
 
 

 
 

 
 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 25๖1 
–––––––––––––––––––––––––– 

    เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เช่ือถือและศรัทธาจากประชาชน
ทั่วไป  

   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน จึงได้ก าหนดข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเปลี่ยนว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 255๘ เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี ้
    ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557” 
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
   ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ ค าว่า “จรรยาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า ความประพฤติ
หรือกิริยาที่ควรปฏิบัติที่ส่วนราชการก าหนดข้ึน เพื่อเป็นข้อที่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลเปลี่ยนพึงปฏิบัติในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
   ข้อ 4 ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน รวมถงึ พนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้างขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเปลี่ยน 
    ข้อ 5 ยึดมั่นและยืนหยัดในสิง่ที่ถูกต้อง 
      ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศ 
ชาติ หน่วยงาน และส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
    ข้อ 6 ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ 
     ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ พากเพียร และตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
    ข้อ 7 โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้
    ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรบัการตรวจสอบ  
    ข้อ 8 ไม่เลอืกปฏิบัติ 
     ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ  
   ข้อ 9 มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
     ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน และหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด และเหมาะสม  



 
-2- 

 
   ข้อ 10 มีจิตบริการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ให้ผูร้ับบรกิารได้รบัความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความมีอัธยาศัยไมตรี 
   ข้อ 11 ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล และการ
มีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
    ข้อ 12 รักศักด์ิศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร 
    ประพฤติปฏิบัติตนใหเ้หมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลให้เป็นทีเ่ช่ือถือ ศรัทธา และไว้วางใจของประชาชน  

   ให้พนักงานต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถ่ินดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนข้ันเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง หรือสั่งให้
ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 

  ทั้งนี้ ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 25๖๐ 

     ประกาศ ณ วันที่  2  ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 

 
 

(นายสันติสุข  มีค า) 
 นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเปลี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
  

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนว่าด้วย
จรรยาขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ ๑. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
        ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน และ
ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชนส์่วนตน 

๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการด าเนินงานด้วยความถูกต้องตาม
หลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลัก
วิชาการด้านการบริหาร ด้านการเงินการคลัง 
ด้านการช่าง และจริยธรรม 

 ๑.๒ ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน รวมทั้งละเว้น
การแสวงหาต าแหน่ง บ าเหนจ็ความชอบและ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
๑.๓ ตัดสินใจและกระทาการใดๆ โดยยึด
ประโยชนส์่วนรวมของ ระเทศชาติ ประชาชน
และหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๑.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการยึดมั่น ความถูกต้อง 
เที่ยงธรรม และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 

ข้อ ๒. ซื่อสัตย ์สุจริต รับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต เสียสละ พากเพียร 
และตระหนักในหน้าที่ความรบัผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต เที่ยง
ธรรม ไม่มุ่งหวัง และแสวงหาผลประโยชน์อันมิ
ควรได้จากกการปฏิบัติงาน 
๒.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสจุริต 
ตรงตามเจตนารมณ ์ของกฎหมาย 
๒.๓ ไม่ให้ค าแนะน าใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินการ 
อันเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมาย ค่าธรรมเนียม
และค่าภาษีอากร 
๒.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง 
อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไข 
๒.5 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัตงิานในความ
รับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ 
๒.6 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

 
 

แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 25๖1 
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนว่าด้วย
จรรยาขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๕๙ 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ ๓. โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรบัการตรวจสอบ 
 

๓.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ ์ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน 
ให้ผูร้ับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผูร้้องขอตามกรอบของระเบียบ 
กฎหมาย 
๓.๒ ปฏิบัติหน้าทีร่าชการตามล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ได้มกีารวางระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ไว้ 
๓.๓ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่
เป็นประโยชน ์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่
เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เป็นความลบัของทาง
ราชการ 
๓.๔ ปกปิดข้อมลูส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
๓.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัตงิานให้พร้อมรับการ
ตรวจสอบ 
๓.๖ ช้ีแจงและให้เหตุผลแก่ผูร้ับบรกิาร กรณีไม่
สามารถปฏิบัติหรือกระท าการตามค าขอได ้

ข้อ ๔. ไม่เลือกปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและ
ปราศจากอคติ 

๔.๑ ปฏิบัติต่อผูม้ารบับริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
๔.๒ ปฏิบัติหน้าทีส่อบสวน เปรียบเทียบ ไกล่
เกลี่ย รวมทั้งกรณีพิพาทเรื่องต่างๆ บนพื้นฐาน
ของความเป็นกลาง และให้ความเป็นธรรม แก่
ทุกฝ่าย ไม่ช้ีช่องให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ได้เปรียบ 
๔.๓ ละเว้นการมีพฤติกรรมอันอาจท าให้คู่กรณี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เข้าใจ ว่าเป็นการช่วยเหลอื
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหรอืบุคคลภายนอก 

