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มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของขา้ราชการ พนักงานและลกูจา้ง เป็น
หลักเทยีบการประพฤต ิการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งดงีามของบคุลากรในองคก์ารแตล่ะองคก์าร การ
ปฏบิตัติามมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมนัน้  สอดคลอ้งตามหลักศลีธรรมความโปรง่ใส 
การใหบ้รกิารทีด่ ีการมุง่ผลสมัฤทธิข์องงานและการพัฒนาตนเองสง่ผลใหเ้กดิประโยชนส์ขุแก่
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แผนการเสรมิมาตรฐานวนิยั คณุธรรม จรยิธรรมและป้องกนัการทจุรติ ปีงบประมาณ
2564 - 2567

เทศบาลตำาบลทา่เกษม  อำาเภอเมอืงสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้

แนวคดิ
 1. มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของขา้ราชการ  พนักงาน  และลกูจา้ง 

เป็นหลักเทยีบการประพฤต ิ การปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งดงีามของบคุลากรในองคก์ารแตล่ะองคก์าร 
การปฏบิตัติามมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมนัน้ สอดคลอ้งตามหลักศลีธรรมความ
โปรง่ใส การใหบ้รกิารทีด่ ี             การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงานและการพัฒนาตนเอง
 2. การกำาหนดแนวปฏบิตัติามมาตรฐานคณุธรรมจรยิธรรมของขา้ราชการ  
พนักงาน  และลกูจา้ง และปฏบิตัติามแนวทางนัน้ยอ่มทำาใหเ้กดิคณุภาพทัง้บคุคลและ
องคก์าร สง่ผลใหเ้กดิประโยชนส์ขุแกป่ระชาชนในพืน้ที ่เทศบาลตำาบลทา่เกษม 

จดุประสงค์
   1. เพือ่ใหม้มีาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของพนักงานสว่นตำาบล และ
พนักงานจา้ง 
   2. พนักงานสว่นตำาบล  และพนักงานจา้งมมีาตรฐานทางคณุธรรมและ
จรยิธรรมของพนักงานสว่นตำาบล และพนักงานจา้ง ในดา้นศลีธรรม ความโปรง่ใส การให ้
บรกิารมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน และการพัฒนาตนเองได ้
  3. เพือ่ใหม้แีนวปฏบิตัติามมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของพนักงาน
สว่นตำาบล และพนักงานจา้ง 

