
 
   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานบริหารงานบุคคล/สำนักงานปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลตูม    โทร.                                     .

ที ่นม 89901/                         -                                    วันที ่ 15 ตุลาคม 2562                                 .                                  
เรื่อง รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562           . 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าสำนักปลัด 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือกำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ  ทั้งนี้ การ     
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทำผิดทางวินัย และได้ประกาศใช้ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

เพ่ือใช้ประกอบการกำหนดกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ในปีงบประมาณถัดไป จึงได้จัดทำแบบสรุปการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(ลงชื่อ) 

                   (นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย) 
                                                           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
             

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   
           -    เพ่ือโปรดทราบ 

            (ลงชื่อ) 

                             (นายธานินทร์  บุญเย็น)  
                   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วตำบลตูม 

          -    เห็นควร     

(ลงชื่อ)                                      
             (นายสำรวย กายจะโปะ)             

                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม       -    เห็นชอบดำเนินการ 

                (ลงชื่อ) 
 

        (นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์) 
                                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  
ลำดับที่ ประเภทกิจกรรม/โครงการ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

1. การสร้างจิตสำนึกในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

- โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสาภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

 
  

  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

  กิจกรรมช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2562  
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562  
  โครงการบูรณาการและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 

ประจำปี 2562 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

  - โครงการดูแลรักษาป่าชุมชนและการคุ้มครองดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม 
ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม (แนวป้องกัน
ไฟป่าเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติพ้ืนที่ป่าชุมชน) 

 

  - กิจกรรม 5 ส  
  - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก  
  - โครงการอบรมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ ในเขต

ตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 2562 
 

  - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
  - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับใช้ถังดับเพลิง  
  - ส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์

รักษ์พ้ืนที่สี่เขียว 
 

  - สำรวจและปักเขตที่สาธารณะและทางสาธารณะ
ประโยชน์ 

 

  - โครงการคลองสวยน้ำใส  
  - โครงการจัดงานพระราชพิธีและวันสำคัญของชาติ  
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รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. การบริการที่ดี - โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  

  - คำสั่ง การให้บริการประชาชนนอเวลาราชการ  
  - คำสั่ง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนตาม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

  - งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒  
  - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกูชีพ กู้ภัย  
  - โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

งานบริการประชาชน 
 

  - โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  
  - โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

  - โครงการตั้งจุบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
  - โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 
 

  - โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบล
ตูม 

 

  - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตำบลตูม  
  - โครงการกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วน

ตำบลตูม ครั้งที่ 10 
 

  - โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง  
  - โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขต

พ้ืนที่ 
 

  - โครงการให้ความรู้กับประชาชนด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
. 
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รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  
ลำดับที่ ประเภทกิจกรรม/โครงการ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

3. การบำเพ็ญประโยชน์ - โครงการ Big Cleaning Day   
  - โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในพื้นที่ 
 

  โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วย
แนวทาง 5 ส วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

 

  - โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                



รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม 
ความหมาย แนวทางปฏิบัต ิ ตัวชี้วัดขั้นต้นเพ่ือการประเมินผล ตัวชี้วัดขั้นต้นเพ่ือการประเมินผล 

- เพ่ือป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
1. มีความซื่อสัตย ์
2. มีความสุจริต 
3. การใช้ อำนาจและหน้าท่ี
ในทางที่ถูกต้อง 
4. มีความพร้อมและยินด ี
ให้มีการตรวจสอบ 
5. มีความโปร่งใส 
  
  

  
  
1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู ่
ในศีลธรรม ปฏิบัติหนา้ที ่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ 
เสียสละ และมีความ 
รับผิดชอบ 
  

  
  
- มีการปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างตรง 
ไปตรงมา โดยคำนึงถึง 
ประโยชนส์ุขประชาชน 
- การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หา 
ผลประโยชน์ 
- มีความรับผดิชอบต่อ
ตำแหน่งหน้าที ่
  

  
  
1. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยดึถือ 
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ 
มติ ค.ร.ม.หรือวิชาชีพ 
2. การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที ่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
พระบรมราโชวาทเป็นตัวอย่าง 
4. ผู้บังคับบญัชาต้องปฏิบัตติน 
5. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่นำ 
ของราชการไปใช้เป็นทรัพยส์ิน 
ส่วนตัว 
  

  
  
1. จำนวนข้อทักท้วงร้องเรียนของ 
บุคคลภายนอกว่าไม่ปฏิบัตติาม 
ระเบียบกฎหมาย ค.ร.ม. ฯลฯ 
2. จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรยีนว่า 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไม่มีเร่ืองร้องเรียน 
3. จำนวนข้าราชการที่ถูกลงโทษ 
ไม่มีผู้ถูกลงโทษ 
4. ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. จำนวนข้อร้องเรียนของ 
ประชาชนผู้รับบริการทีเ่พิ่มขึ้นหรอืลดลง 
 6. จำนวนผู้ปฏิบัติงานท่ีถูกตรวจสอบว่า
ร่ำรวยผิดปกต ิ
7. ร้อยละของผู้ปฏิบตัิโดยยึดหลักพระ
บรมราโชวาท 
8. จำนวนผูร้้องเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ทุจริตของผู้บังคับบัญชา 

  
  
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไม่มีข้อทักท้วง 
 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไม่มีเร่ืองร้องเรียน 
 
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไม่มีผู้ถูกลงโทษ 
4. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพ่อใจ
ต่อการให้บริการของ อบต.ตูม คิดเป็น
ร้อยละ 94.50 
5. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มีจำนวน 1 ราย 
 6. จำนวนผู้ปฏิบัติงานท่ีถูกตรวจสอบว่า
ร่ำรวยผิดปกต ิ
ไม่มีผู้ถูกตรวจสอบ 
7. ร้อยละของผู้ปฏิบตัิโดยยึดหลักพระ
บรมราโชวาท 
ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่กำหนด 
8. จำนวนผูร้้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทุจริตของผู้บังคับบัญชา 
ไม่มีการร้องเรียน 

 
 



- 2 - 
รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ความหมาย แนวทางปฏิบัต ิ ตัวชี้วัดขั้นต้นเพ่ือการประเมินผล 

  
  

2. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง 
เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให ้
ตรวจสอบ 
  

- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผน 
การทำงาน และการมอบหมาย 
งานท่ีชัดเจน โดยสามารถแจ้ง 
ลำดับขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ผู ้
ปฏิบัติงานและระยะเวลาแล้ว 
เสร็จให้แกผู่้มาติดต่อราชการได ้
ทราบ เพ่ือสามารถตรวจสอบ 
และตดิตามได ้
 - มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที ่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาดว้ย
ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
  

1. ประชาชนมสี่วนร่วมในการ 
กำหนดนโยบายแผนงานโครงการ 
2. การเปดิเผยข้อมลูข่าวสารและ 
การปฏิบัตติาม พ.ร.บ.ข้อมูล 
ข่าวสาร 
3. มีคู่มือการปฏิบตัิงานของ 
เจ้าหน้าท่ีและคู่มือการติดต่อของ 
ประชาชน 
4. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน 
ให้ประชาชนทราบทุกข้ันตอน 
5. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แผนการทำงานมอบหมายหน้าท่ี 
ชัดเจนและมีการจดัทำหนังสือ 
แนะนำการตดิต่อราชการ 
6. กำหนดระยะเวลาในการ 
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนและแจ้งให ้
ประชาชนทราบ 
 
7. มีการสรุปผลงานประจำป ี
8. ผู้บังคับบญัชาต้องติดตามการ 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  

1. มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม     
คณะกรรมการแผนพัฒนาตำบล  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง 
จดหมายข่าว หนังสือเวียน วารสาร    
เวปไซต์  สื่อโซเชียล ฯลฯ 
3.มีการติดประกาศท่ีสำนักงาน อบต. 
และชุมชน 
 
