รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรฐานที่
เรื่อง
แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม
ดาเนินการ
1
การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
-จัดทาแผนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไป
1-31 ต.ค.62
พนักงานจ้างต้องมีหลักการหรือแนวทาง
เกี่ยวกับจริยธรรม
ปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติ
การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ
เพื่อให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม
2
การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
-กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อ
15 มีนาคม 2563/
และรับผิดชอบ
พนักงานจ้าง ต้องมีความรับผิดชอบต่องาน หน้าที่ราชการ
30 มิถุนายน 2563
ในตาแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนและท้องถิ่นด้วย -กิจกรรม 5 ส หรือกิจกรรม Big Cleaning Day
ธ.ค.62-ม.ค.63
การปฏิบัตหิ น้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา
เสียสละความคิด และแรงกายเพื่อทางาน
เพื่อการสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
ต่องานนั้น ๆเพื่อส่วนรวมและประชาชน
อย่างจริงจัง จะทาให้มีผรู้ ักและศรัทธา
เชื่อถือ และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวาง
แน่นอน

งบประมาณ
-

หมายเหตุ

มาตรฐานที่
เรื่อง
แนวทางปฏิบัติ
3
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี พนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ตรงไปตรงมา การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ให้
เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สจุ ริตจะนาพาให้
ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยูร่ อด ดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 12
มิถุนายน 2497 ว่า “…มีคณ
ุ ธรรมข้อหนึ่งที่
สาคัญซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่
เสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศ
บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไ่ ด้ก็ย่อมอาศัย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ท่าน
ทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือ
ประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่นอยู่
ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อ
บ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อ
หน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การ
สรรเสริญของมวลชนทั่วไป…”
4
การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
ธรรม และถูกกฎหมาย
พนักงานจ้าง ต้องมีการปฏิบัตติ นยึดมั่นใน
ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความ
เป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ

กิจกรรม
-กิจกรรมการปฏิบตั ิตามแผนป้องกันการทุจริต
ท้องถิ่น
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตามกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

-กิจกรรมให้บุคลากรสานักงานเข้าร่วมอบรม
สัมมนา เรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ดาเนินการ
ต.ค 62-ก.ย.63

งบประมาณ
-

28 กรกฎาคม 2563

ต.ค 62-ก.ย.63

-

หมายเหตุ

มาตรฐานที่
เรื่อง
5
การให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบตั ิ

6

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง

แนวทางปฏิบัติ
พนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า งประจ าและ
พนักงานจ้าง ต้องมี
- การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่าง
เสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม
- การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และตรงต่อเวลา
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ประทับใจ และรักษาประโยชน์ให้แก่
ผู้รับบริการทุกคน
พนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า งประจ าและ
พนั ก งานจ้ า ง ต้ อ งมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายด้วยวิธีการ
ห ล า ก ห ล า ย เ ช่ น เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก า ศ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ข้ อนี้ จะส่ งผลให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา
และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคล
ทั่วไป และจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
ความร่ ว มมื อ อย่ า งเต็ ม ที่ จ ากบุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน

กิจกรรม
-จัดบริการประชาชนเคลื่อนที่(จัดเก็บภาษี)
-จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน

-จัดบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
-จัดให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็ป
ไซต์ บอร์ดประชาสันพันธ์ หอกระจายข่าว เป็น
ต้น

ช่วงเวลาดาเนินการ
ม.ค.-เม.ย.63
10 เมษายน 2563

งบประมาณ
-

ต.ค 62-ก.ย.63
ต.ค 62-ก.ย.63

10,000

หมายเหตุ

มาตรฐานที่
เรื่อง
7
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม
พนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า งประจ าและ -จัดทามาตรฐานควบคุมภายใน
พนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ -จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจาปี
ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อ
ประชาชน ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องยึดถือว่า
ความรู้ วิชาการรู้ป ฏิบัติ การและความรู้คิ ด
จะทาให้เกิดผลดีต่อการทาหน้าที่ ดังพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่
ข้าราชการพลเรือนเนื่องใน
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 1
เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถ
ต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้
วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิด
อ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความ
จริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ใน
ผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน
ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดิน
ต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ใน
ใจ ในคาพูด ต้องสารวจดูความบกพร่องของ
ตนเองอยู่สม่าเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสีย
โดยเร็ว…”

ช่วงเวลาดาเนินการ
1 ต.ค.62-31 ธ.ค.62
ต.ค 62-ก.ย.63

งบประมาณ
-

หมายเหตุ

มาตรฐานที่
เรื่อง
8
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
9

การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร

แนวทางปฏิบัติ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง ต้องยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่ง
ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่กต็ าม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด
จากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ตา่ งๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม
จรรยาหรือการให้ตามประเพณี

กิจกรรม
-ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตามปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
-ต้องไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน หรือ
หน่วยงานอื่น

ลงชื่อ..............................................................
(นายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

ช่วงเวลาดาเนินการ
28 กรกฎาคม 2563

งบประมาณ
-

ต.ค 62-ก.ย.63

-

หมายเหตุ