ขอบขา่ยเนือ้หา
  เรือ่งที ่1 ความหมายและความสำาคญัของมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม
ของขา้ราชการ  พนักงาน  และลกูจา้ง 
  เรือ่งที ่2 มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของขา้ราชการ  พนักงาน  และ
ลกูจา้ง
  เรือ่งที ่3 กรอบแนวทางปฏบิตัติามมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของ
ขา้ราชการ  พนักงาน  และลกูจา้ง 
ความหมายความสำาคญัของมาตรฐานคณุธรรมและจรยิธรรม
  มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม หมายถงึ “หลักการหรอืแนวทางปฏบิตั ิที่
เป็นเครือ่งมอืกำากับความประพฤต ิการปฏบัิตงิานของสมาชกิในองคก์ารนัน้ ๆ เพือ่ใหอ้ยู่ในความ
ถูกตอ้งดงีาม”สำานักงาน ก.พ. ไดส้รปุความหมายของคำาวา่  “มาตรฐานทางคณุธรรมและ
จรยิธรรม” ไวว้า่ หมายถงึ “ส ิง่ทีต่อ้งถอืเอาเป็นหลักเทยีบทางสภาพคณุงามความดทีีอ่ยู่
ภายใน โดยรูไ้ดเ้ฉพาะตนและใชเ้ป็นหลักเทยีบทางความประพฤตแิละการปฏบิตังิานหรอื
แสดงออกทางกริยิาทีค่วรประพฤตทิีค่นในสงัคมนัน้  องคก์ารนัน้หรอืสว่นราชการนัน้ ได ้
ยอมรับนับถอืกนัมา หรอืไดก้ำาหนดรว่มกนัขึน้มาใหม่ และประพฤตปิฏบิตัริว่มกนัวา่ความ
ประพฤตอิะไรเป็นสิง่ทีด่ ีอะไรเป็นสิง่ทีช่ัว่ ความประพฤตอิะไรถกู อะไรผดิ และอะไรควรทำา 
อะไรไมค่วรทำา”  สงัคมไทยเป็นสงัคมทีเ่ปิดรับอทิธพิล และคา่นยิมจากภายนอกประเทศ ผา่น
สือ่ตา่ง ๆ ไดง้า่ยโดยขาดการกลั่นกรองของบคุคลในการนำาไปใช ้ จงึเป็นเหตทุำาใหม้าตรฐาน
คณุธรรมและจรยิธรรมของคนในสงัคมลดตำา่ลง  บคุลากรเทศบาล เป็นผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิ
ประชาชน เป็นผูม้บีทบาทสำาคญั และเป็นกลไกหลักของประเทศในการใหบ้รกิารสาธารณะ 
สนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่  หนา้ที ่ และความรับผดิชอบสำาคญัทีจ่ะบำาบดั
ทกุข ์บำารงุสขุ และสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ใีหแ้กป่ระชาชนในทอ้งถิน่          ทีส่อดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาลและความตอ้งการของทอ้งถิน่   ดงันัน้ การทีป่ระชาชนจะมคีวามเป็นอยูท่ี่
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ดมีคีวามสขุหรอืไมจ่งึขึน้อยูก่บัมาตรฐานการประพฤตปิฏบิตัขิองบคุลากรเทศบาล  น่ันคอื เป็น
ผูม้คีณุธรรม ปฏบิตัตินอยูใ่นกรอบจรยิธรรม มจีติสำานกึทีจ่ะตอบแทนคณุแผน่ดนิ ดว้ยการกระ
ทำาทกุสิง่อยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส สะดวกรวดเร็ว มผีลงานเดน่ และพัฒนาตนอยา่งสมำา่เสมอ  
ปฏบิตังิานเต็มความสามารถ  เต็มกำาลังยอ่มสง่ผลดสีูป่ระชาชนอยา่งแน่นอนรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย ไดใ้หส้ทิธ ิเสรภีาพ และการมสีว่นรว่มในการปกครองของประชาชน 
ตลอดจนเพิม่อำานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้ำานาจรัฐมากขึน้ มบีทบญัญัตใิหก้ารใช ้
อำานาจรัฐเป็นไปโดยสจุรติและมปีระสทิธภิาพและเพือ่เป็นการแกปั้ญหาการขาดจติสำานกึใน
การปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความชอบธรรมของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  จงึบญัญัตใินมาตรา 77  ใหเ้จา้
หนา้ทีข่องรัฐ ทัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจำาจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานทางคณุธรรมและ
จรยิธรรมกลา่วคอื “รัฐตอ้งจัดทำามาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของผูด้ำารงตำาแหน่ง
ทางการเมอืง ขา้ราชการและพนักงาน หรอืลกูจา้งของรัฐ เพือ่ป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิิ
ชอบและเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตัหินา้ที”่มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม เป็น
เครือ่งมอือันสำาคญัยิง่ทีจ่ะชว่ยใหข้า้ราชการ พนักงาน และลกูจา้งขององคก์ารปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ไดม้เีกณฑแ์ละแนวทางประพฤตปิฏบิตัตินไปในทางทีถ่กูตอ้งเหมาะสม นำามาซึง่
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความพอใจความผาสกุของประชาชน ความเจรญิรุง่เรอืงของ
ประเทศชาต ิและสง่ผลใหเ้กดิความสขุความเจรญิยอ้นกลับมาสูต่วัผูป้ระพฤตปิฏบิตัเิองอกี
ดว้ยมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากรเทศบาล เป็นความจำาเป็นพืน้ฐานของ
บคุลากรทีจ่ะตอ้งใชเ้ป็นหลักประพฤตติน และปฏบิตัหินา้ทีก่ารงาน ใหเ้กดิผลดมีคีณุภาพและ
ประสทิธภิาพทีส่ง่ผลตอ่ความเป็นอยูท่ีด่ ีมคีวามสขุของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากรเทศบาล

 คณะกรรมการมาตรฐาน การบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ (ก.ถ.)ไดก้ำาหนดมาตรฐาน
ทางคณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากรสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2546  เพือ่ใหข้า้ราชการพนักงาน 
ลกูจา้ง ขององคก์รสว่นทอ้งถิน่ ไดป้ฏบิตัเิป็นมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมครอบคลมุ
ถงึผูบ้รหิารและสมาชกิสภาสว่นทอ้งถิน่ดว้ย เพราะบคุคลดงักลา่วยอ่มรว่มกันดแูลทกุขส์ขุของ
ประชาชนและพัฒนาทอ้งถิน่ใหเ้จรญิกา้วหนา้สาระสำาคญัของมาตรฐาน ทางคณุธรรมและ
จรยิธรรมของบคุลกรสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาล) ประกอบดว้ย 5 มาตรฐาน ดงัตอ่ไปนี้
 มาตรฐานที ่1 พงึดำารงตนใหม้ั่นอยูใ่นศลีธรรม ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ 
เสยีสละ และมคีวามรับผดิชอบ
 หมายถงึ   การปฏบิตัตินในลักษณะดงันี้
 - การปฏบิตัตินยดึมั่นในความจรงิ ความถกูตอ้ง ความดงีาม ความเป็นเหตเุป็นผล 
ความสจุรติใจ
 - มกีารปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งตรงไปตรงมา การไมใ่ชต้ำาแหน่งหนา้ทีห่าผลประโยชนใ์หก้บั
ตนเองและพวกพอ้ง ใหเ้ชือ่มั่นวา่ความซือ่สตัยส์จุรติจะนำาพาใหต้นเองครอบครัวและบา้น
เมอืงอยูร่อด ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช 
พระราชทานแก ่นสิติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร เมือ่ 12 
มถินุายน 2497 วา่ “…มคีณุธรรมขอ้หนึง่ทีส่ำาคญัซึง่ทา่นตอ้งปฏบิตัอิยา่งเครง่ครัดอยูเ่สมอ 
คอื ความซือ่สตัยส์จุรติ ประเทศบา้นเมอืงจะวัฒนาถาวรอยูไ่ดก็้ยอ่มอาศยัความซือ่สตัยส์จุรติ
เป็นพืน้ฐาน ทา่นทัง้หลายจะออกไปรับราชการก็ด ีหรอืประกอบกจิการงานสว่นตวัก็ด ีขอให ้
มั่นอยูใ่นคณุธรรมทัง้ 3 ประการ คอื สจุรติตอ่บา้นเมอืง สจุรติตอ่ประชาชน และสจุรติตอ่
หนา้ที ่ทา่นจงึจะเป็นผูท้ีค่วรแกก่ารสรรเสรญิของมวลชนทั่วไป…”
 - มคีวามรับผดิชอบตอ่งานในตำาแหน่งหนา้ที ่และเสยีสละในการปฏบิตังิาน เพือ่
ประชาชนและทอ้งถิน่ดว้ยการปฏบิตัหินา้ทีก่ารงานอยา่งเสยีสละเวลา เสยีสละความคดิ และ
แรงกายเพือ่ทำางาน เพือ่การสรา้งสรรค ์และมคีวามรับผดิชอบตอ่งานนัน้ ๆเพือ่สว่นรวมและ
ประชาชนอยา่งจรงิจัง จะทำาใหม้ผีูรั้กและศรัทธาเชือ่ถอื และนยิมยกยอ่งอยา่งกวา้งขวาง
แน่นอน

