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- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดีหลวงวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการ พ.ศ. 2554
- สําเนาโครงการสงเสริมวันสําคัญทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ญญาทองถิ่น
(กิจกรรมวันเขาพรรษา)

สภาพปญหา
งานของแผนดินนั้น เป นงานส ว นรวม มี ผลเกี่ ย วเนื่อ งถึ งความเจริญ ขึ้ น หรือ เสื่ อ มลงของ
บานเมืองและสุขทุกขของประชาชนทุกคน ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตองสํานึก
ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู และตั้งใจพยายามปฏิบัติหนาที่ โดยเต็มกําลังความสามารถดวย
ความเขมแข็ง สุจริต และดวยปญญารูคิด พิจารณาวา สิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม
อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนและกําจัด อยางชัดเจนถูก ตรง (พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕๕o)
ในอาชีพ “ขาราชการ” ทุกชาติ ทุกสังคม ถูกคาดหวังจากประชาชนในชาติวาจะประพฤติตน
อยางซื่อ สัตย รับ ผิด ชอบ เสียสละ ยึดความถูกตองเปนธรรม เปนที่เชื่อถือ ไวว างใจของประชาชน
ขาราชการจึงจําเปนตองมีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงในการทํางานซึ่งหมายถึงการเปนคนดีและคน
เกงไปพรอมกัน ดังนั้น ขาราชการทุกคนตองเขามามีสวนรวมในการสรางจริยธรรมในองคการ โดย
การใหค วามสําคัญ และยึ ด ประมวลจริย ธรรมขาราชการพลเรือนเป นแนวทางในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ ซึ่งปจจัยที่กอใหเกิดปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐประกอบดวย ปญหาทางดาน
การใชอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการในทางที่ไมถูกตอง ปญหาความบกพรองทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ ปญหาทางดานวัฒนธรรม ทัศนคติและคานิยมที่หลอหลอมให
เกิดกระบวนทัศนไมถูกตอง ปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีลักษณะอุปถัมภหรือ
การผูกขาดหรือการแทรกแซง ซึ่งจากการศึกษา ทบทวนปญหาที่ผา นมา และไดทําการรวบรวมสภาพ
ปญหาของขาราชการที่ไมมีคุณธรรม จริยธรรม และทุจริตประพฤติมิชอบในราชการไวดังนี้
๑. ปจจัยที่อาจกอใหเกิดปญหา
๑) ปจจัยทางดานการใชอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการในทางที่ผิด
หลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎหมาย แสวงหาประโยชนใหตนเองและพวกพอง
๒) ปจจัยทางดานคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการในการดําเนินการบางอยาง
ของขาราชการที่อาจจะไมผิดกฎหมายแตขัดกับหลักคุณธรรม
๓) ปจจัยทางวัฒนธรรม ทัศนคติ และคานิยมที่หลอหลอมใหเกิดกระบวนทัศนที่ไม
ถูกตอง
๔) ปจจัยเชิงสังคมและการเมืองที่มีลักษณะอุปถัมภ มีความไมเทาเทียมกันสูง
๕) ปจจัยทางดานการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของสวนราชการเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธี การขององคกรกลางบริหารงานบุ คคล หนังสือเวีย นที่ใหสว นราชการถือปฏิบั ติ

ไดแก การสรรหาบุคคลเขารับราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การแตงตั้งขาราชการเปนระดับสูงขึ้น
การโยกยาย การถูกสอบสวน การถูกลงโทษ เปนตน
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๒. การดําเนินการในการแกไขปญหา ขาราชการที่ไมมีคุณธรรม จริยธรรม และทุจริต
ประพฤติ มิชอบในราชการ จะตอ งดํ าเนินการในลั ก ษณะองครวม และมีมาตรการหลายๆ ดาน
ประกอบกันเนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นมีรูปแบบที่สลับซับซอนและตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคม โดยดําเนินการใน ๕ ดาน ดังนี้
๑) มาตรการทางสังคม โดยกําหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรม เฝาระวังสาธารณะ
สงเสริมระบบคุณธรรม สรางคานิยม ทัศนคติที่ตอ ตานการทุจริต และสรางกลไกใหประชาชนสามารถ
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบไดอยางเขมแข็งมีสื่อที่มเี สรีภาพในการทําหนาที่ตรวจสอบ
๒) มาตรการทางด า นกฎหมาย โดยการพั ฒ นากฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปราบปรามการทุจริตใหทันสมัยและสอดคลองกับปญหาการทุจริตที่พัฒนารูปแบบหรือเปลี่ยนไป มี
การปฏิรูปกฎ ระเบีย บตางๆ ใหทันสมัยเพื่อลดการใชดุล ยพินิจของขาราชการ และมีก ารบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง
๓) มาตรการทางดานเศรษฐกิ จ โดยการพยายามใหก ารแทรกแซงการดํ าเนิน
กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐมีความเหมาะสม โดยใหภาครัฐมีบทบาทในเรื่องที่เกี่ยวของกับความจําเปน
และความเปนธรรมทางสังคม
๔) มาตรการทางการเมือง โดยสงเสริมระบอบประชาธิปไตย ปองกันไมใหเกิดการ
ผูกขาดทางอํานาจการตัดสินใจและสงเสริมการกระจายอํานาจอยางแทจริง
๕) มาตรการสําหรับขาราชการและระบบราชการ
- กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ไดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.) สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประมวลจริยธรรมของฝายขาราชการประจํา เพื่อใหขาราชการ
ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเปน
เครื่องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
- สงเสริมระบบคุณธรรม โดยสรางผูนําในการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกองคกรทุก
ระดับเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม
- พัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่องใหมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นการมีคุณธรรม จริยธรรม และตัดสินใจที่กระทําหรือไมกระทําการใดไดอยาง