ข้อ ๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ปฏิบัติหน้าทีเ่สรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรม เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเหมาะสม 

๕.๑ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส ่มานะ
พยายาม มุ่งมั่นและติดตามงานในความ
รับผิดชอบใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการที่
ถูกต้อง 
๕.๒ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ 
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความ
ถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนว่าด้วย
จรรยาขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๕.๓ พัฒนาตนเองใหเ้ป็นผู้มีความรอบรู ้และมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที ่
๕.๔ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ด ีมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็น
แบบอย่างได ้
๕.๕ จัดระบบการจัดเกบ็เอกสาร ข้อมูล รวมทั้ง
สถานที ่ให้เป็นระบบ ระเบียบเอื้ออ านวยต่อการ
ท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
๕.๖ ดูแลรักษาและใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ
อย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ด้วยความ
ระมัดระวัง มิใหเ้สียหายหรือสิ้นเปลือง เสมือน
เป็นทรัพยส์ินของตนเอง 

 

ข้อ ๖. มีจิตบริการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้ผูร้ับบรกิารได้รบัความสะดวก รวดเร็ว 
ด้วยความมีอัธยาศัยไมตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ ให้บรกิารด้วยความกระตอืรือร้น เอาใจใส ่
และใหเ้กียรตผิู้รบับริการ 
๖.๒ สอดสอ่งดูแล และให้บริการแกผู่้รบับริการ
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 
และมีอัธยาศัยไมตร ี
๖.๓ ให้บรกิารด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน 
เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพทเ์ทคนิค หรือถ้อย
คาภาษากฎหมายที่ผู้รบับริการไม่เข้าใจ 
๖.๔ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ 
รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบต่อ
สิทธิของบุคคลอื่น 
๖.๕ เปิดช่องทางรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้มสี่วนได้เสียในสถานที่ใหบ้ริการ
และน าข้อมลูดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปญัหา 
ปรับปรงุพฒันาหน่วยงานและการให้บริการ
ประชาชน 

ข้อ ๗. ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลกัความ
พอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสงัคม พัฒนา
ตนเองใหม้ีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดบั 
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนว่าด้วย
จรรยาขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๗.๒ ยึดหลักความมเีหตผุล โดยปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตผุล ถูกต้อง 
โปรง่ใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ 
ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนทัง้ต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง 
๗.๓ ยึดหลักการมีภูมิคุม้กันที่ด ีด้วยการด าเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย มีการ
วางแผนและด าเนินการไปสูเ่ป้าหมายด้วย ความ
รอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้น
ฐานความรู้และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๗.๔ พัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน ให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานมีความ
โอบอ้อมอาร ีเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ตอ่ผูม้าติดต่อ
ราชการและเพื่อนร่วมงาน 
๗.๕ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใตบ้ังคับ 
บัญชาในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
๗.๖ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา ทั้งในด้าน
การปฏิบัตงิาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บงัคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผู้ใตบ้ังคับบัญชาด้วยหลกัการและ
เหตผุลที่ถกูต้อง ตามท านองคลองธรรม 

 

ข้อ ๘. รักศักด์ิศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร 
ประพฤติปฏิบัติตนใหเ้หมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  
ที่ดี เสรมิสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
ให้เป็นที่เช่ือถือ ศรัทธา และไว้วางใจของประชาชน 

๘.๑ รักศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ด ีอยู่ใน
ระเบียบ วินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เพื่อใหเ้ป็นที่เช่ือถือ 
ศรัทธา และไว้วางใจของประชาชน 
๘.๒ ส่งเสริมภาพลกัษณ์เพื่อเกียรติภูมิของ
องค์การบรหิารส่วนต าบล ด้วยความภูมิใจใน
ความเป็นข้าราชการท้องถ่ิน สร้างความเช่ือมั่น
ให้สังคมภายนอกยอมรับการปฏิบัติงานของ 
องค์การบรหิารส่วนต าบล 
๘.๓ สร้างความสามัคคีในองค์กร โดยเคารพตอ่
ความเช่ือ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อน
ร่วมงาน  
   - ยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่าง และบรหิาร
จัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล  
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนว่าด้วย
จรรยาขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

แนวทางปฏิบัติ 

    - ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรอืเกี่ยงงาน อัน
อาจท าใหเ้กิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน  
   - ประสานงานกบัทุกผ่ายทีเ่กี่ยวข้องด้วยการ
รักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
เรื่อง  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 

--------------------------------------------- 

   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5)         
พ.ศ. 2545  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อัน
แสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ  

    องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน จึงประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ส าหรับ
องค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้ 

  ข้อ 1 นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายหลัก 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
   แนวทางปฏิบัติ 

  1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
  1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัยของชุมชน 
  1.3 การจัดให้มสี่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

  นโยบายหลัก 
  2. มุ่งมั่นทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สงัคมที่ดี มีความสุข 

