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ค าน า 

   องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6 เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบแนวทาง
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2  (พ.ศ.2566-2570) และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘0) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้คุณธรรมน า
การพัฒนา ท าให้สังคมไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม 

   เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาลเกิดความโปร่งใส                 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม น าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

แนวคิด 
๑. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นหลักเทียบการ

การประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์กรแต่ละองค์กร การปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานและการพัฒนาตนเอง 

๒. การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมท าให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์กร ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

จุดประสงค์ 
๑. เพ่ือให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๒. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนา
ตนเองได ้

๓. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ขอบข่ายเนื้อหา 
เรื่องท่ี ๑ ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง 
เรื่องท่ี ๒ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
เรื่องท่ี ๓ กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้าง 

ความหมายความส าคัญของมาตรฐานอุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง "หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือก ากับ

ความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้นๆ เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม " ส านักงาน ก.พ. ได้
สรุปความหมายของค าว่า "มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม" ไว้ว่า หมายถึง "สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบ
ทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการ
ปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้น องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้นนับถือกันมา 
หรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว 
ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า " สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพล และ
ค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ ได้ง่ายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการน าไปใช้  
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จึง เป็นเหตุท าให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลง บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ 
สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ และความรับผิดชอบส าคัญที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของ
ท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล นั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมมีจิตส านึกที่จะ
ตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระท าทุกสิ่งอย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่นและพัฒนาตน
อย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ เต็มก าลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนตลอดจนเพ่ิมอ านาจ
ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จึงบัญญัติในมาตรา ๗ะ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ "รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่" มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่
จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน 
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเอง
อีกด้วย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นความจ าเป็น
พ้ืนฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงานให้ เกิดผลดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.. ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.๒๕๔6 เพ่ือให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรส่วน
ท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น
ด้วย เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
สาระส าคัญของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (อบต.) ประกอบด้วย                       
๕ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 พึงด ารงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี 
ความรับผิดชอบ 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
- การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
- มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและ            

พวกพ้อง ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะน าพาให้ตนเองครอบครั วและบ้านเมืองอยู่รอด ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน 
 

-2- 



 
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙7 ว่า "...มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญซึ่งท่านต้อง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความ
ซื่อสัตย์ 

สุจริตเป็นพ้ืนฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่น
อยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่
ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป..." 

- มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนและท้องถิ่น
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือทางาน เพ่ือการสร้างสรรค์
และมีความรับผิดชอบต่องานนั้นๆ เพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะท าให้มีผู้รักและศรัทธาเชื่อถือ 
และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 

มาตรฐานที่ 2 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้ 
- มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอน

การปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ติดตามได ้

- มีการตั้งคณะท างาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้ 

- มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ จะส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน 

มาตรฐานที่ ๓ พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ 
ประชาชนเป็นหลัก 

หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
- มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้ก าลังสติ คือรู้ ว่ากาลังท าอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน

อย่างไร หากใช้ก าลังสติ หนักแน่นมั่นคงแล้ว จะท าให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว เกิด
ความส าเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตหาวิทยาลัยรามค าแหง ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๒๒ ว่า "...ก าลังสติ หรือก าลังแห่งความระลึกรู้ การท างานนั้นถึงแม้ท างานด้วยความศรัทธา ด้วย
ความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลั้ง
เกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา.. ก าลัง
ความตั้งใจ หมายถึง ความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบให้
คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะท าให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่ างๆ นอกจุดหมาย
อันพึงประสงค์ ก าลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่างๆ ได้กระจ่าง ให้คิดเห็นช่องทางและ
วิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง ชัดเจน และรวดเร็ว... " 
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- การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
- การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจและรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ ทุกคน 
 
มาตรฐานที่ ๔ พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่าง

คุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อส่วนรวม ทั้งนี้

ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหน้าที่ ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวัน
ข้าราชการพลเรือน เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๓0 ว่า "ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้
วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์
ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมีความ
สงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในค าพูด ต้องส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ าเสมอ และปฏิบัติ
แก้ไขเสียโดยเร็ว..." 

-การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความถูกต้องของ
ระเบียบกฎหมาย 

- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการใช้เงิน และ 
ใช้เวลา 

- การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามก าหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และตรงตามนโยบาย 

มาตรฐานที่ ๕ พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้าง

ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผนการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การน าข้อมูลไปใช้ เป็นต้น 

- การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพ่ือให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ท าให้ภาวะจิตใจสามารถที่
จะต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ได้ 

- พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ จะกระท าได้โดยการ
เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่างๆ ก็ได้ทั้งนี้ การพัฒนา ทักษะความรู้ 
ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อองค์กร และความเจริญต่อท้องถิ่น
และประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๓๕ ว่า "...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยส าคัญประกอบพร้อมกัน ๔ อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมี
คนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ 
อย่างที่สาม ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการท างาน 
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อย่างที่สี่ ต้องรู้จักท างานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์ปัจจัยแห่งความ
เจริญดังกล่าวนี้ จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมดนเองด้วยเองอยู่เป็นนิตย์ 
บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจฝึกตนเองให้มีปัญญาความสามาพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่ 
ประกอบกิจการงานด้วยความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่าง
ความเจริญวัฒนาของงานของตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดข้ึนตามที่ตั้งใจปรารถนา..." 

สรุป 
มาตรฐานทั้ง ๕ มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบล             

ตาเนิน พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชน
ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น นาความเจริญความมั่นคงและความเป็นศักดิ์ศรีมาให้
สังคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล ของเราและเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และกล่าวขวัญที่ดีตลอดไปการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา บริหารจัดการให้ถูกต้อง
อย่างสม่ าเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 

 

****************** 
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

แผนย่อยที ่๑  การส่งเสริมสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การท าความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๖ แนวทาง ดังนี้ 

  ๑) แนวทางการพัฒนาที ่๑ สร้างพื้นทีแ่ละสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหรือการท าความด ี

  ๒) แนวทางการพัฒนาที ่๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ชุมชน องค์กร อ าเภอ จงัหวัด คุณธรรม 

  ๓) แนวทางการพัฒนาที ่๓ ส่งเสริมให้สถาบันศาสนาเป็นศูนยก์ลางชุมชนและขบัเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร 

  ๔) แนวทางการพัฒนาที ่๔ พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อ าเภอ จังหวัดคุณธรรม สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

  ๕) แนวทางการพัฒนาที ่๕ ส่งเสริมการน าคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติและวกิฤติโรคอุบัติใหม ่

  ๖) แนวทางการพัฒนาที ่๖ สนับสนุนส่งเสริมกลไกของชุมชนให้มีระบบพี่เล้ียง 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนาที่ ..... 

วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   

(ต.ค.-ธ.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๒   

(ม.ค.-มี.ค. ๖6) 

ไตรมาส ๓  

(เม.ย.-มิ.ย. ๖6) 

ไตรมาส ๔  

(ก.ค.-ก.ย. ๖6) 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและจิตส านึก
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

1 เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
การท าความดี 

ส านักปลัด จัดกิจกรรมจ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

บุคลากรมีจิตส านึกใน
คุณธรรมและจริตธรรม 

20,000 / / / / 

โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ความต่อต้านการ
ทุจริต 

1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า 
ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงาน

ส านักปลัด 1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/
องค์กรความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตจ านวน
อย่างน้อย 5 เร่ืองขึ้นไป 

2) มีความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต (ส ารวจ

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า 
ลูกจ้างประจ า พนกังาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต 
และร่วมกันต่อตา้นการ

- / / / / 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนาที่ ..... 

วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   

(ต.ค.-ธ.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๒   

(ม.ค.-มี.ค. ๖6) 

ไตรมาส ๓  

(เม.ย.-มิ.ย. ๖6) 

ไตรมาส ๔  

(ก.ค.-ก.ย. ๖6) 

ทั่วไป และเฝ้าระวังการทุจริต 
และร่วมกันต่อตา้นการทจุริต 

โดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบ) 

ทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล) 

กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคลหน่วยงาน  
องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาเนิน 

2 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่
ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนความ
ซ่ือสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมหนว่ยงาน มี
ค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชู  

ส านักปลัด จ านวนบุคคลหน่วยงาน 
องค์กรดีเด่นผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาเนิน
ได้รับการยกยอ่งเชิดชู
เกียรต ิ

ประชาชน หนว่ยงาน องค์กร
ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเนิน มีค่านิยม ยก
ย่อง เชิดช ู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤตปิฏิบัติตน
เพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรม
และจริยธรรม  

- / / / / 
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แผนย่อยที ่๒  การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขบัเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม ประกอบดว้ยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้ 

  ๑) แนวทางการพัฒนาที ่๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัยโดยน านวัตกรรมมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบับริบททางสังคมไทย 

  ๒) แนวทางการพัฒนาที ่๒ สร้างกลไกเครือข่ายคุณธรรมและระบบการสนับสนนุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๓) แนวทางการพัฒนาที ่๓ พัฒนากลไกให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และวถิีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

  ๔) แนวทางการพัฒนาที ่๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนาที่ ..... 

วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   

(ต.ค.-ธ.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๒   

(ม.ค.-มี.ค. ๖6) 

ไตรมาส ๓  

(เม.ย.-มิ.ย. ๖6) 

ไตรมาส ๔  

(ก.ค.-ก.ย. ๖6) 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนกังานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง อบต.ตา
เนิน 

2 เพื่อส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล พนกังานจ้าง 
อบต.ตาเนิน 

ส านักปลัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล พนกังาน
จ้าง อบต.ตาเนนิ 

ได้พัฒนาบ ารุงศาสนาและ
จริยธรรมคุณธรรมในการ
ด าเนนิชีวิตประจ าวนั 

50,000 / / / / 

โครงการส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อป้องกันการทุจริต 

4 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และ
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลกั
ธรรมาภิบาลส าหรับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ให้ความส าคญักับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ประพฤติมชิอบ (Anti Corruption) 
และมีค่านิยมในการตอ่ต้านการ
ทุจรติ 

ส านักปลัด  ผู้บริหารทอ้งถิน่ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลตาเนิน ที่เข้า
รับการอบรม ผ่านการทดสอบ
ความรู้ธรรมาภิบาล 

ผู้บริหารทอ้งถิน่ สมาชกิสภา
ท้องถิ่น พนักงานน าหลกั 
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
การท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธภิาพ รว่มตอ่ต้าน
การทุจริต (ส ารวจโดยแบบ
ประเมนิติดตามผล) 

น าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมนิ
ติดตามผล) 

- / / / / 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนาที่ ..... 

วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   

(ต.ค.-ธ.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๒   

(ม.ค.-มี.ค. ๖6) 

ไตรมาส ๓  

(เม.ย.-มิ.ย. ๖6) 

ไตรมาส ๔  

(ก.ค.-ก.ย. ๖6) 

โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงให้แก่
ประชาชน เสริมสร้างความตระหนกั
ถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่
ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
มาในชีวิตประจ าวนั 

ส านักปลัด 1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 
ครั้ง 

2) ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้ ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80  

ประชาชนน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้ ไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 80 (ส ารวจโดย
ใช้แบบประเมนิติดตามผล) 

- / / / / 

โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต 

4 เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้
ตระหนกัถึงการสร้างค่านิยมและ
การเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริตให้แก่
เด็ก เยาวชนและประชาชน 

ส านักปลัด 1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต ไมน่้อยกว่า 
5 ช่องทาง 

