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บทนำ 
 

ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
เห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560- 2564) เน้นให้ทุกภาคส่วน
ต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็น
กลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทำแผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

ดังนั้น องค์การบริหารสว่นตำบลบา้นร่อม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ.2560-2564) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินการตามพันธกิจโดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2560 -2564เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ใช้แนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 

 

หลักการและเหตุผล 
  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดมีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
  องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านรอ่ม ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาค
ราชการใหม้ีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพือ่ป้องกันการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ ควรเริม่ต้นด้วยการปลูกสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มีจิตสำนึกที่ดีในการใหบ้รกิาร ปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้การ
บรหิารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบรหิารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ร่อม รวมทั้งตัวผูบ้รหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ลกูจ้าง และพนักงาน 

วิสัยทัศน์ 

  “องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม “บ้านร่อมเมอืงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม” 

พันธกิจ  

  ๑. เสรมิสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ใหก้ับพนกังานส่วนตำบลและพนกังานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านร่อม ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่เสรมิสร้าง และพฒันาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
  ๓. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

๔. สร้างกลไกลและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 
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5. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยูา่งจรงิจงัและ 

ต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงาน     
มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.๒ ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
๑.๓ ส่งเสริมการเรยีนรู้หรือการฝกึอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน 

๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการ

ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านร่อม  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๓ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็น

ค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
3.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
3.๒. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลในหน่วยงานมีค่านิยม  ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า

ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
 4. กำหนดให้มีการอบรมเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  4.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีโอกาสเข้าอบรมเรียนรู้หลักสูตรทางการศึกษา หลักสูตร
ฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เพ่ือบูรณาการระหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านร่อม ในการปอ้งกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทจุริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบรหิารสว่นตำบลบ้านร่อม เสรมิสร้างและพฒันาเครอืข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถงึการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรอื
เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
๑ บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล      

บ้านร่อมกับองค์กรทุกภาคส่วน 
๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม  ตลอดจนการเช่ือมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จากทุกหน่วยงาน 
เพื่อนำไปประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระ
ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

1.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

๒ เสริมสร้างกระบวนการเรียนเพื่อให้ภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม  

           ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม  

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
๒.๔ กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

           ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมอืเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม  

 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และ 
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสูร่ะดับกลาง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน 
ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาข้อบัญญัติข้อบังคับ ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
๑ พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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           ๑.๑ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 

๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ  
โดยกำหนดให้แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการตรวจสอบ เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งได้ 

           ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่าง หน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านร่อมด้วยกันเอง 

๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม 

2 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสว่นตำบลบ้านร่อมกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

           2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.1 ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอยา่งเสมอภาคโดยเคร่งครัด 
๓.2 พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวนข้อ เท็จจริงให้รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 
๓.3 สร้างกลไกในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ติดตามการกระทำการทุจริตหรือพฤติมิชอบใน

หน่วยงาน 
๓.๔ สร้างกลไกในการป้องกันเจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4.1 ให้มีการวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อรวบรวมและนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูล ข่าวสารงานวิจัย และงานวิชาการต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามรารถเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ
อยา่งต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑.๑ กำหนดใหเ้จ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องรบัการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม

การทจุริตเพื่อใหม้ีความสามารถในเรื่องการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้  และการถ่ายทอดความรู้ของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นร่อม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
**************************** 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสรมิสรา้งจิตสำนึก ค่านยิมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลบ้านร่อม ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การดำรงชีวิตตามรอยบุคลบาท พระรมราโชวาทและ
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้วินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

๑.1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลของ
อ งค์ก ารบริ หารส่ วน ตำบ ลบ้ านร่อ ม        
ทุกระดับปฏิบั ติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังให้
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

๑.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสูตรเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมฯ 
 

1.1.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองให้
เกิดกระแสค่านิยมในการปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

จำนวนหลักสูตร/
กิจกรรม 

 
จำนวนครั้งในการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1 หลักสูตร/ 
กิจกรรม 
 