4. มีการจัดทำคู่มือประชาชน 
 
5. ไมม่ีข้อร้องเรียน 
 
 
 
6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลดลง
ร้อยละ 1.30 
(พ.ศ.2562 ร้อยละ 94.50  
และพ.ศ.2561 ร้อยละ 95.80) 
7. รายงานผลประจำป ี
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- เพ่ือเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิ
1. ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและ
เป็นธรรมต่อพนักงานและประชาชน 
2. การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงความพึง
พอใจของประชนชนผู้รับบริการ 
3. มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
 4. มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มารับบริการ 
5. มีความรอบรู้และความ 
เชี่ยวชาญในงานท่ีทำ 
6. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 
7. ปฏิบัติงานด้วยการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดัเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  

  
  
3. พึงให้บริการด้วยความ 
เสมอภาค สะดวก รวดเร็ว 
มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึด 
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
 
  

  
  
- การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 
เดียวกันอย่างเสมอภาคทั่วถึงเป็นธรรม 
- ให้การบริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษา 
ผลประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ 
ทุกคน 
  

  
  
1. กำหนดหลักเกณฑ์และ 
มาตรฐานในการปฏิบตัิงานให้ 
ชัดเจน และประกาศให้ประชาชน 
ทราบ 
2. นำระบบ ONE STOP 
SERVICE มาใช้ 
 
3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
4. การกระจายอำนาจการ 
ตัดสินใจ 
 
5. การให้บริการนอกสถานท่ีใน 
บางลักษณะงาน 
6. จัดระบบการรับบริการ 
ก่อน- หลัง 
 
7. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์
และบริการหรือตรวจสอบเบื้องต้น 
 
 
8. นำเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ 
9. สรา้งมาตรฐานการจูงใจในการ 
ตรงต่อเวลา  

  
  
1. ร้อยละของผลงานท่ีสำเร็จตาม 
ระยะเวลามาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ - 
 
 
2. ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงาน คิดเป็นรอ้ยละ 
94.50 
3. จำนวนระยะเวลาในการให้บรกิารที่
เร็วข้ึนกว่าเดมิ โดยเฉลี่ย 3 นาท/ีงาน 
4. ร้อยละของผู้บริการที่มีความพึง 
พอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่  
คิดเป็นร้อยละ 94.50 
5. ร้อยละของระบบบริการที่มีการใช้
บัตรคิว คิดเป็นร้อยละ - 
6. จำนวนชุดให้บริการตรวจเอกสาร
ก่อนหรือแจกเอกสาร แผ่นพับ แต่
ผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้น มจีำนวน 3 จุด 
7. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสามารถปฏบิัติงานกับอุปกรณ์/
เทคโนโลยีสมัยใหมไ่ด้ คิดเป็นร้อยละ 
100 
8. จำนวนผูไ้ดร้ับรางวัลทีเ่พิ่มขึ้นในการ
ตรงต่อเวลา 
 คิดเป็นร้อยละ - 
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8. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่ม
รับรู้ ร่วมคิดและร่วมทำให้บุคคลผูม้ีส่วน
ร่วมได้เสยีหรือส่วน 
เกี่ยวข้องเกิดการยอมรับก่อนและหลัง
ดำเนินการทีม่ีผลกระทบต่อส่วนรว่ม 
9. รักษา/ภูมิใจในเกียรติและศักดิศ์รี
ของการเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
  

 4. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยดึผลสัมฤทธ์ิ
ของงานและความคุ้มค่า 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 - การปฏิบัติงานให้แล้วเสรจ็ 
ตามกำหนดและบรรลุเป้าหมาย 
ที่วางไว ้
- การปฏิบัตินาที่โดยคำนึงถึง 
ผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดย 
อยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ 
กฎหมาย 
- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และคุ้มค่าทั้งในส่วนของการใช้ 
เงิน และใช้เวลา 
  

