรือคำถาม แก่
ประชาชน 
 
 
 
1.จัดทำโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สำนักงาน ป.ป.ช. 

ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
เพ่ือ อำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่จะติดต่อ สอบถามหรือ
ขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. 
 
 
 
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
เพ่ือ อำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนร้องเรียน ร้องทุกข์  
 
 
 
 
ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA). 
 

๕๐ 
 
 
 

 
 
 

 
ไม่น้อยกว่า 
5 ช่อทาง 

 
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 

- องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือจัด 
 

 