 
4 ครั้ง 

1  หลักสูตร/ 
กิจกรรม 
 
 

4 ครั้ง 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 

 

 

 
 

  ต.ค.2564- ก.ย.2565 
 
 
 

1.1.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม กระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมฯ 

จำนวนบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 

 
22 

 
22 

 
งานการเจ้าหน้าที่ 

 

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบวินัยช้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

1.2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง    
ให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานภายในกรอบ
วินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

1.2.2 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

จำนวนครั้งในการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
จำนวนบุคลากรที่เข้ารับ

การอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม 

 
4 ครั้ง 

 
 

 

       12 

 
4 ครั้ง 

 
 
 

 

12 

 
งานการเจ้าหน้าที่ 

 
 

 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
  ต.ค.2564- ก.ย.2565 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับสว่น 
ราชการ 

๑ .3 ยกย่องเชิดชูพนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านร่อม ท่ีมีความประพฤติดีหรือมี
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 

๑.3.1 ดำเนินการคัดเลือกและให้รางวัลแก่
บุคคลที่ประพฤติดีหรือบุคคลที่มีความประพฤติ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
1.3.2 ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ที่ได้รับรางวัลเกียรติ
คุณผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซด์ สถานีวิทยุ 
เป็นต้น 

ร้อยละความสำเร็จใน
การดำเนินการคัดเลือก

และให้รางวัล 
 

จำนวนช่องทางในการ 
ประกาศเกียรติคุณ 

  
      

        100 % 
 
 

2 ช่องทาง 

 
        100 % 
 
 

2 ช่องทาง 

 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 

 

 

 
ต.ค.2564- ก.ย.2565 

1.4 สนับสนุนให้ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญ
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

1.4.1 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่
ประธานหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่เก่ียวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
1.4.2 ผู้บริหารผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

จำนวนคำสั่ง/บันทึก 
ข้อความ/เอกสารที่

แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

 

จำนวนแนวทาง/วิธีการ
เช่น ประกาศ นโยบายฯ 

2 คำสั่ง/
บันทึก

ข้อความ/
เอกสาร 

 

3 แนวทาง/ 
วิธีการ 

2 คำสั่ง/ 
บันทึก 

ข้อความ/
เอกสาร 

 

3 แนวทาง/ 
วิธีการ 

 
    ทุกส่วนราชการ 
 
 

 
ทุกส่วนราชการ 

 
 
   

 
  ต.ค.2564- ก.ย.2565 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนราชการในการป้องกันละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
วัตถุประสงค์  เพือ่สนบัสนุนทุกส่วนราชการในองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านร่อม ในการร่วมมอืกันดำเนินการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและป้องกันการทจุริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

2.1 ส่งเสริมการประสานความร่วมมือของ
ทุกส่วนราชการและภาคส่วนของสังคมใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1.1 เข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องการ
จัดทำยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติใน
การส่งเสริมความร่วมมือเก่ียวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปราม
การทุจริต 

ร้อยละของจำนวนครั้ง 
ในการเข้าร่วมอบรม/

สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรม 

 
 

70 % 

   
 

70  % 

 
 

 
งานบริหารงานทั่วไป 
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2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือบุคคลภายนอกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 
 

2.2.1 สร้างโอกาสให้ประชาชนและ
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดำเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านร่อม 
 

2.2.2 จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกสบาย 
 
 

2.2.3 ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540 เช่น 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, สายด่วน, เว็บไซด์,    
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

 
จำนวนช่องทางในการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 
จำนวนช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 
 

จำนวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 

 

จำนวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

จำนวนครั้งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
3 ช่องทาง 

 
 
 
 

3 ช่องทาง 
 
 

 

4 ครั้ง 
 

 
 

  3 ช่องทาง 
 
 

  3 ช่องทาง 

 
3 ช่องทาง 

 
 
 
 

3 ช่องทาง 
 
 

 

4 ครั้ง 
 
 

 

3 ช่องทาง 
 
 

3 ช่องทาง 

 
 

   ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 

 
งานบริหารงานทั่วไป 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

 2.2.4 สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
เก่ียวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ประพฤติเข้าข่ายการทุจริต เช่น การปฏิบัติหรือ
ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ และการปฏิบัติหน้าที่
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น  

 
 

จำนวนครั้งในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 

  
      

 
4 ครั้ง 

 
          
       4 ครั้ง 

 

 
 

ทุกส่วนราชการ 
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 2.2.5  ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
  

 
จำนวนครั้งในการ

ส่งเสริม 

  
      

 

4 ครั้ง 
 
         4 ครั้ง 

 
    ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสรมิสรา้งความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างระบบการบรหิารจัดการภายในองค์กรและระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลทีเ่อื้ออำนวยให้เกิดระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
                  ประพฤติมิชอบภาครัฐที่มปีระสทิธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิที่เป็นรูปธรรม 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

3 .1  พั ฒ น าระบ บ ก ารค ว บ คุ ม ก า ร
ปฏิบั ติงานในองค์กรให้เป็นระบบและ
โปร่งใส  

3.1.1 ดำเนินการประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ในการจัดทำรายงาน
ความก้าวหน้า 

 

2. ร้อยละของ
ความสำเร็จในการจัดทำ
รายงานการประเมินผล     
          (สิ้นปี) 

 
     100 % 
 

 
 

     100 % 
 

 
 

 
     100 % 
 
 
 

     100 % 
 

 

 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
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3.1.2 ดำเนินการประเมินความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3.1.3  จัดให้มีระบบ/กลไก/การจัดการกับ
เบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของความสำเร็จ
ในการประเมิน 

 

1. ร้อยละของ
ความสำเร็จในการ
จัดการเบาะแสการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 

2. จำนวนครั้งในการ
สร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบ/กลไก 

     100 % 
 

 
     100 % 
 
 
 
 
 

     1 ครั้ง 

     100 %  
 
 

     100 % 
 
 
 
 

 
     1 ครั้ง 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

3.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบั ติ ต่างๆ ท่ี ใช้ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทำทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือการฝ่ าฝืนไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  

3.2.1 ดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมาย/
ระเบียบกำหนดกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 
 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ในการจัดการ กรณีการ
กระทำผิดฐานทุจริตฯ 
ตามกระบวนการที่
กฎหมาย/ระเบียบ
กำหนด 

 
     100 % 
 

 
 

      

 
 

 
     100 % 
 
 
 

      

 

งานบริหารงานทั่วไป 
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3.2.2 จัดทำรายงานและสถิติ การกระทำผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 
 
 

3.2.3  ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของส่วน
ราชการที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

จำนวนครั้งในการจัดทำ
รายงานและสถิติเสนอ

ผู้บริหาร 
 

จำนวนครั้งในการ
ทบทวนกฎหมาย 

 
     2 ครั้ง 
 

 
     2 ครั้ง 

   
       2 ครั้ง 
 
 

       2 ครั้ง 

 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 

3.3 ผลักดันให้สำนัก/กอง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

3.3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบทุกปีงบประมาณ 
 
3.3.2 จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่าง
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 

ร้อยละของความสำเร็จ 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติ

การฯ 
 

จำนวนช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร 

    100 % 
 
 
 
  2 ช่องทาง 

     100 % 
 
 
 
   2 ช่องทาง 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
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3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3.4.1 นำเทคนิค/วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรและการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
จำนวนเทคนิค/วิธีการ/

ระบบที่นำมาใช้ 

         
        3 

       
         3 

 
งานบริหารงานทั่วไป 
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-11- 
 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

 3.4.2 นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้
ประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ในการบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

จำนวนกิจกรรมที่นำ
หลักคุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ประกอบการ
พิจารณา 

 
 
  2 กิจกรรม  

 
 
   2 กิจกรรม  

 

 
 

ทุกส่วนราชการ 
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3.4.3 ยึดหลักกฎหมายและกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัดในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละของความสำเร็จ
ในการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตาม
กฎหมายและระเบียบ 

 
 
    100 % 

   
        
      100 % 

 
 

 
ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เสรมิสรา้งสมรรถนะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านร่อม ในด้านการปฏิบัติงานและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบังคับใช้ 
                  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ระดับ อบต. 