เหมาะสม
- สรางคานิยมและทัศนคติที่ตอตานการทุจริตและรณรงคสงเสริมยกยองขาราชการ
ที่ดี มีความรูค ูคุณธรรม
- ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหเอื้อตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให
เกิดผลในทางปฏิบัติ
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- พัฒนาระบบบริหาร การกําหนดกฎเกณฑ กติกา เครื่องมือที่เอื้อตอการหลอหลอม
ใหขาราชการมีมโนสุจริต ใหใชดุลพินจิ อยางมีเหตุผล โปรงใส และตรวจสอบได
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
- ใหป ระชาชนเขามามีสวนรว มในการตรวจสอบการทํางานของรัฐ และปญ หา
ทางดานการกํากับดูแลและการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลของสวนราชการ
จากสภาพปญหา และมาตรการแกไขปญหาดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลดีหลวงโดย
คณะกรรมการจริยธรรม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
ขาราชการทุกระดับในสังกัด จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมองคการ
บริหารสวนตําบลดีหลวงขึ้น เปนกรอบในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับขาราชการทุกระดับ
เพื่อ ใหขาราชการขององคการบริหารสว นตําบลดีหลวงทุก ระดั บปฏิบัติหนาที่ราชการดว ยความมี
เกียรติ มีศักดิ์ศรี ยึดมั่นอยูในหลักคุณธรรม และจริยธรรม ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค ก ารบริห ารสว นตํา บลดีห ลวงมี ค วามโปร ง ใส เป น ธรรม ไดรั บ ความเชื่ อ มั่ นและยอมรับ จาก
ขาราชการดวยกัน ประชาชน และผูรับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีหลวงตอไป
ทั้งนี้ คําวา “ขาราชการ” ในแผนยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลดีหลวง ใหหมายความวา ขาราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงาน

สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางในสังกัดของ องคการบริหารสวนตําบลดีหลวง

วิสัยทัศน

“ขา ราชการขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดี หลวงทุ ก ระดั บ ยึ ด มั่ นในคุ ณ ธรรม
จริยธรรมพรอมปฏิบัติราชการดวยความโปรงใส และใสใจตอการใหบริการประชาชน”
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พันธกิจ
๑. สงเสริม ปลู ก ฝงใหขาราชการขององคก ารบริหารสว นตําบลดีหลวง ยึ ด มั่นในหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม
๒. คุมครองขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีหลวง ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ใหไดรับความเปนธรรม
๓. ผลักดันการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส และเอื้อตอการสงเสริม
คุณธรรมของขาราชการ
๔. จัดกิจกรรม โครงการ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุวัตถุประสงค
๕. ดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดตามประมวลจริยธรรม หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
ประจํา องคการบริหารสวนตําบลดีหลวง หรือตามที่ผบู ริหาร มอบหมาย

เปาประสงคหลัก
๑. ขาราชการและเจาหนาที่ ขององคการบริหารสว นตําบลดีหลวง ยึดมั่นหลักคุณธรรม
ประมวลจริยธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

๒. ระบบการคุมครองจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดีหลวง ไดรับการยอมรับจาก
ขาราชการและเจาหนาที่ และสามารถคุมครองใหความเปนธรรมแกบุคลากรไดอยางแทจริง
๓. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดีหลวง มีความโปรงใส
เปนธรรม ไดรับความเชื่อมั่นและยอมรับจากบุคลากร
๔. ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีหลวง ตระหนักถึงประโยชนของกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม และเขารวมกิจกรรมที่ไดจัดขึ้น โดยสามารถนําความรูจากการจัด
กิจกรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดจริง
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาขาราชการ ทุกระดับ ใหยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม
เปาประสงค ขาราชการ ทุกระดับ ยึดมั่นอยูในหลักคุณธรรม และจริยธรรม
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๑.1 สงเสริมและพัฒนา
ขาราชการ ทุกระดับ ใหมี
คุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติ ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม และ
จรรยาขาราชการ

1.1.1 คณะกรรมการจริยธรรม
กําหนดปฏิทินการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามวงรอบปงบประมาณ
และประกาศใหขาราชการทราบทั่วกัน
และจัดใหขาราชการในทุกระดับเขา
รวมกิจกรรมตางๆ อยางทั่วถึง
1.1.๒ ประกาศกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม แลว
แจงขาราชการ ทุกระดับใชเปน
แนวทางปฏิบัติ
1.1.๓ จัดทําสื่อรณรงคสงเสริม
จริยธรรมขาราชการ
1.1.4 จัดทําโครงการสงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา

ปลัด อบต. และ
หัวหนาสวน
ราชการทุกสวน
ราชการ

ผลการดําเนินงาน

บุคลากร

บุคลากร, เจา
พนักงานธุรการ
กองการศึกษา
ศาสนา และ

ดําเนินการแลวเสร็จ
(เมื่อวันพฤหัสบดี

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
วัฒนธรรม
ปญญาทองถิ่น (กิจกรรมวัน
เขาพรรษา)
1.2 สงเสริมใหขาราชการ 1.2.1 สงเสริมใหขาราชการนําหลัก นักพัฒนาชุมชน
ทุกระดับ ประพฤติปฏิบัติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ตนเปนขาราชการที่ดี ตาม แนวทางในการปฏิบัติตน และ
รอยพระยุคลบาท
ปฏิบัติงาน
1.2.2 สอดแทรกเนือ้ หาวิชาวาดวย นักพัฒนาชุมชน
คุณธรรมจริยธรรม และการดํารงตน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
หลักสูตรการฝกอบรมตางๆ

ที่ 10 กรกฏาคม
2557)
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กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
1.3 สรางผูน ําตนแบบ
ดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาขาราชการ

โครงการ/กิจกรรม

1.3.1 มีการประเมินจริยธรรมของ
ผูบ ังคับบัญชาในสายงานบริหาร ทุก
ตําแหนง
1.3.2 กําหนดใหมกี ารประชุมภายใน
หนวยงาน เพื่อใหมีถายทอด และ
แลกเปลี่ยนองคความรูดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาขาราชการ ใน
หนวยงาน
1.4 ยกยองเชิดชูเกียรติ 1.4.1 จัดกิจกรรม/โครงการคัดเลือก
ขาราชการ และหนวยงาน บุคคลดีเดน ดานคุณธรรม จริยธรรม
ที่มีการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยา
ขาราชการดีเดน
1.4.2 จัดกิจกรรม/โครงการคัดเลือก
หนวยงานในสังกัดที่สามารถที่สงเสริม
ใหบุคลากรของหนวยงานมีคุณธรรม
จริยธรรมอยางเปนรูปธรรม

ผูรับผิดชอบ
ปลัด อบต.
และบุคลากร
ปลัด อบต. และ
หัวหนาสวน
ราชการทุกสวน
ราชการ
ผอ.กอง
การศึกษาฯ
หัวหนาสํานัก
ปลัดฯ และ
บุคลากร
บุคลากร

ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหเอื้อตอการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
เปาประสงค ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปรงใส เปนธรรม ไดรับความเชื่อมั่น
และ
ยอมรับจากขาราชการ ทุกระดับ ในสังกัด
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

2.1 กําหนดมาตรการ
2.1.1 ประกาศหลักเกณฑวิธีการดาน บุคลากร
หลักเกณฑ วิธีการดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให
การบริหารงานบุคคลที่
ขาราชการในสังกัดไดรับทราบโดยทั่วกัน
ชัดเจนโปรงใส ตรวจสอบ
ได
7
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๒.๒ กําหนดเงื่อนไข ดาน
จริยธรรม ขาราชการเปน
องคประกอบของการ
แตงตัง้ บุคคลเขาสูก าร
ดํารงตําแหนง

2.2.1 กําหนดคุณลักษณะดาน
จริยธรรมและจรรยาขาราชการใหเปน
เงื่อนไขในการสรรหา/แตงตั้งขาราชการ
เขาสูก ารดํารงตําแหนง

ปลัด อบต.,
รองปลัด อบต.,
หัวหนาสํานัก
ปลัด, บุคลากร

2.3 จัดทําระบบรับเรื่อง
รองเรียน รองทุกขปญหา
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการ

2.2.2 กําหนดคุณลักษณะดาน
บุคลากร
จริยธรรมและจรรยาขาราชการใหเปน
เงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.3.2 จัดทําฐานขอมูลและรายงานการ บุคลากร
รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการ

ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางการมีสว นรวมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงค ประชาชนมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจตอการปฏิบัติราชการของขาราชการ ทุกระดับ
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

๓.1 เปดโอกาสให
๓.๑.1 ประชาสัมพันธสิทธิของ
ประชาชนเขามามีสวนรวม ประชาชนในการรับทราบ และเขาถึง
ในการสงเสริมคุณธรรม ขอมูลขาวสารของทางราชการ
และจริยธรรม
๓.๑.2.สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีขาราชการในดานคุณธรรม
และจริยธรรม
๓.๒ เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสว นรวม
ในการตรวจสอบการ
ทํางาน

๓.๒.๑. ประชาสัมพันธชอ งทางในการ
รองเรียนแกประชาชนผูร ับบริการ เชน
ทางเว็บไซดของหนวยงาน ทางวิทยุ
ชุมชน เปนตน

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่
วิเคราะหฯ และ
เจาพนักงาน
ธุรการ
เจาหนาที่
วิเคราะหฯ และ
เจาพนักงาน
ธุรการ
บุคลากร และ
เจาพนักงาน
ธุรการ

ผลการดําเนินงาน