 มาตรฐานที ่2  พงึปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเปิดเผย โปรง่ใส พรอ้มใหต้รวจสอบได ้
 หมายถงึ   มาตรฐานการปฏบิตังิานตามหนา้ที ่ดงันี้
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  - มขีัน้ตอนการปฏบิตังิานแผนการทำางาน มกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน โดยสามารถ
แจง้ลำาดบัขัน้ตอนการปฏบิตังิานผูป้ฏบิตังิานและระยะเวลาใหแ้กผู่ม้าตดิตอ่ราชการไดท้ราบ 
เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและตดิตามได ้
 - มกีารตัง้คณะทำางาน หรอืกรรมการทีป่ระกอบดว้ย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพือ่ตรวจสอบการดำาเนนิงานของเจา้หนา้ทีแ่ละหน่วยงาน มกีารสรปุผลรายงาน 
การตรวจสอบการปฏบิตังิานใหป้ระชาชนรับรู ้
 

- มกีารเปิดเผยขอ้มลู ขา่วสาร ทีเ่ป็นประโยชนอ์ยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาทีช่ดัเจน
และเขา้ใจงา่ยดว้ยวธิกีารหลากหลายเชน่ เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ ์ฯลฯการปฏบัิตติาม
มาตรฐานขอ้น้ี จะสง่ผลใหเ้กดิความเชือ่มั่น ศรัทธา และความเขา้ใจอนัดตีอ่ประชาชนและ
บคุคลทั่วไป และจะทำาใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีไ่ดรั้บความรว่มมอือยา่งเต็มทีจ่ากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยเฉพาะประชาชน

 มาตรฐานที ่3 พงึใหบ้รกิารดว้ยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มอีธัยาศยัไมตร ีโดย
ยดึประโยชนข์องประชาชนเป็นหลัก
 หมายถงึ มาตรฐานของการปฏบิตัขิองบคุลากรสว่นทอ้งถิน่ เทศบาล ทีย่ดึประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก ดงันี้
 - มสีต ิตัง้ใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใชก้ำาลังสต ิคอืรูว้า่กำาลังทำาอะไรใหก้บัใคร 
รูต้วัวา่อยูท่ีไ่หน อยา่งไร หากใชก้ำาลังสต ิหนักแน่นมั่นคงแลว้ จะทำาใหเ้ห็นชอ่งทาง วธิกีาร
ปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและรวดเร็ว เกดิความสำาเร็จของงานและความเจรญิแหง่ตนเองไดด้งั
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วซ ึง่ไดพ้ระราชทานในพธิพีระราชทาน
ปรญิญาบตัรแกบ่ณัฑติมหาวทิยาลัยรามคำาแหง ณ อาคารสวนอมัพร เมือ่ 11 ธันวาคม 2522
วา่ “…กำาลังสต ิหรอืกำาลังแหง่ความระลกึรู ้การทำางานนัน้ถงึแมท้ำางานดว้ยความศรัทธา ดว้ย
ความหมั่นขยันไมท่อดทิง้ก็ยังมชีอ่งทางทีอ่าจจะเสยีหายบกพรอ่งไดใ้นขณะเมือ่มคีวาม
ประมาทเผลอพลัง้เกดิขึน้นักปฏบิตังิานจงึตอ้งระมัดระวัง ควบคมุสตใิหด้อียูเ่สมอเพือ่ใหรู้เ้ทา่
ทันเหตกุารณ์อยูต่ลอดเวลา… กำาลังความตัง้ใจ หมายถงึความสามารถควบคมุจติใจใหส้งบ
และหนักแน่นมั่นคง ควบคมุความคดิใหอ้ยูใ่นระเบยีบ ใหค้ดิอา่นอยูแ่ตใ่นเรือ่งหรอืภารกจิที่
ตอ้งการจะทำาใหเ้สร็จ ไมป่ลอ่ยใหค้ดิฟุ้งซา่นไปในเรือ่งตา่ง ๆ นอกจดุหมายอนัพงึประสงค ์
กำาลังความตัง้ใจนีช้ว่ยใหรู้เ้ขา้ใจเรือ่งราวและปัญหาตา่ง ๆ ไดก้ระจา่ง ใหค้ดิเห็นชอ่งทางและ
วธิกีารปฏบิตังิานใหแ้จม่แจง้ ชดัเจน และรวดเร็ว…”
 - การใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐานเดยีวกันอยา่งเสมอภาค ทั่วถงึและเป็นธรรม
 - การใหบ้รกิารดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และตรงตอ่เวลา
 - การใหบ้รกิารดว้ยความเต็มใจ ยิม้แยม้แจม่ใส ประทบัใจและรักษาประโยชนใ์หแ้ก่
ผูรั้บบรกิาร        ทกุคน