ระดับส่วน 
ราชการ 

4.1  พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถของพนักงานส่วนตำบลด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

4.1.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม ในด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ 
 

4.1.2 จัดทำ/เผยแพร่มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ/ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันแลปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
 

 

ร้อยละของการเข้าร่วม 
อบรม/สัมมนา/กิจกรรม 

 
1.จำนวนมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/เอกสาร
ทางวิชาการ/ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้เผยแพร่ 
2.จำนวนช่องทางการ
เผยแพร่ 

 
70  % 

 
 
 

3 มาตรการ 
 
 

1 ช่องทาง 

  
70  % 

 
 
 

2 มาตรการ 
 
 

1 ช่องทาง 

 
ทุกส่วนราชการ 

 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
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4.2 พัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ 

4.2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการ
สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานตาม
ภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ร่อม อย่างสม่ำเสมอ 
 
  

4.2.2 จัดทำ/เผยแพร่มาตรการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/คู่มือหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง 

 

 จำนวนหลักสูตร/
กิจกรรมเก่ียวกับการ
สร้างความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการทำงาน 
 

1.จำนวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติที่
ได้จัดทำ 
2. จำนวนช่องทางใน
การเผยแพร่ 

 
 

80 % 
 
 
 
 

20 เล่ม 
 
 

 

 
2 ช่องทาง 

 
 

80 % 
 
 
 
 

5 เล่ม 
 
 
 

 

 
2 ช่องทาง 

 
 
 
 

   ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 

 
      
      ทุกส่วนราชการ 

 

 
 
 
   

 
 
 

ต.ค.2564- ก.ย.2565 



 
 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นร่อม 
อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

***************************************** 
 

1. พึงดํารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีความ รับผิดชอบ  
 

หลักการ  
 

1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมจะเป็นตัว กําหนดว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ความ สําคัญกับ 
ประชาชนอย่างไร 

2. การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องอยู่ภายใต้หลักประโยชน์นิยม กล่าวคือ การกระทําที่ก่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด ความสุขสูงสุดแกป่ระชาชนจํานวนมากที่สดุ  

3. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องรับผิดชอบต่อประชาชนผู้เสียภาษีต่อสังคมและชุมชน  
4. พฤติกรรมการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเพียงคนเดียว อาจสง่ผลกระทบต่อทัง้องค์กรได้  
5. การใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ย่อมทําใหเ้กิดความ ลําเอียงในการปฏิบัตหิน้าทีส่ร้างความไม ่เสมอ

ภาคนําไปสู่ความเสื่อมเสียต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

คําอธิบาย  
1. มีการปฏิบัติหน้าทีอ่ยา่งตรงไปตรงมาโดยคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน  
2. การไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน ์
3. มีความรับผิดชอบต่อตําแหนง่หน้าที่  
 

พฤติกรรมสําคญั  
 

1. มีการปฏิบัติหน้าทีอ่ยา่งตรงไปตรงมาโดยคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนตัวอยา่งเช่นปฏิบัติหน้าที่โดย ยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสัง่การมติคณะรัฐมนตรหีรือวิชาชีพ  

2. การไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
3. การปฏิบัตงิานโดยยึดหลักตามพระบรมราโชวาท  
4. ผูบ้ังคับบญัชาต้องปฏิบัตงิานเป็นตัวอยา่ง  
5. ควบคุมอปุกรณ์เครื่องใช้ไม่นําของราชการไปใช้เป็นของสว่นตัว 
6. ไมส่นับสนุนพนักงานที่มเีจตนาทจุริต 
7. ละเว้นการดําเนินการที่ทําให้สงัคมเสื่อมหรือทําลายวัฒนธรรม  
8. การให้ความร่วมมือกบัสงัคมและชุมชน  
9. การเปิดเผยความจรงิหรือแจง้ใหท้ราบถึงความเสี่ยง 
10. การให้อสิระแก่ประชาชนในการตัดสินใจไม่บบีบงัคับ 
 

