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บทนา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจน
ค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้มีมติในการประชุมครั้งที่๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ กาหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส ธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
อันจะทาให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน จึงได้จัดทา
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน

สารบัญ
หน้า
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

๑

แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

๑๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจาปีปีงบประมาณ 2564
--------------------------------มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างเป็นแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมนั้น
สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ การพัฒนาตนเองส่งผลให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน จึงได้จัดทาแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต ขึ้น เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดาเนินการให้สอดคล้องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน

-๑แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
-----------------------แนวคิด
1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เป็นหลัก เทียบการ
ประพฤติการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางคุณธรรมและ
จริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานและการ พัฒนา
ตนเอง
2. การกาหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และ พนักงานจ้าง และ
ปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมทาให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบล
คุณธรรม 8 ประการในการยึดหลักปฏิบัติตน
1. ขยัน
2. ประหยัด
3. ซื่อสัตย์
4. มีวินัย
5. มีน้าใจ
6. สุภาพ
7. สามัคคี
8. กตัญญู
จุดประสงค์
1. เพื่อให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
2. พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนา ตนเองได้
3. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และ พนักงานจ้าง
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสาคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
เรื่องที่ 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
เรื่องที่ 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน ตาบล และ
พนักงานจ้าง
ความหมายความสาคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือ กากับความ
ประพฤติการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพื่อให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม”สานักงาน ก.พ. ได้สรุป
ความหมายของคาว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า ความหมายความสาคัญของมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรม มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือ กากับ
ความประพฤติการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพื่อให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม”สานักงาน ก.พ. ได้สรุป
ความหมายของคาว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทาง
สภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลัก เทียบทางความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือ
แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องค์การ นั้นหรือส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้
กาหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่า ความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว ความ
ประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทา อะไรไม่ควร ทา” สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิด รับอิทธิพล และค่านิยมจาก

-๒ภายนอกประเทศผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายโดยขาดการ กลั่นกรองของบุคคลในการนาไปใช้ จึงเป็นเหตุทาให้มาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่าลง บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนเป็นผู้
มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของ ประเทศในการให้บริการสาธารณะ สนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น หน้าที่และความรับผิดชอบ สาคัญที่จะบาบัดทุกข์ บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น
ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการ ประพฤติปฏิบัติ
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล นั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม มีจิต สานึกที่จะตอบ
แทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระทาทุกสิ่งอย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น และพัฒนาตนอย่าง
สม่าเสมอ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ เต็มกาลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอน รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอานาจ
ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐมากขึ้น
มีบทบัญญัติให้การใช้อานาจรัฐเป็นไป
โดยสุจริตและมี
ประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบ ธรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ จึงบัญญัติในมาตรา 77 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็น เครื่องมืออันสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์ และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม นามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมา
สู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เป็นความจาเป็นพื้นฐานของ
บุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงาน ให้ เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผล
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทาง คุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2546 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ องค์กรส่วนท้องถิ่น
ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภา ส่วนท้องถิ่นด้วย เพราะ
บุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้ เจริญก้าวหน้าสาระสาคัญของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนท้องถิ่น (อบต.) ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 พึงดารงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้
- การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ มีการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง ให้เชื่อมั่นว่า
ความซื่อสัตย์สุจริตจะนาพาให้ตนเอง ครอบครัว และบ้านเมืองอยู่รอด ดังพระบรม ราโชวาท ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ
12 มิถุนายน 2497 ว่า “…มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สาคัญซึ่งท่านต้องปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซื่อสัตย์
สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับ
ราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดีขอให้มั่นอยู่ใน คุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริต
ต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควร แก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป…”
- มีความรับผิดชอบต่องานในตาแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชน และท้องถิ่นด้วย
การปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพื่อทางาน เพื่อการ สร้างสรรค์และมี

