
          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริตอย่างเต็มก าลังความสามาร  ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ยยันหมั่นเพียร โดยค านึง ึงประโยชน์ยองทาง
ราชการ และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานต าบล โดยการจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ยองพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบล ทุกคน 
ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา 
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรืออาจหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้อง ิ่นต่อไป 

  1. ปรัชญาและรูปแบบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า   
  ความมุ่งมั่นก็คือ ตั้งใจจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ในอันที่จะบ าบัดทุกย์ 
บ ารุงสุย ให้แก่ประชาชน มีการแจกแจง แบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ให้แก่ทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
ทั่ว ึง  เป็นธรรม และสามาร อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุย โดยหลักการท างานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานยองความ
น่าเชื่อ ือ ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบได้ มุ่งกระจายอ านาจ และที่ส าคัญให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานยององค์การส่วนต าบล นอกจากนี้จะด าเนินบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างให้เกิด
การบริหารจัดที่ดี (Good Governance) ในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนดังนี้
   1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคนในท้อง ิ่น ให้มีคุณภาพชีวิ ตที่ดีมี
การศึกษาอย่างทั่ว ึง ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

2) สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือเสริมสร้าง 
ความน่าเชื่อเ ือ และความมั่นใจแก่ประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบาย แผน และโครงการยองรัฐ ด้วย
การให้ความส าคัญกับการรับรู้ย้อมูลย่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง 
   3) สนับสนุนระบบการจัดท างบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการศึกษา 
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมที่จะมีผลต่อการจัดท างบประมาณ ด้วยการให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีกระบวนการที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และมีการ
จัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งค านึง ึงความประหยัดและสมประโยชน์ 

4) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติและตรวจสอบ 
งานอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้เกิดประโยชน์ ในด้านการติดตามผล การตรวจสอบ ประเมินผล รวมทั้งให้มีการ
รวบรวมระเบียบกฎหมาย ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา อันจะท าให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 
   5) ตรวจสอบการจัดท าบัญชีต่างๆ  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   6) ส่งเสริมให้มีการบันทึกย้อมูลส าหรับการจัดท ารายงานฐานะการเงิน ผลการ 
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด พร้อมทั้งเปิดเผยย้อมูลอย่างชัดเจน ครบ ้วน 
โปร่งใส ตรงเวลา และตรงต่อความเป็นจริง 
   7) ส่งเสริมให้มีระบบการ ่วงดุลอ านาจและการตรวจสอบให้เป็นไปอย่าง 



เหมาะสม ไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอ านาจมากเกินไป ซึ่งอาจจะน าไปสู่การใช้อ านาจในทางที่ผิด เกิดผลเสียหาย
แก่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้การท างานยองแต่ละฝ่าย ให้เน้นการท างานแบบมีความรู้  มีคู่มือ
การปฏิบัติงาน ละเว้นการท างานด้วยความเคยชิน อันจะช่วยลดความเสี่ยง 
   8) ส่งเสริมการกระจายอ านาจด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้างตัดสินใจในบางเรื่อง และเปิดโอกาสให้ประชาชน เย้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น รับกิจการบางอย่างไปด าเนินการ ร่วมเป็นกรรมการร่วมให้ย้อมูลย่าวสาร ร่วมตัดสินใจ
บางเรื่องบางกรณี 

9) การบริหารยององค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการด้วย โดยวิธีการให้
ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ย้อมูลย่าวสารและเย้ามามีส่วนร่วมในกิจการยององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่ร่วม
คิด ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ 
  2. ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
   1)  ก าหนดจริยธรรมเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ยึด ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 
   2)  จัดพิมพ์วินัย และวิธีการลงโทษ แจ้งเวียนให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างได้ทราบโดยทั่วกัน 
   3)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเย้าใจในบทบาทยองการเป็นบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   4)  เผยแพร่จรรยาบรรณยองการเป็นย้าราชการ และปลูกฝังให้ยึดมั่นในอุดมการณ์  
มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและเท่ียงธรรม โดยค านึง ึงประโยชน์ส่วนรวม 
   5)  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมีความ
กล้า ในอันที่จะปกป้องสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมยองประชาชน 
   6)  สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม เพ่ือให้บุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานที่มี
จริยธรรมสูง ด้วยการที่ผู้บริหารกระท าเป็นแบบอย่าง และด าเนินการสื่อสารไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
   7)  ด าเนินการโดยเร่งด่วน ตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ หากมีสัญญาณแจ้งว่า อาจ
มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์   และจริยธรรมยองบุคลากรในหน่วยงานเกิดยึ้น ด้วยการย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่ง
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   8)  ด าเนินการแก่บุคลากร หากปรากฏว่าไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือ
ระเบียบปฏิบัติตามควรแก่กรณี เช่น การลงโทษทางปกครอง การงดความดีความงาม 
   9)  สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายส าหรับการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้มีความเป็นไปได้ส าหรับการน าไปสู่การปฏิบัติ 
   10) ยกย่องเชิดชูพนักงานส่วนต าบล ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและ ือปฏิบัติตามจริยธรรม สามาร เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอ่ืน ได้ทั้งการครองตนและครองงาน 
เช่น มีการให้ประกาศเกียรติคุณ เสนอยอให้ได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติและวงษ์ตระกูลสืบไป 
  3. ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
   1)  สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษาในด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ 
   2)  ให้มีการฝึกอบรมตามความต้องการในการฝึกอบรมและความก้าวหน้ายอง 



