
การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร
องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
พนักงานและลูกจ้างมีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน 
อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
จริยธรรม เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น. นายชัยยงค์ สายมายา นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลค้อใต้ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ ทั้ง 2 คน ได้มอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค้อใต้ จ านวน 31 คน ให้ด าเนินงานไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวัง
ประโยชน์ส่วนตน อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึด
หลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร



2. โครงการ “อบต.สัญจร พบประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ระยะเวลาด าเนินการระหว่าง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564-8 มีนาคม 2564 จ านวน 10 หมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแต่ละกอง/ฝ่าย ได้แจ้งข่าวสารการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาต าบลและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เช่น งานก่อสร้าง
ถนน คสล. เป็นต้น เพื่อสร้างความโปร่งใสของการด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้รายงานสถานะการด าเนินงานกองทุนขยะรีไซเคิลทั้งด้านรายรับ-
รายจ่ายให้ประชาชนได้รับทราบ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้  
ประกอบด้วย
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3. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564-8 มีนาคม 2564 จ านวน 10 หมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์การประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราใหม่ 
อันมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ประชาชน เป็นการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมมาภิบาล 
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยนางสุพัตรา 
ใบภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ พร้อมด้วยนางสาวอนันท์ อรัญปักษ์ รองปลัด อบต .รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง และนางสาวนิชานาถ ขันอาสา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

4. กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ ก าจัดวัชพืช ตัดหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้ เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
โดยนายชัยยงค์ สายมายา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ค้อใต้ ผู้น าท้องที่
และจิตอาสา เพื่อก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ ป้องกันการตื้นเขินของล าห้วย ปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงาม ณ 
ห้วยตาซุยตอนกลาง บ้านขามพัฒนา-ท่าวัด เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี การมีจิตอาสา บ าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะอันเป็นการสร้างเสริมการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ยึดม่ัน
คุณธรรมจริยธรรมความเสียสละ
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5. องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ โดยนายชัยยงค์ สายมายา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้,นางสุพัตรา 
ใบภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง เจ้าหน้าที่ อบต.ค้อใต้ แต่งกายด้วยเสื้อสีประจ าวัน ส่งผลดีในการที่จะสามารถตรวจสอบการปฏบัติงานของ
บุคลากร อบต.ค้อใต้ได้ เช่น กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานจ้างต้องมีการถ่ายภาพทุกครั้ง ก็จะเห็น
เสื้อสีของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงจะระบุได้ว่า การตรวจรับงานจ้างตรงกับวันใดของสัปดาห์ หากมีการร้องเรียนว่าไปตรวจ
รับไม่ตรงวัน ก็สามารถใช้อ้างเป็นหลักฐานได้  อันประกอบด้วย วันจันทร์สวมชุดเครื่องแยยสีกากี วันอังคาร
สวมผ้าไทย วันพุธสวมเสื้อเหลือง วันพฤหัสบดีสวมสีชมพู และร่วมสวมใส่ผ้าคราม/ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์
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6. เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2564 ส านักงานปลัด อบต.ค้อใต้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ประจ าหมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ค้อใต้  ช่องทางไลน์กลุ่มค้อใต้ 4ดี เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ 
www.khotai.go.th (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
อื่นที่เคยมารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจของ อบต.ค้อใต้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมาถึงปี 2564) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบวัดการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อัน
จะสะท้อนถึงระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสของการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ และอบต.ค้อใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2564-31 พฤษภาคม 2564 ตามลิ้ง https://itas.nacc.go.th/go/eit/tah7cp

http://www.khotai.go.th/
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7. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ส านักงานปลัด อบต.ค้อใต้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน(IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
อันจะสะท้อนถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการให้บริการของ อบต.ค้อใต้ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน 
ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) ผ่าน
ช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ค้อใต้ ช่องทางไลน์กลุ่มพนักงานค้อใต้ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ 
www.khotai.go.th สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31  พฤษภาคม  2564 โดยสามารถ
ตอบแบบวัดการรับรู้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดตามรูปภาพหรือเข้าไปตามลิ้งค์นี้ 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/tah7cp

http://www.khotai.go.th/