มาตรฐานที ่4 พงึปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยยดึผลสมัฤทธิข์องงานอยา่งคุม้คา่
 หมายถงึ มาตรฐานการปฏบิตัหินา้ทีก่ารงานทีมุ่ง่ใหเ้กดิผลลัพธท์ีเ่กดิประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล อยา่งคุม้คา่ซ ึง่จะตอ้งมหีลักในการปฏบิตั ิดงันี้ 
 - ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยใชค้วามรู ้ความคดิทีใ่หเ้กดิผลของงานทีด่ ีมคีณุคา่ตอ่ประชาชน 
ตอ่สว่นรวม ทัง้นีต้อ้งยดึถอืวา่ ความรูว้ชิาการรูป้ฏบิตักิารและความรูค้ดิ จะทำาใหเ้กดิผลดตีอ่
การทำาหนา้ที ่ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช ที่
พระราชทานแกข่า้ราชการพลเรอืนเนือ่งใน
โอกาสวันขา้ราชการพลเรอืน เมือ่ 1 เมษายน 2530 วา่ “ขา้ราชการทีส่ามารถตอ้งมคีวามรู ้
ครบสามสว่น คอืความรูว้ชิาการ ความรูป้ฏบิตักิาร และความรูค้ดิอา่นตามเหตตุามความเป็น
จรงิ ตอ้งมคีวามจรงิใจ และความบรสิทุธิใ์จในงาน ในผูร้ว่มงาน ในการรักษาระเบยีบแบบแผน 
ความดงีาม ความถกูตอ้งทกุอยา่งในแผน่ดนิตอ้งมคีวามสงบและหนักแน่นทัง้ในกาย ในใจ ใน
คำาพดู ตอ้งสำารวจดคูวามบกพรอ่งของตนเองอยูส่มำา่เสมอ และปฏบิตัแิกไ้ขเสยีโดยเร็ว…”
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- การปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบ คำานงึถงึผลลัพธแ์ละผูม้ารับบรกิาร โดยยดึ
ความถกูตอ้งของระเบยีบกฎหมาย
 - การใชท้รัพยากรอยา่งประหยัด มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและคุม้คา่ ทัง้ในสว่นของ
การใชเ้งนิ และใชเ้วลา
 - การปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้ลว้เสร็จ ตามกำาหนด และบรรลเุป้าหมายตามทีว่างไว ้และตรง
ตามนโยบาย

 มาตรฐานที ่5 พงึพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถ ของตนเองใหท้ันสมัยอยูเ่สมอ
 หมายถงึ การพัฒนาตนเอง ดงันี้

