
 1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 2.  การมีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
 3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
 4.  การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
 5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
 6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
 8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
 10.  การสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน
  ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ และด�ารงตนให้สอดคล้อง
  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

ส�ำหรับพนักงำน
ส่วนต�ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลไร่โคก

 ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลไร่โคก 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต�าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลไร่โคกทุกคน จะยึดถือ 
และปฏิบัตติามมาตรการป้องกนั 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

1. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง

2. ไม่รับประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าที่

3. ไม่ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน

4. ไม่ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ของตน
5. ไม่ใช้ข้อมูลความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเอง
 และพวกพ้อง

6. ไม่รับงานนอก ที่ส่งผลเสียให้งานในหน้าที่

7. ไม่ท�างานหลังออกจากต�าแหน่งและเอื้อประโยชน์
 ต่อบริษัทหรือธุรกิจ

8. ไม่ส่งเสริมการให้ของขวัญ ของก�านัลเพื่อหวัง
 ความก้าวหน้า
9. ไม่ช่วยเหลือให้ญาติมิตรท�างานในหน่วยงาน
 ที่ตนมีอ�านาจ 

 พนักงานส่วนต�าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก มีหน้าที่ 
ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ อ�านวย 
ความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก 
ของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
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องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

ประกำศมำตรฐำน
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 ส�านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลไร่โคก เป็นหน่วยงานกลาง
ที่มีหน้าที่ในการอ�านวยการการบริหาร
งานทั่วไป การบริหารงบประมาณ  
การจัดท�าสถิติและรายงานวิชาการ  
การบริหารงานบุคคล การติดต ่อ
ประสานงาน การประสานการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรยีน/ร้องทกุข์ การป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบและความสะอาดเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของชุมชน การปฏิบัติงาน 
ของส�านักงานปลัดมุ ่งส่งเสริมการม ี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานปกครองท้องถิน่ ฝ่ายปกครอง
ท้องถิ่น องค์กรภาคีเครือข่าย พ่อแม่ 
พี่น้องประชาชน สภาเด็กและเยาวชน
ต�าบลไร ่โคก ท�าให ้การปฏิบัติงาน 
มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ดป ระสิ ท ธิ ผ ล  
การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าและ 
ก่อประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชน
ต�าบลไร่โคก

งานประชาสัมพันธ์ 
ส�านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก

0-3279-0248

ส�านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก

ด้านที่ 1  ด้านการบริหารจัดการ
คะแนนเต็ม 140 คะแนน คะแนนที่ได้ 130 คะแนน

คิดเป็น 92.86 เปอร์เซ็น

ด้านที่ 2  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
คะแนนเต็ม 215 คะแนน คะแนนที่ได้ 205 คะแนน

คิดเป็น 95.34 เปอร์เซ็น

ด้านที่ 3  ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
คะแนนเต็ม 215 คะแนน คะแนนที่ได้ 171 คะแนน

คิดเป็น 79.53 เปอร์เซ็น

ด้านที่ 4  ด้านการบริหารสาธารณะ
คะแนนเต็ม 310 คะแนน คะแนนที่ได้ 261 คะแนน

คิดเป็น 84.19 เปอร์เซ็น

ด้านที่ 5  ด้านธรรมาภิบาล
คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 60 คะแนน

คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น

ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

( l o c a l  P e r f o r m a n c e  A s s e s s m e n t  :  L P A )

ประจ�าปี 2561

องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก 

งานประชาสัมพันธ์ อบต.ไร่โคก 

www.raikoke san.go.th
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โครงการ

การตัดแต่ง

กิ่งไม้
ในที่สาธารณะ

กิจกรรม

กิจกรรม

พัฒนา

พัฒนา

สาธารณะ

การซ่อมแซม

ไฟส่องสว่าง

ประมวลภาพ
กิจกรรม
Raikoke SubdiStRict

oRganization PhetchabuRi
adminiStRative 

Big
Cleaning Day

โครงการ

clean 
gReen
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โครงการ

ฉีดพ่นหมอกควัน
ป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการไร่โคกร่วมใจรณรงค์
ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาล

อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางกิจกรรม

โครงการศูนย์เฉพาะกิจ

ป้องกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัย

ทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก

“Green & Clean Ralikoke”

โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

ติดตั้งบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วารสารประชาสัมพันธ์                  องค์การบริหารส่วนตำาบลไร่โคก11



กิจกรรม

ทอดผ้าป่า
ขยะรไีซเคลิ

ต�าบลไร่โคก

โครงการ

แบ่งปันความรู้

การประชุมพนักงาน
ประจ�าเดือน

โครงการประชุม
ประชาคมต�าบล

โครงการประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก

การแก้ไขปัญหา
ร้องทุกข์เรื่อง

ท�าลายรังต่อหัวเสือ

การประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์
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โครงการยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการรณรงค์

ชุมชน
ปลอดบุหรี่

โครงการณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3 Rs

โครงการส่งเสริม
แนวพระราชด�าริปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการ
ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ

โครงการสร้าง

องค์กร
แห่งการเรียนรู้

องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก
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โครงการจัดงานวันรัก
ผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

โครงการรณรงค์

การอนุรกัษ์
และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการส่งเสริม
การตลาด

โครงการ

บริการหน่วย
เคลื่อนที่

โครงการ อบต.พบประชาชน
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โครงการอบรมให้ความรู้การ

พัฒนา
นวัตกรรม

กรรมการเลือกตั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองกรด จ.นครสวรรค์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ซับสมบูรณ์ จ.ลพบุรี

โครงการณรงคป์้องกัน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

รวมพลังสร้าง

จุดเปลี่ยนประเทศไทย

รับการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการคุณภาพ
การปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงาน
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการอบรมให้ความรู้
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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AdminPDC
Pencil

AdminPDC
Pencil



ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เกาะแก้ว จ.ลพบุรี

รับการตรวจประเมินขอรับรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองอู่ตะเภา จ.สงขลา

โครงการกิจกรรม 5 ส

ปล่อยพันธุ์ปลา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

ร.10

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

โครงการครอบครัวอบอุ่น
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โครงการปลูกต้นไม้

เพื่อลดภาวะโลกร้อน

โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น โครงการยกย่องพนักงานดีเด่น

โครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ�าเภอบ้านลาด
สัญจร

การลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้มีสิทธิ์

ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ ร.10

รูป

โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
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