
 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 

1. ยึดมั่นในความถูกตองและความดีตามบรรทัดฐานขององคกร 
  1.1 ประมวลจริยธรรม 

        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 276 กำหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมของ

ขาราชการเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น สำหรับขาราชการแตละประเภท  

    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา  ไดเนนย้ำใหหัวหนาสวนราชการและผูบริหาร มีหนาที่

ปฏิบัติตามปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา ควบคุมให

ผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

        1.2 ยุทธศาสตรปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

องคการบริหารสวนตำบลเพหลา  ไดนำยทุธศาสตรฯ มาเปนเข็มทิศแนวทางในการดำเนิน 

การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวให

บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  

  1.3 การจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน 

 การจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน ประกอบดวยมาตรการการใชทรัพยสินราชการ  

มาตรการการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา

ตามกฎหมายกำหนด และมาตรการจัดหาพัสด ุไดยึดคูมือฯ และดำเนินตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับ

ซอน อยางเครงครัด  

         1.4 การจัดทำคูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตขอองคการ 

บริหารสวนตำบลเพหลา ท้ังนี้การจัดการขอรองเรียน จนไดขอยุติใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรองเรียนจำเปนตองมีข้ันตอน/กระบวนการ และ แนวทางใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน  สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และเปนการเพ่ิมชองทางในการรับรองเรียนเรื่องการทุจริตใหกับประชาชน ตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

1.5 การจัดทำแนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน  

เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน การใชอำนาจหนาที่การเอ้ือประโยชนตอ

ตนเองหรือผูอ่ืน การแสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน

ใดจากผูอื่นทีเ่ก่ียวเนือ่งเชื่อมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ซึ่งเปน

มาตรการสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใสตรวจสอบได และการแกไข

ปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที ่รัฐเปนปญหาสำคัญและพบบอย นอกจากนี ้ ยังนำความเสี ่ยง

เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที ่ไดนี ้มากำหนดเปนคู มือปองกันผลประโยชน     

ทับซอน  องคการบริหารสวนตำบลเพหลา   เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 



 

  ขับเคลื่อนองคการบริหารสวนตำบลเพหลาใหเปนองคกรคุณธรรมดวยการยึดมั่นและปฏิบัติ

ตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พรอมท้ังสงเสริม

สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ดังนี ้  

1. พอเพียง  การใชทรัพยากรของราชการอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใช 

ไฟฟา น้ำประปา และกระดาษ 

2. วินัย  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ 

กฎกติกาวัฒนธรรมองคกร เชน การลงเวลาปฏิบัติราชการ การประชุม การลา 

3. สุจริต  การยึดมั่นในความถูกตองและความดีตามบรรทัดฐานขององคกร และการทำตาม 

หลักธรรมภิบาล  

4. จิตอาสา  การชวยเหลืองานสวนรวมขององคกรโดยมิหวังผลตอบแทนและเสียสละ 

ประโยชนสวนตนเพ่ือองคกร การรวมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดและกลุมจังหวัด 

 

2. การทำงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  องคการบริหารสวนตำบลเพหลา  ไดดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ดังตอไปนี ้

  2.1 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governanec) หมายถึง หลัก

ในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม ทั้งนี้ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ไดมีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ ประกอบดวย 4 หลักการสำคัญ และ 10 หลักการยอย ดังนี ้

  ๑) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวย 

      - ประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิต

ภาพที่คุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความ

จำเปน 

      - ประสิทธิผล หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูในระดับที่ตอบสนองตอความ

คาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยง

และมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น

อยางตอเนื่อง 

      - การตอบสนอง หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ 

สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ

คาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

๒) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย 

      - ภาระความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตอง

สามารถตอบคำถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและ



 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ 

ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

      - เปดเผย/โปรงใส หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจำเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนไดรับทราบอยาง

สม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย 

      - หลักนิติธรรม หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

      - ความเสมอภาค หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการ

แบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังตองคำนึงถึงโอกาสความเทา

เทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย 

  3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย 

      - การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทำความเขาใจ รวมแสดง

ทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สำคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการ

ดำเนินงานและรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือ

ขอตกลงรวมกันระหางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง จะตองไมมี

ขอคัดคานที่หาขอยุติไมได ในประเด็นที่สำคัญ 

      - การกระจายอำนาจ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ควรมีการมอบอำนาจและกระจาย

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง

มีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม 

  4) ความรับผิดชอบทางการบริการ ประกอบดวย 

      - คุณธรรม/จริยธรรม หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสำนึกความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ังยึดมั่นใน

คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงคของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) 

 

  2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) 

 

คำศัพท ความหมาย ประเด็นที่มุงเนน 
I – Integrity ซื่อสัตยและกลายืนหยัด ในสิ่ง

ที่ถูกตอง 
-ซื่อสัตย สุจริต 
-ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง 
-ไมมีผลประโยชนที่ขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ 

A – Activeness
   

คิดเชิงบวก ทำงานเชิงรุก และ
มีจิตบริการ 

-ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ และมีความ
กระตือรือรน 
-มีทัศนคติเชิงบวก และความคิดสรางสรรค 
-เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ 



 

M – Morality มีศี ลธรรม คุณ ธรรม และ
จริยธรรม 

-ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ 
-ไมเลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเปนธรรม และความ
เสมอภาค 
-มีคุณธรรมในการบริหารจัดการ 
-มีหิริโอตตัปปะ (เกรงกลัวตอการทำบาป) 

R – Relevancy เรียนรูและปรับตัวทันโลก -คำนึงถึงประโยชนสุขของประชาชนอยางยั่งยืน 
-มองไปขางหนาพรอมตอการปรับเปลี่ยน และกลา
เผชิญกับสิ่งทาทายใหม ๆ 

A – Accountability รับ ผิดชอบต อผลงานและ
สามารถตรวจสอบได 

-ตระหนักในความรับผิดชอบ 
-สามารถตรวจสอบได 

D – Democracy การมีสวนรวม -การมีสวนรวมในทุกกระบวนการของทุกฝาย 
-รวมคิด รวมทำ รวมตรวจสอบ มอบอำนาจการ
ตัดสินใจ 

Y – Yield  มุ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  โ ด ย ยึ ด
ประชาชนเปนศนูยกลาง 

ปฏิบัติงานใหสำเร็จตามเปาหมายที่ไดกำหนดไว
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

 

3. การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร  

องคการบริหารสวนตำบลเพหลา  เปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามี

สวนรวมในการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร ผานชองทางตาง ๆ อาทิเชน ตูรับเรื่องรองเรียน , จดหมาย , 

website , facebook , telephone และ Fax ดังตอไปนี ้

1) การมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร  

2) การรับฟงความคิดเห็น  

3) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน/รวมเสนอแนะ 

4) การรวมมือ/มีสวนรวมในการทำงาน 

การมีจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต และแสดงออกในการ 

ประพฤติปฏิบัติเชน การมีวินัยในตนเองการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตยสุจริต การหลีกหนี

อบายมุขและสิ่งเสพติด รวมถึงการมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวมและสังคมถือเปนคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ

และบุคลากรภาครัฐ  เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของบุคลากรภาครัฐตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ และนโยบายรัฐบาล รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ ซึ่งไดกําหนดใหบุคลากรภาครัฐจะตองปฏิบัติงานของแผนดินนั้น โดยเปูาหมายสูงสุดคือ “ประโยชน

สุขของประชาชน” ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานในวันขาราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ความวา"ขาราชการไม

วาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงตอง

ตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวยอุดมคติดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุก

อยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตองเท่ียงตรงดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานของตนมี

ผลเก่ียวเนื่องถึงทุกขประชาชนตลอดจนความเจริญข้ึน หรือเสื่อมลงของประเทศชาติ" 

 

 




