บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
ที่ วันที่ 6 ตุลาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการตามประกาศคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
ตามประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล บ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2563 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติและเป็น
เครื่องมือกากับความประพฤติพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แหลม โดยมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ทาการประเมินคุณธรรมจริยธรรม ด้วยตนเอง และประเมินโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บุคลากรขององค์ การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านแหลม ทุกท่าน ได้ทราบถึงระดับคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง และจากผู้บังคับบัญชา นั้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม ได้ดาเนินการจัดทากิจกรรม/
โครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น
รายละเอียดตามรายงานผลการดาเนินงานตามประกาศคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
อารีรัตน์ ติดต่อ
(นางสาวอารีรัตน์ ติดต่อ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
- เพื่อโปรดทราบ

ทัศนีย์ ทองพูล
(นางทัศนีย์ ทองพูล)
หัวหน้าสานักปลัด

นาวิน โครงเซ็น
(นายนาวิน โครงเซ็น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
ทราบ
ดาเนินการตามเสนอ
พิสิษฐ์ แผนประไพ
(นายพิสิษฐ์ แผนประไพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม

รายงานผลการดาเนิน
โครงการตามประกาศคุณธรรมจริยธรรม
ประจาปี 2563 (ครั้งที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบรายงานผลการดาเนินการตามประกาศคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563

การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
1.1 ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างมีคุณภาพ มี แห่งเทียนพรรษา
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
2. โครงการ อบต.เข้าวัดพัฒนาจิต
1.2 ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง มีความรัก 1. การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้า
ความสามัคคี ภายในองค์กร
ส่วนราชการประจาเดือน และถ่ายทอดสู่
การประชุมพนักงาน
3. กิจกรรม 5 ส.
4. กิจกรรมซ่อมบารุงแปลงผักสวนครัว รั้ว
กินได้ (ตามโครงการทาดีเพื่อพ่อ พอเพียง
ด้วยใจ ) ปีที่ 2
5. ตรวจสุขภาพพนักงาน
6. การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในโอกาส
ต่ า งๆ เช่ น เยี่ ย มไข้ แสดงความยิ น ดี
ช่วยงานศพ ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563

2. มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน
2.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
2.4 ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทาการหรือ มี
พฤติกรรมในทางมิชอบ
2.5 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
2.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มกาลัง
ความสามารถที่มีอยู่

จัดกิจกรรม/ร่วมกิจกรรมรัฐพิธี
1. ร่วมกิจกรรมทาความสะอาด รร.บ้าน
แหลมวิ ทยา เตรียมความพร้อมก่ อนเปิ ด
ภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ร ะบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (26 มิ.ย.63)
2. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
มิ ต รภาพที่ 34 เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2563 ในสถานกรณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (30 มิ.ย.63)
3. กิ จ กรรมปลู ก หญ้ า แฝก เพื่ อ ลดการ
พั ง ท ล าย ข อ ง ห น้ า ดิ น บ ริ เว ณ ห น้ า
สานักงาน อบต.บ้านแหลม (16 ก.ค.63)
4. ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อาสาพั ฒ นาถนน
ปลอดภัย กับ สถานีตารวจภูธรบ้านแหลม
ท าความสะอาดถนนสายเพชรบุ รี -บ้ า น
แหลม ฝั่งตะวันออก (9 ก.ย.63)
5. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ประจาปี
งบประมาณ 2563 ณ ม.8 ต.บ้านแหลม
(23 ก.ย.63
6. โครงการส่ง เสริ มการลดปริม าณขยะ
การคั ดแยกขยะและการกาจั ดขยะอย่า ง
ถูก วิ ธี ประจ าปี ง บประมาณ 2563 ณ
ร ร . มิ ต ร ภ า พ ที่ 3 4 อ . บ้ า น แ ห ล ม
จ.เพชรบุรี (25 ก.ย.63)
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โครงการ/กิจกรรม

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ 3.1 ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อน
เหนื อ กว่ า ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและไม่ มี ฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
3.3 ไม่กระทาการหรือดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
3.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกด้วย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือ
ของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ตาม
3.6 ไม่ใช้ตาแหน่งหรือกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
3.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญาด้วย
ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563
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โครงการ/กิจกรรม