- การศกึษาหาความรูท้ีท่ันสมัย ทีเ่ป็นการพัฒนาทางวชิาการ เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิาน
และสรา้งประสทิธภิาพใหก้บัตนเอง เชน่ ความรูใ้นเรือ่งคอมพวิเตอร ์การสือ่สาร การเก็บ
รวบรวมขอ้มลู การวางแผน การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์การนำาขอ้มลูไปใช ้เป็นตน้
 - การพัฒนาจติใจของตนเอง เพือ่ใหม้สีมาธหินักแน่นมั่นคง สขุมุรอบคอบ ทำาใหภ้าวะ
จติใจสามารถทีจ่ะตอ่สู ้และปฏบิตังิานในรปูแบบตา่ง ๆ ได ้
 - พัฒนาตนเอง และการปฏบิตังิาน ตลอดถงึการหาความรู ้และการพัฒนาจติใจ จะ
กระทำาไดโ้ดยการเขา้รว่มอบรม ประชมุ สมัมนา และศกึษาดว้ยตนเอง จากแหลง่ความรูต้า่ง ๆ
ก็ไดท้ัง้นี้ การพัฒนา ทักษะ ความรู ้ความสามารถ ของตนเองจะสง่ผลใหเ้กดิการพัฒนางาน 
เกดิความมั่นคงตอ่องคก์ร และความเจรญิตอ่ทอ้งถิน่และประเทศชาต ิอยา่งแน่นอน ดงั
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว พระราชทานในพธิพีระราชทานปรญิญา
บตัรแกบ่ณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ณ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เมือ่ 10 กรกฎาคม 
2535 วา่“…ความเจรญินัน้จะเกดิขึน้ไดด้ว้ยอาศัยปัจจัยสำาคญัประกอบพรอ้มกนั 4 อยา่ง 
อยา่งทีห่นึง่ ตอ้งมคีนด ีมปัีญญา มคีวามรับผดิชอบเป็นผูป้ระกอบการ อยา่งทีส่อง ตอ้งมี
วทิยาการทีด่เีป็นเครือ่งใชป้ระกอบการ อยา่งทีส่าม ผูป้ระกอบการตอ้งมคีวามวริยิะอตุสาหะ 
และความเพง่พนิจิอยา่งละเอยีดรอบคอบในการทำางาน อยา่งทีส่ ี ่ตอ้งรูจั้กทำางานใหพ้อเหมาะ
พอด ีและพอควรแกง่านและแกป่ระโยชนท์ีพ่งึประสงค ์ปัจจัยแหง่ความเจรญิดงักลา่วนี้ จะ
ประกอบพรอ้มกนัขึน้มไิด ้หากบคุคลไมพ่ยายามศกึษาอบรมตนเองดว้ยตนเองอยูเ่ป็นนติย ์
บณัฑติแตล่ะคนจงึควรอยา่งยิง่ทีจ่ะไดต้ัง้ใจฝึกฝนตนเองใหม้ปัีญญาความสามารถพรอ้มทัง้
พยายามใชศ้ลิปะวทิยาการทีม่อียู ่ประกอบกจิการงานดว้ย
ความเพง่พนิจิ ดว้ยความฉลาดรอบคอบใหพ้อดพีอเหมาะแกง่านแตล่ะช ิน้แตล่ะอยา่งความ
เจรญิวัฒนาของงานของตวัเอง และของประเทศชาตจิะไดเ้กดิขึน้ ตามทีต่ัง้ใจปรารถนา…”