2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษา
และชุมชนในเขตเทศบาล ไม่
น้อยกว่า 5 แห่ง 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจและมี
ความตระหนกัร่วมกนัในการ
ต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 
(ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมนิผล) 

- / / / / 

มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน
การน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารสว่นต าบลตา
เนินด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกน้การทจุริตเพื่อยก
ย่องระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลตาเนินแสดง
เจตนารมณ์ในการน าหลกัคุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ส านักปลัด มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส มี
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจรติเพือ่ยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลตาเนิน พ.ศ. 
2566 – 2570 

องค์การบริหารสว่นต าบลตา
เนินมีผลการประเมนิ ITA 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 
คะแนนขึน้ไป) 

- / / / / 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนาที่ ..... 

วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   

(ต.ค.-ธ.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๒   

(ม.ค.-มี.ค. ๖6) 

ไตรมาส ๓  

(เม.ย.-มิ.ย. ๖6) 

ไตรมาส ๔  

(ก.ค.-ก.ย. ๖6) 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งส าหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวขอ้งและระเบียบที่เกีย่วข้อง 
เป็นแนวทางการปฏิบัติหนา้ที่
และบริหารราชการ 

ส านักปลัด มีการจัดอบรมความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งส าหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารราชการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาเนิน บริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใส
เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบ 

- / / / / 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

4  1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นในการ
ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 

 2) เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด จัดอบรมให้ความรู้ที่
เกี่ยวขอ้งกับบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของสมาชิก
สภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา 
วิธีการตรวจสอบของสภา 
การตั้งกระทู้ และระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง อยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

สมาชิกสภาทอ้งถิ่น
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ด้วยความเป็น
ธรรม ตรงไปตรงมา 

 

- / / / / 
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แผนย่อยที ่๓  การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ประกอบดว้ยแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง ดังนี ้

  ๑) แนวทางการพัฒนาที ่๑ ก าหนดให้สถานศึกษาทกุระดับของหนว่ยงานทกุภาคส่วนสะท้อนกระบวนการจัดการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

  ๒) แนวทางการพัฒนาที ่๒ ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในชุมชนหรอืหน่วยงาน 

  ๓) แนวทางการพัฒนาที ่๓ ส่งเสริมงานวิชาการ งานวจิัยพัฒนา และเผยแพร่ระบบการจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนาที่ ..... 

วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   

(ต.ค.-ธ.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๒   

(ม.ค.-มี.ค. ๖6) 

ไตรมาส ๓  

(เม.ย.-มิ.ย. ๖6) 

ไตรมาส ๔  

(ก.ค.-ก.ย. ๖6) 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารสว่นต าบลตา
เนิน 

1 1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนเป็นคนดีมีคณุธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจรติ 

2) เพื่อส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนมี
จิตสาธารณะ และพรอ้มที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

3) เพื่อสร้างภมูิคุ้มกนัทางสังคมให้
เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน่และการ
โกงทุกรูปแบบ 

ส านักปลัด 1) เด็กและเยาวชนของ
ได้รับการฝกึอบรม จ านวน 
ระบุจ านวนเด็กและเยาวชน
ที่เข้ารับการฝึกอบรม คน 

2) เด็กและเยาวชนเกิด
ความตระหนกัรู้ สามารถ
แยกแยะถกู ผิด ชั่ว ด ี
สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ไดร้ับมาปรับ
ใช้กับตนเอง และสังคม
ส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้
แบบประเมนิผล/
แบบทดสอบ) 

เด็กและเยาวชนเป็นคนดมีี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีภูมิคุม้กนัทาง
สังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทจุริต
คอร์รัปชัน่และการโกงทกุรูปแบบ 
เด็กและเยาวชนมจีิตสาธารณะ 
และพรอ้มที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพือ่รกัษาประโยชน์
ส่วนรวม ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมนิ
ติดตามผล) 

 

- / / / / 

หมายเหตุ  :  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  คือ จ านวนคน จ านวนหนว่ยงาน จ านวนชุมชน 

    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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