4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม 4.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการเลี่ยงประมวล
และถูกกฎหมาย
จริยธรรมนี้
4.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตาบลต้องมีหน้าที่
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
5.3 ต้องรายงานการดารงตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการในกรณีที่การดารงตาแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
4.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 4.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทาดังกล่าว
4.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดาเนินงานปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ
4.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง
ละเว้นการแสวงหาตาแหน่ง บาเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิ
ชอบ
4.7 ตัดสินใจและกระทาการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563
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โครงการ/กิจกรรม

5. การให้บ ริก ารแก่ป ระชาชนด้ วยความ 5.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตาม
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
กฎหมาย
5.2 ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอื่น โดยคานึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อานาจตามกฎหมาย
5.3 ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติและไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้น
แต่การดาเนินการตามมาตราที่รัฐกาหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และ
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
5.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการตามหลักวิชา
5.5 ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
5.6 ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
5.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ
5.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม
และมีอัธยาศัยไมตรี
5.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคาสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เทคนิค
หรือถ้อยคาภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ
5.10 การปฏิบัติด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ
สิทธิของบุคคลอื่น
5.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563
1. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์
2. รับรายงานตัวเพื่อรับรองการมีชีวิตอยู่
ของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพทุกประเภท
3.ให้ความช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสในพื้นที่
4. การให้ความช่วยเหลือ/บรรเทาความ
เดือดร้อนด้านสาธารณูปโภค เช่น น้า
อุปโภค-บริโภค
5. การดูแลซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง
6. การดูแล ซ่อมแซม และก่อสร้างถนนใน
พื้นที่
7.การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เช่น เหตุ
เพลิงไหม้ ทั้งในพื้นที่ และร่วมปฏิบัติการ
ช่วยเหลือพื้นที่ข้างเคียง
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โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563

6. การให้ข้ อมู ล ข่า วสารแก่ป ระชาชนอย่ า ง 6.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันมิใช้การการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ 1.ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผ่าน
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
อย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
ช่องทางต่างๆ ที่ทันสมัยและทั่วถึง

6.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทาการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่นไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคาขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม
กฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กาหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้
จะต้องดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการ นับแต่กระทาการดังกล่าวหรือได้รับการ ร้องขอ
6.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธปี ฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
6.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
6.5ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

เช่น
- เว็ปไซด์www.banlaem.go.th
- Facebook อบต.บ้านแหลม เพชรบุรี
- ไลน์กลุ่ม อบต.บ้านแหลม
- เสียงตามสาย ทั่วทั้งพื้นที่ เขต อบต.บ้าน
แหลม
- โทรศัพท์ หมายเลข 032 - 483101
- ป้ายติดประกาศในชุมชน และหน้าที่ทา
การ อบต.บ้านแหลม
- ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นาชุมชน กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
อบต.
- และสามารถเข้ามาสอบถามและขอ
ข้อมูลโดยตรงได้ที่ สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
2. การอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนในหัวข้อต่างๆ
- โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ให้แก่ประชาชน (23 ก.ย.63)
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โครงการ/กิจกรรม

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 7.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกาลัง
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ความสามารถ
7.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
7.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด
7.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกาลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่
เสียหาย
7.5 ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
พนักงานส่วนตาบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลอื่น
โดยมิชอบ
7.6 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ
แต่ละกรณี
7.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
7.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อ
ได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
7.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามคาสั่ง
เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
7.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่กาหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กาหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกต้อง

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563
7.1 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563
7.2 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน
- ร่วมกิจกรรมที่จัดในวันหยุดราชการและ
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น
กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563
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โครงการ/กิจกรรม
ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน
7.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
7.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
7.13 พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็น
แบบอย่างได้
7.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระเบียบเอื้ออานวยต่อการ
ทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
7.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความ
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563
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โครงการ/กิจกรรม

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี 8.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประมุข หรือสนับสนุนให้นาการปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในประเทศไทย
8.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร

โครงการ/กิจกรรม
9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมาย
กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตาบลต้องแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดาเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติ
จากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่แล้ว
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
-รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี อยู่ใน
ระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงาน
ส่วนตาบล/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
หรือเป็นไปตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันในทางที่ชอบ
-เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน
-ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล
-ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563

- 12 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563

9.10 ไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
9.11 ประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อัน
ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่น
มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
ลงชื่อ....................................................ผู้รายงานผล
( นางสาวอารีรัตน์ ติดต่อ )
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รายงานผลวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ภาคผนวก