 สรปุ
 มาตรฐานทัง้ 5 มาตรฐานจงึเป็นสาระสำาคญัอยา่งยิง่ ทีบ่คุลากรทกุคนใน
เทศบาลตำาบลทา่เกษม  พงึไดศ้กึษายดึถอืปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง เพราะจะสง่ผลใหต้วัเอง 
เทศบาลตำาบลทา่เกษม และประชาชน ไดรั้บผลประโยชนส์รา้งความภมูใิจเกดิขึน้กบัทอ้งถิน่ 
นำาความเจรญิความมั่นคงและความเป็นศกัดิศ์รมีาใหส้งัคมทอ้งถิน่ เทศบาลของเราและเป็นที่
ยอมรับ ชืน่ชม และกลา่วขวัญทีด่ตีลอดไปการปฏบิตัติามมาตรฐานขา้งตน้นัน้ไมใ่ชเ่รือ่งยาก
เย็นและซอ่นเรน้แตอ่ยา่งใดเพยีงแตใ่หม้ศีรัทธา บรหิารจัดการใหถ้กูตอ้งอยา่งสมำา่เสมอ คง
เสน้คงวา ก็จะบรรลเุป้าหมายไดแ้น่นอน
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แผนการเสรมิสรา้งวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม และป้องกนัการทจุรติ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
2567

ยทุธศาสตร์ วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมายตวัชีว้ดั มาตรการ
2564 2565 2566 2567

1.เสรมิสรา้ง
จติสำานกึ คา่
นยิมใหห้น่วย
งานภาครัฐ
บรหิารงานตาม
หลักธรรมา      
ภบิาล

เพือ่เสรมิสรา้ง
และเสรมิสรา้ง
จติสำานกึและคา่
นยิมในการ
ปฏบิตัริาชการ
ของเจา้หนา้ที่
เทศบาลตำาบล
ทา่เกษมใหม้ี
คณุธรรม และ
ความรับผดิชอบ
ในการป้องกนั
ปัญหาการ
ทจุรติ

1.รอ้ยละของ
บคุลากรเทศบาล
ตำาบลทา่เกษม ที่
ไดรั้บทราบและถอื
ปฏบิตัติาม “จรรยา
พนักงานเทศบาล
และประมวล
จรยิธรรม
ขา้ราชการทอ้งถิน่

80 80 85 90 1.1 สง่เสรมิ
ใหเ้จา้หนา้ที่
ของรัฐทกุ
ระดบัไดเ้รยีนรู ้
และปฎบิตั ิ
งานตาม
หนา้ทีด่ว้ย
หลักธรรมาภิ
บาล

2.จำานวนทีเ่พิม่ขึน้
ของเรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการทจุรติ
การปฎบิตัหิรอืละ
เวน้การปฎบิตั ิ
หนา้ทีโ่ดยมชิอบ
ของเจา้หนา้ที่
เทศบาลตำาบลทา่
เกษม

- - เพิม่
ขึน้ไม่
เกนิ 1
0 เรือ่
ง

เพิม่
ขึน้ไม่
เกนิ 8
เรือ่ง

2.บรูณาการ
หน่วยงานทกุ
สว่นในการเสรมิ
สรา้งวนัิย
คณุธรรม 
จรยิธรรมและ
การป้องกนัการ
ทจุรติ

เพือ่สง่เสรมิการ
มสีว่นรว่มของ
ประชาชน และ
ทกุภาคสว่นใน
การเสรมิสรา้ง
วนัิย คณุธรรม 
จรยิธรรม และ
การป้องกนัการ
ทจุรติ

1.รอ้ยละของระดบั
ความเหมาะสมใน
การเปิดชอ่ง
ทางการแจง้
เบาะแส/การเผย
แพรข่อ้มลูขา่วสาร
เกีย่วกบัการ
ป้องกนัและปราบ
ปรามการทจุรติ
ของเทศบาล(จาก
การสำารวจความคดิ
เห็นของประชาชน/
ผูรั้บบรกิาร/ผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีกบั
เทศบาลตำาบลทา่
เกษม

- 65 70 75 2.1 ประสาน
ความรว่มมอื
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนใน
การเสรมิสรา้ง
วนัิยคณุธรรม 
จรยิธรรมและ
การป้องกนั
การทจุรติ