 2. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอยา่งเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 

    หลักการ  
           1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรบัผิดชอบตอ่สิทธิของประชาชน (People Right) โดยเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นการรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องการแสดงความคิดเหน็หรือการมสี่วนร่วม 
           2. พนักงานส่วนท้องถ่ินต้องมีความรัก ศรัทธา เช่ือมั่นและรักษา เกียรติในวิชาชีพของตนเอง 
           3. ฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภา และกลุ่มผลประโยชน์ย่อมตระหนักถึงมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร  
           4. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมย่อมสอดคล้องกบัความต้องการของผู้มสี่วนได้เสีย (Stakeholders)   
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     คําอธิบาย 
 

 1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการทํางานและการมอบหมายงานที่ชัดเจนโดยสามารถแจ้งลําดับข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาแล้วเสรจ็ให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบเพื่อสามารถตรวจสอบและติดตามได้ 

 2. มีการตั้งคณะทํางานหรอืคณะกรรมการทีป่ระกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน  

3. มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 

     พฤติกรรมสําคญั  
           1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ  
           2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการฯ  
           3. มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือการติดต่องานของประชาชน  
           4. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานที่ให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน  
           5. มีขั้นตอนการปฏิบัตงิานแผนการทํางานมอบหน้าที่ชัดเจนและมีการจัดทําหนังสือแนะนําการติดต่อราชการ 
           6. กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและแจง้ประชาชนทราบ  
           7. มีการสรุปผลงานประจำป ี
           8. ผูบ้ังคับบัญชาต้องติดตามการปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 
           9. ไม่พยายามทีจ่ะปกปิดการกระทําผิดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพราะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ทาง
ศีลธรรม  
         10. มีการแก้ไขวิกฤติการณ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งเฉียบพลันและทันการ 
 

3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชนข์องประชาชนเป็นหลัก 
 

     หลักการ 
            1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีความผกูพันกับท้องถ่ินน้ันๆ  
            2. ในการใหบ้ริการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People – Oriented) 
            3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไมส่ามารถคิดกําไร–ขาดทุนได ้และต้องอยู่กับท้องถ่ินน้ันตลอดไป  
            4. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมจะเป็นเครื่องช่วยการพจิารณาและตัดสินใจของพนกังานทกุคน  
 

     คาํอธิบาย 
            1. ให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอยา่งเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรม  
            2. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและตรงไปตรงมา  
            3. ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใสและรักษาประโยชน์แก่ผูม้ารบับริการทุกคน 
 

     พฤติกรรมสําคัญ  
            1. กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการปฏิบัตงิานให้ชัดเจนและประกาศให้ประชาชนรับทราบ  
            2. นําระบบ One Stop Service มาใช้ 
            3. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
            4. กระจายอํานาจการตัดสินใจ  
            5. การใหบ้รกิารนอกสถานที่ในบางลกัษณะงาน  
            6. จัดระบบการรับบริการก่อน – หลัง  
            7. จัดเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์และบริการหรือตรวจสอบเบือ้งต้น 
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            8. นําเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้  
            9. สร้างมาตรการจูงใจในการตรงต่อเวลา 
 

4. พึงปฏิบัติหนา้ท่ีโดยยึดผลสมัฤทธิ์ของงานอยา่งคุ้มค่า  
 

     หลักการ  
            1. ทรัพยากรมีอยูจ่ํากัด องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องจัดสรรทรพัยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
            2. เป้าหมายทางคุณธรรมและจริยธรรม มีความสาํคัญไม่น้อยไปกว่า เป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายทาง คุณภาพ
และเป้าหมายของการผลิต 
            3. องค์กรควรจะยกยอ่งและใหร้างวัลผู้ที่แสดงพฤติกรรมเพือ่ที่จะธํารงรักษาคุณธรรมและจริยธรรม  
            4. การปฏิบัตงิานทีล่ะเมิดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งรุนแรง ย่อมไม่ได้รบัการยอมรบัในองค์กร 
 