วิชาชีพแต่ละด้านเพ่ือสร้างความช านาญและเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะประสานกับวิทยาลัยการปกครอง จั งหวัด 
และส าบันการศึกษา 

  3)  จัดให้มีการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสร้างจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
   4)  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานยองบุคลากรในหน่วยงาน 
   5)  เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามาร  ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  
และส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพยองแต่ละคน 
 
  4. โครงสร้างองค์กร 
   1)  มีการจัดโครงสร้างองค์กร  ให้ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ยององค์การบริหารส่วน
ต าบล อย่างครบ ้วน โดยส่วนราชการใดจะมีหน่วยงานภายในอย่างไร มีบุคลากรเท่าไร ยึ้นอยู่กับปริมาณ และ
คุณภาพยองงาน ทั้งนี้ตามความเห็นชอบยองคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าแพงเพชร จากนั้นให้
เผยแพร่ให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ 
   2)  ท าการประเมินผลโครงสร้างองค์กรยององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ า
ทุกปี ซึ่งอาจจะต้องมีการเพ่ิมหรือลดส่วนราชการยององค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ หรืออาจจะมีการก าหนด
ต าแหน่งหรือปรับปรุงต าแหน่งบุคลากรยององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณและ
คุณภาพยองงาน ในองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปลี่ยนแปลงก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบยอง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าแพงเพชร 
   3)  จัดท าแผนภูมิการจัดองค์กรยององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งแสดงอ านาจ
หน้าที่ แสดงแก่ประชาชน และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบโดยทั่วกัน 
  5. การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   1) ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบล มีการแบ่งงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่ให้มีความชัดเจน ว่าแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร เพียงใด กรณีบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ใดเป็นผู้รักษาการแทน อย่างไรก็ตามในการแบ่งหน้าที่ สิ่งที่จะต้อง
ให้ความส าคัญ ก็คือให้มีการตรวจสอบกัน เพ่ือเป็นทางหนึ่งที่จะป้องกันความผิดพลาดได้ 
   2)  ให้แจ้งการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามย้อ 1) ให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ
แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคนจัดท ารายละเอียดยองภารกิจ ที่ต้องปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
   3)  ให้มีการประเมิน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละหน่วยงานยองแต่ละคน
เป็นประจ าทุก 6  เดือน  ผลการประเมินแจ้งให้หน่วยงานทราบ 
  6. นโยบายการบริหารด้านบุคลากร 
   1)  น าแนวทางมาตรฐานตามประกาศยองคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
มาใช้เป็นหลักในการบริหารงานบุคคลยององค์การบริหารส่วนต าบล 
   2)  ให้มีการปฐมนิเทศกับบุคลากรที่บรรจุใหม่ และจัดฝึกอบรมบุคลากรใน
หน่วยงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ เกิดทักษะใหม่ๆ สามาร น าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
   3) ให้น าผลการประเมินบุคคลยองบุคลากรในหน่วยงาน มาใช้ส าหรับการเลื่อน
เงินเดือน การเลื่อนระดับต าแหน่ง และการย้ายเปลี่ยนงาน 

4)  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมิน  ค านึง ึงความซื่อสัตย์ 



และจริยธรรมยองผู้ ูกประเมินด้วย 
   5)  ติดตาม ตรวจสอบ ผลการพิจารณาด าเนินการทางวินัย แก่บุคลากรยององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ยองระเบียบ กฎหมาย รวดเร็ว  ูกต้องเป็นธรรม เหมาะสมกับ
พฤติการณ์ยองการกระท าผิด 

 
 

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ได้ประกาศคุณธรรม และจริยธรรมยองพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ดังนี้ 
 ๑. ย้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส สามาร ตรวจสอบได้ 
  2. ย้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างต าบลหนองคล้า ทุกคนจะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ยองทางราชการ อย่างเต็มก าลังความสามาร  
  3. ย้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างต าบลหนองคล้า จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้วยความ 
สุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน 
  4. ย้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างต าบลหนองคล้า ทุกคน จะพึงต้อนรับ ให้ความสะดวก  
ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ยองตน โดยไม่ ชักช้า
และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดย่ี ย่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

5. ต้องเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรยองรัฐ 
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เต็มก าลังความสามาร  ไม่แสวงหา    

ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
7. ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมประจ าใจ โดยเฉพาะการเป็นผู้มีสัจธรรมและความส านึกส าหรับ  

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   8. ต้องปฏิบัติงาน โดยค านึง ึงประโยชน์ยองราชการและประชาชนเป็นส าคัญไม่เบียดเบียน 

เอาทรัพย์สินหรือเวลายองราชการเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง 
   9. ต้องดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินยองทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า 
   10. ต้องไม่มีการกระท าในลักษณะที่ก่อให้เกิดความยัดแย้ง  ระหว่างผลประโยชน์ยอง
ราชการกับประโยชน์ส่วนตัว  ต้องสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ยองส่วนรวม 
                       

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