 2.รอ้ยละของ
ระดบัความพงึ
พอใจตอ่การปฎบิตั ิ

- 65 70 75
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หนา้ทีห่รอื
พฤตกิรรมของเจา้
หนา้ที่
เทศบาล(จากการ
สำารวจความคกิ
เห็นของประชาชน/
ผูรั้บบรกิาร/ผูม้สีว่น
ไดเ้สยีกบั
เทศบาล)
3.รอ้ยละของการ
ตอบสนองตอ่ขอ้
รอ้งเรยีนเกีย่วกบั
การทจุรติ การ
ปฎบิตัหิรอืละเว ้
นการปฎบิตัหินา้ที่
โดยมชิอบของเจา้
หนา้ทีข่องรัฐ

100 100 100 100 2.2 สง่เสรมิ
การมสีว่นรว่ม
ของภาค
เอกชนในการ
ตดิตามตรวจ
สอบการ
ฝ่าฝืนประมวล
จรยิธรรม/วนัิย
และการทจุรติ

ยทุธศาสตร์ วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมายตวัชีว้ดั มาตรการ

25
64

256
5

256
6

2567

3.เสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ในการเสรมิ
สรา้งวนัิย 
คณุธรรม 
จรยิธรรม และ
การป้องกนัการ
ทจุรติ

เพือ่พัฒนากลไก
ในการสรา้งวนัิย 
คณุธรรม 
จรยิธรรมและการ
ตรวจสอบถว่งดจุ
การใชอ้ำานาจ
ของเทศบาล
ตำาบล

1.รอ้ยละของ
หน่วยงานทีม่สีว่น
รว่มในการสรา้ง
มาตรฐาน/การ
ประเมนิความ
โปรง่ใส

- - - 100 3.1 พัฒนา
ระบบและ
กลไกในการ
ตรวจสอบ 
ควบคมุและ
ถว่งดลุการ
ใชอ้ำานาจให ้
เหมาะสม

2.รอ้ยละของ
สำานวนการ
สอบสวน (ตาม
ประเด็นที ่
ป.ป.ช.แจง้ให ้
ทราบ)มกีารดำาเนนิ
การไดค้รบถว้น

10
0

100 100 100

4.พัฒนา
ศกัยภาพเจา้
หนา้ทีข่องรัฐ
ในการเสรมิ
สรา้งวนัิย 
คณุธรรม 
จรยิธรรมและ
การป้องกนัการ
ทจุรติ

เพือ่พัฒนาขดี
ความสามารถ
ของเจา้หนา้ที่
เทศบาลในการ
ปฎบิตังิานได ้
อยา่งถกูตอ้งตาม
กฎระเบยีบ มี
วนัิย คณุธรรม
และจรยิธรรม
เพือ่ป้องกนัความ

1.รอ้ยละของเจา้
หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
ซึง่ผา่นการพัฒนา
ศกัยภาพเกีย่วกบั
การตรวจสอบ
ภายใน

80 80 82 85 4.1 พัฒนา
สมรรถนะ
และขดี
ความ
สามารถเจา้
หนา้ทีข่อง
รัฐในการ
เสรมิสรา้ง
วนัิย
คณุธรรม 

2.รอ้ยละของเจา้
หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
ซึง่ผา่นการพัฒนา
ศกัยภาพเกีย่วกบั

80 80 82 85
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เสีย่งจากการ
ทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

กฎระเบยีบ ดา้น
การเงนิและการ
พัสดุ

จรยิธรรม
และป้องกนั
การทจุรติ

3.รอ้ยละของเจา้
หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
ซึง่ผา่นการพัฒนา
ศกัยภาพเกีย่วกบั
การสรา้งวนัิย 
คณุธรรม จรยิธรรม
และการป้องกนั
การทจุรติ

80 80 82 85

4.จำานวนเรือ่ง/
ขอ้มลูทีน่ำาขึน้
เว็บไซต ์เกีย่วกบั
การเผยแพรก่รณี
ตวัอยา่ง/กฎ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสรา้งวนัิย 
คณุธรรม จรยิธรรม
และการป้องกนั
การทจุรติ

90 95 100 100
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