   แนวทางปฏิบัติ 
  2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 
  2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

  ข้อ 2 นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  นโยบายหลัก 

  1. ส่งเสริมให้บริการที่มคุีณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้บริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว 
   แนวทางปฏิบัติ 

  1.1  พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจ 

  1.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป 
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  นโยบายหลัก 

  2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
   แนวทางปฏิบัติ 

  2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
  2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจา้หน้าที่ของรฐัและหน่วยงานภาครัฐให้

มุ่งสู่ความเช่ือมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  นโยบายหลัก 

  3. ให้ความส าคัญกบัการรับฟงัความคิดเห็น ของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
   แนวทางปฏิบัติ 

  3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
  3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด 
  3.3 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีข้ึน 

  ข้อ 3 นโยบายด้านองค์การ 
  นโยบายหลัก 

  1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและ
ควบคุมภายในที่ดี 
   แนวทางปฏิบัติ 

  1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่
ผิดต่อธรรมาภิบาล 

  1.3 จัดให้มีการอบรมใหม้ีความรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

  1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เปลี่ยน เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  นโยบายหลัก 

  2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิด 
ผลสัมฤทธ์ิแก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
   แนวทางปฏิบัติ 

  2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

  2.2 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

  2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 
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 นโยบายหลัก 
  3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
   แนวทางปฏิบัติ 

  3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
สม่ าเสมอ 

  ข้อ 4 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  
  นโยบายหลัก 

  1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
   แนวทางปฏิบัติ 

  1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

  นโยบายหลัก 
  2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   แนวทางปฏิบัติ 
  2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้า

แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 
  2.3 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   2  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
 

 
  
  
    (นายสันติสุข  มีค า) 
    นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเปลี่ยน 

 
 
 
 
 
 

 



  
 
 

แนวทางส่งเสริมและผลกัดันการปฏิบตัติามนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ี 
--------------------------------------------- 

 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเปลี่ยน จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
  2) องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุก

คนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความ
เข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนคนใดกระท าการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

  3) องค์การบริหารส่วนต าบลเปลีย่น คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่
อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (CHRO) โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ใน
การสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

  4) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจบุันทกุ
ปีโดยคณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Team) 

  5) องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

  6) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ ยวกับ
นโยบาย การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
 

----------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทจุริต 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖3 
................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลง
วันที่ 14 มกราคม 2557  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557 และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 14 มกราคม 2557  
ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ันขององค์การบริหารส่วนต าบล 14 
มกราคม 2557 เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  เป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรร
มาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว  นั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผนที่ชัดเจน  องค์การบริหารส่วนต าบลเปลีย่นจึงได้จัดท า
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
- 2559 เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

    ประกาศ ณ วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
      

 
 

(นายสันติสุข  มีค า) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเปลี่ยน 



 
 
  
 

    เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
และปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๒ ดังนี ้ 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
25๖1 25๖2 25๖3 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสรมิสร้างและเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
องค์การบรหิารส่วนต าบลให้
มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทจุริต 

1. ร้อยละของบุคลากร 
อบต.เปลี่ยน ที่ได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน และประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
ท้องถ่ิน 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่
ของรัฐทกุระดบัได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จ านวนที่เพิม่ขึ้นของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทจุริตการปฏิบัตหิรอื
ละเว้นการปฏิบติัหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบรหิารส่วนต าบล 

ไม่เกิน                   
10 เรื่อง 

ไม่เกิน             
7 เรื่อง 

ไม่เกิน               
4 เรื่อง 

 

 
 

แผนการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  
อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 25๖1 – 25๖3 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
25๖1 25๖2 25๖3 

2. บูรณาการหน่วยงานทกุส่วนในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทจุริต 
 

เพื่อสง่เสรมิการมสี่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทจุริต 
 
 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
การแจง้เบาะแส/การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบรหิารส่วนต าบล
(จากการส ารวจความ
คิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสรมิสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

  2.ร้อยละของระดับความพงึ
พอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
องค์การบรหิารส่วนต าบล
(จากการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู้รบับริการ/
ผู้มสี่วนได้เสียกบัองค์การ
บรหิารส่วนต าบล) 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
25๖1 25๖2 25๖3 

  3.ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัตหิรอืละเว้น
การปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

100 100 100 2.2 ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทจุริต 

3. เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพื่อพฒันากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

  2.ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ป.ป.ช.แจ้งใหท้ราบ)มกีาร
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
25๖1 25๖2 25๖3 

4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทจุริต 

เพื่อพฒันาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลใน
การปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
การทจุริตและประพฤติมิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพฒันาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทจุริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพฒันาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสด ุ

80 82 85  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพฒันาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จ านวนเรือ่ง/ข้อมลูที่น าข้ึน
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

- 50 60  

 