-๓ความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ เพื่อส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะทาให้มีผู้รักและ ศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยก
ย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน
มาตรฐานที่ 2 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการทางาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถ แจ้งลาดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบและติดตามได้
- มีการตั้งคณะทางาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชน เพื่อ
ตรวจสอบการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานมีการสรุปผลรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ประชาชน
รับรู้
- มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจน และเข้าใจง่ายด้วย
วิธีการหลากหลายเช่น เอกสารประกาศประชาสัมพันธ์ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น
ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะทาให้การปฏิบัติ หน้าที่ได้รับความร่วมมืออย่าง
เต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน
มาตรฐานที่ 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึด ประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชน์ของ ประชาชนเป็นหลัก
ดังนี้
- มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้กาลังสติคือรู้ว่ากาลังทาอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน อย่างไร
หากใช้กาลังสติหนักแน่นมั่นคงแล้ว จะทาให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และรวดเร็ว เกิดความสาเร็จ
ของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ณ อาคารสวน อัมพร เมื่อ 11 ธันวาคม 2522 ว่า
“…กาลังสติ หรือกาลังแห่งความระลึกรู้การทางานนั้นถึงแม้ทางานด้วย ความศรัทธา ด้วยความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็
ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลั้งเกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง
ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ ตลอดเวลา… กาลังความตั้งใจ หมายถึงความสามารถควบคุม
จิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุมความคิด ให้อยู่ในระเบียบ ให้คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะ
ทาให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่อง ต่าง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค์กาลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจ
เรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้กระจ่าง ให้ คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง ชัดเจน และรวดเร็ว…”
- การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม - การให้บริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจและรักษาประโยชน์ให้แก่ ผู้รับบริการ ทุกคน
มาตรฐานที่ 4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่าง
คุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
- ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้อง
ยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะทาให้เกิดผลดีต่อการทาหน้าที่ ดัง พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่อง ในโอกาส วันข้าราชการพล
เรือน เมื่อ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้
ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และ ความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน
ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดิน ต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย
ในใจ ในคาพูด ต้องสารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่าเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว…”

-๔- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ คานึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึด ความถูกต้องของ
ระเบียบกฎหมาย
- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งในส่วน ของการใช้เงิน และใช้
เวลา
- การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามกาหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้และ ตรงตามนโยบาย
มาตรฐานที่ 5 พึงพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อใช้ใน
การ ปฏิบัติงาน และสร้างประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวางแผน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การนาข้อมูลไปใช้ เป็นต้น
- การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ทาให้ ภาวะจิตใจสามารถที่จะ
ต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้
- พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ จะ กระทาได้โดยการเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้ทั้งนี้ การ พัฒนา ทักษะ ความรู้
ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อองค์กร และ ความเจริญต่อท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 10 กรกฎาคม 2535 ว่า“…
ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยสาคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มี
ความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็น เครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สาม
ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียด รอบคอบในการทางาน อย่างที่สี่ ต้องรู้จัก
ทางานให้พอเหมาะพอดี และพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึง ประสงค์ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ จะ
ประกอบพร้อมกันขึ้นมิได หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์บัณฑิตแต่ละคนจึงควร
อย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจ ฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่ ประกอบ
กิจการงานด้วยความ เพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญ
วัฒนาของงานของ ตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้น ตามที่ตั้งใจปรารถนา…”
สรุป
มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระสาคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง หน่วยงาน และ ประชาชน ได้รับผลประโยชน์สร้างความ
ภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น นาความเจริญความมั่นคงให้ท้องถิ่น และให้การปฏิบัติงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และกล่าวขวัญที่ดี ซึง่ การปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้น
แต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่าเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน

-๕แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ประเด็นยุทธศาสตร์

๑.ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
1.1 สร้างจิตสานึกและส่งเสริม การ
เรียนรู้และปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม
จริยธรรมใน การปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2564

ดาเนินการ
ไตรมาส
งบประมาณ 1 2 3 4

1.1.1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองโดน
1.1.2) โครงการอบรมเยาวชนตาบลเมืองโดน

๑๐๐,๐๐๐



๑๕๐,๐๐๐



1.1.3) โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดป่าเมตตาธรรม

๓๐,๐๐๐



1.1.๔) กิจกรรมการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ

๓๐,๐๐๐

 

1.2 มอบวุฒิบัตรเชิดชู ความดีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ ราชการ

1.2.1) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ผูม้ ี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซือ่ สัตย์สุจริต และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔
2.2.1) ดาเนินการจัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. รวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและ
2.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตาบลและ พนักงาน
ปราบปราม การทุจริต
จ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนัก ถึงบทบาท
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ
ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ การจัดทาบอร์ด
ของข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์
2.2 พัฒนาช่องทางในการ แจ้ง
2.2.1) ดาเนินการจัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และ
เบาะแสให้สะดวก หลากหลาย และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง และ
ปลอดภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ เกิดความ
เสียหายและขนาด ของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นใน อนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากร ใน
หน่วยงาน

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน และถ่ายทอดนโยบาย ของ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารเป็นประจาเดือนทุกเดือน
3.1.2) กลุ่มตรวจสอบภายในดาเนินการจัดทา แผนปฏิบัติ
งานเพื่อดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร ทุกส่วนราชการ
3.1.3) จัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตประจาปี
รวมทั้งประกาศมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการ
ทุจริตตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
4.1.1) จัดทาประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และ
จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
4.2.2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกีย่ วกับงานใน
หน้าที่ เช่น การดาเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทาง เว็บไซด์
อบต.เมืองโดน



-



-



-



-

 

-



-



-



-