      คําอธิบาย 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ใช้แล้วเสร็จตามกําหนดและบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบรกิารโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบกฎหมาย  
 3. การใช้ทรัพยากรอยา่งประหยัดมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผลและคุ้มค่าทัง้ในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา 

       

      พฤติกรรมสาํคัญ  
            1. การปฏิบัตงิานให้แล้วเสร็จตามกําหนดและบรรลเุป้าหมาย 
            2. การปรับปรงุวิธีการปฏิบัตงิาน  
            3. พฒันาบุคลากรให้เปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
            4. การประเมินโครงการทั้งก่อนและหลังการทํางานโครงการ 
            5. การปฏิบัตงิานโดยคํานึงถึงผลลัพธ์ภายใต้ระเบยีบกฎหมาย 
            6. กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏิบตัิงานชัดเจน 
            7. กําหนดรางวัลและ/หรือค่าตอบแทนตามผลงาน  
            8. การใช้ทรัพยากรอยา่งประหยัด มีประสทิธิภาพ  
            9. มกีารประเมินผลเป็นระยะๆ โดยการตัง้ในรูปคณะกรรมการชุมชน  
          10. มกีารส่งเสริมใหร้างวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติหนา้ที่ได้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าประสงค์ 
          11. มีการเฝา้ระวังและวัดผล 
          12. มีการป้องกันและแก้ไขสิง่ที่ไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด 
          13. มกีารบันทึกข้อมลูและจัดเก็บผลการดําเนินงาน  
          14. มกีารทบทวนของฝ่ายบริหารถึงความเหมาะสมความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสทิธิผล  
 

5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ   
 

      หลักการ  
            1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์อยา่งคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสุด  
            2. วิทยากรมีการพฒันาตลอดเวลาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องพฒันาให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มใน
อนาคต 
            3. ประสิทธิผลขององค์กรข้ึนอยู่กบัการตัดสินใจและการกระทําของผู้บริหารทุกระดบัว่ามีคุณธรรมและจริยธรรม
มากน้อยเพียงใด 
            4. นโยบายขององค์กรมีผลกระทบทางบวกต่อการปฏิบัติงานถ้าพนักงานได้เตรียมความพรอ้มในการปฏิบัติ      
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
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      คําอธิบาย  
 

             1. การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีการ 
พัฒนารปูแบบต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม การประชุมสัมมนาและการศึกษาด้วยตนเองเป็นต้น  
 

      พฤติกรรมสําคัญ 
             1. เปิดโอกาสให้พนกังานได้รบัการฝึกอบรมพฒันาจิตใจความรู้และทักษะในงานและทักษะส่วนบุคคล  
             2. กําหนดแผนงานการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
             3. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในงานที่ต้องรบัผิดชอบรวมถึงงานที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน  
             4. มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้เกิดความรู้และความประหยัด  
             5. เปิดโอกาสให้พนกังานไปศึกษาดูงาน  
             6. เจ้าหน้าทีม่ีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  
             7. หมุนเวียนการปฏิบัตหิน้าที่เพื่อเพิม่พูนประสทิธิภาพ  
             8. มีตัวแบบผู้แสดงบทบาทที่ดี  
             9. มรีะบบจัดการวิกฤติการณ์ที่เกี่ยวกบัมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมได้ทันการไม่ว่าจะเกิดจากปจัจยั 
ภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม  
            10. พนกังานมีความเข้าใจในสายโซ่แหง่คุณค่า(Value Chain) ทีเ่กิดจากความสัมพันธ์ของกระบวนงานในอัน       
ที่จะทําให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการลูกค้า  
            11. มีการสร้างบุคลากรสํารอง (Human Backup) ในทกุกระบวนงานให้มลีักษณะที่ช่วยเสริมหรอืทดแทนกนัได้
ตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับผลผลิตและรักษาคุณภาพในการให้บริการแกป่ระชาชน  
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