1. ปฏิบัตหิน้าท่ีให้แล้วเสร็จตาม 
กำหนดและบรรลุเปา้หมาย 
2. ปรับปรุงวิธีการปฏิบตัิงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยน 
ทัศนคติในการปฏิบตัิงาน 
4. การประเมินผลโครงการทั้ง 
ก่อนและหลังการทำโครงการ 
5. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ 
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
6. กำหนดเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตัิงานให้ 
ชัดเจน 
7. กำหนดรางวัลและ/หรือค่าตอบแทน
ตามผลงานประหยัดม ี
ประสิทธิภาพ 
8. การใช้ทรัพยากรอยา่งประหยัด 
มีประสิทธิภาพ 
9. มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการ 
ชุมชน 
10. มีการส่งเสริมให้รางวลัแก ่
พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีไดส้ัมฤทธ์ิ 
ผลตามเป้าประสงค ์ 

1. ร้อยละของผลผลผลต/ิผลลัพธ์ที่
บรรลุวตัถุประสงค์หรือพันธะกิจ 
คิดเป็นร้อยละ - 
2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดย
ได้รับปริมาณงานและคณุภาพเท่าเดิม
หรือเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ - 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ 
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติ  คิดเป็นร้อยละ - 
4. จำนวนโครงการที่บรรล ุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
โครงการ จำนวน  -  โครงการ 
5. จำนวนงานท่ีปฏิบัตสิำเร็จภายใต้ 
ระเบียบกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกโครงการ 
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  5. พึงพัฒนาทักษะความรู ้
ความสามารถและตนเองให้ 
ทันสมัยอยู่เสมอ 
  

- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที ่
เป็นการพัฒนาทางวิชาการและ 
พัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอ 
ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การเข้าร่วมอบรม ประชุม สมัมนาและ
การศึกษาด้วยตนเองเป็นต้น 
  
  

1. เปิดโอกาสให้พนักงานรับการ 
ฝึกอบรม 
2. กำหนดแผนงานการเข้ารับการ 
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาด ู
งาน 
3. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
4. มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให ้
เกิดความรู้และความตระหนัก 
5. เปิดโอกาสให้พนักงานไป 
ศึกษาดูงาน 
6. เจ้าหน้าท่ีมีการศึกษาหาความรูด้้วย
ตนเอง 
7. หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
  

1. จำนวนบุคลากรที่ผา่นการฝึกอบรม
หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับหลักศีลธรรม
และการปฏิบัติในหน้าท่ี 
2. จำนวนครั้งเฉลี่ยในการฝึกอบรม 
ต่อคนต่อป ี
3. จำนวนคนท่ีผ่านการอบรม 
4. จำนวนครั้งท่ีศึกษาดูงาน 
5. จำนวนเจ้าหน้าท่ีศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง 
6. ความพึงพอใจของพนักงานและ 
ผู้รับบริการ 
7. จำนวนค่าใช้จ่ายใจการบริหารงาน
บุคคลลดลง 
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  1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์และ
ปกป้องสถาบัน  

- แสดงออกซึ่งการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ การปกป้องสถาบัน 
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ี
แสดงออกถึงการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์และการปกป้องสถาบัน
ด้วยตนเองเป็นต้น 
  
  

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกปอ้ง
สถาบัน  
2. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. กำหนดเรื่องไว้ในแผนงานการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดงูาน 
3. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
4. มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให ้
เกิดความรู้และความตระหนัก 

1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับแสดงออกถึงการรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกปอ้ง
สถาบัน โดยคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต.ตูม ทุกคน เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. จำนวนครั้งเฉลี่ยในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่อคนต่อป ีโดยส่วนใหญม่ีการ
เข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ และ
วันแม่แห่งชาติ เฉลี่ยคนละ 2 คร้ัง/ปี 
3. จำนวนครั้งท่ีจัดกจิกรรม จำนวน 2 
คร้ัง/ปี 
4. จำนวนเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม โดยจัดทำเป็นหนังสือแจ้งให้
ทราบ 
  

 



 
 
 
 


