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  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสำคัญ
ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม สุจริต โปร่งใส    
และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ประกาศประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เช่น โครงการจิตอาสา นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565  รวมทั้งการดำเนินการเพ่ิมเติมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตามประกาศเจตนารมณ์ ดังต่อไปนี้ 
 
  ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม    หน้าที่   1 
 
  มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ  
  Conflict of Interest” พ.ศ. 2565     หน้าที่   9 
 
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ      หนา้ที ่ 11 
 
  การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม  
  และความโปร่งใสในการบริหารราชการการดำเนิน    หน้าที ่ 14 
 
  แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     หน้าที่  18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ความนำ 
  ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการบริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์   บำรุงสุข  
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  และท้องถิ่น  ดังนั้น  
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี  มีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติ     
ของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากข้าราชการ  พนักงาน     
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้คุณธรรม  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มีจิตสำนึก   
ที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ ง  เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ           
โดยน้อมนำพระราชจริยวัตร  พระราชกรณียกิจ  และอันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว     
ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง ในภาครัฐและภาคเอกชน 
และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว
อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ให้ความรู้ ต่อต้าน 
หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐ  
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  
  ในการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการ
ประชุมระหว่างผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมจากทุกภาคส่วน และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้
คณะรัฐมนตรีเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติ และผ่านการแก้ไขปรับปรุง จนกระทั่งที่ประชุมเห็นสมควร จึงได้
ผ่านพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 
2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นมา และเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม จึงกำหนดให้มีระเบียบ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและ
กระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมือ่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  
พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทาง      
ที่ถูกต้องเหมาะสม  นำมาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความพอใจ  ความผาสุกของประชาชน ความเจริญ 
รุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ปฏิบัติเองทุกคน 

/แนวคิด 
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แนวคิด 
  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการ
เปรียบเทียบการประพฤติ  การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ  การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น  สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส  การให้บริการที่ดี  การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง 
  2. การกำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร  องค์การบริหาร  
ส่วนตำบล  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมทำให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ  ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล 

วัตถุประสงค์ 

  1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงที่สร้าง 
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมอืการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ 
  ๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ในทุก 
ระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามลำดับ 
  ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทัง้สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ขอบข่ายเนื้อหา 

  เรื่องที ่1  ความหมายและความสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบล 
  เรื่องที ่2  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล  
  เรื่องท่ี 3  แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ความหมายความสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่ เป็น
เครื่องมือกำกับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ  เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม  
สำนักงาน ก.พ. ได้สรุปความหมายของคำว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่ต้อง 
ถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทาง       
ความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น  องค์การนั้น     
หรือส่วนราชการนั้น  ได้ยอมรับนับถือกันมา  หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่า
ความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี  อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว  ความประพฤติอะไรถูกอะไรผิด  และอะไรควรทำ  อะไร     
ไม่ควรทำ  “สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพล  และค่านิยมจากภายนอกประเทศ  ผ่านสื่อต่าง ๆ  ได้ง่าย
โดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการนำไปใช้จึงเป็นเหตุทำให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนใน 

/สังคม 
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สังคมลดต่ำลง  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ        
และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่  
และความรับผิดชอบสำคัญที่จะบำบัดทุกข์  บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น      
ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่นดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดี    
มีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นคือ เป็นผู้
มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  มีจิตสำนึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน  ด้วยการกระทำทุกสิ่ง      
อย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น  และพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  
เต็มกำลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน  ตลอดจนเพ่ิมอำนาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมากขึ้น  
มีบทบัญญัติให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตสำนึก
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 77 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ     
ทัง้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดทำ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและพนักงาน  หรือลูกจ้าง
ของรัฐ  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ “มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม นำมา              
ซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ      
และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรม      
และจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นความจำเป็นพ้ืนฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลัก
ประพฤติตน  และปฏิบัติหน้าที่การงาน  ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี      
มีความสุขของประชาชนได้อย่าง  
  
สรุป  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง  “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องค์กรประมวลขึ้น     
ให้สมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพเดียวกันให้อยู่ใน
ความถูกต้องดีงาม” 
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 

  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  ลงวันที่  16  เมษายน  2562 
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในฝ่ายบริหาร 
แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ 
   “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใน
หน่วยงานของรัฐ  
  “องค์กรกลางบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

/และคณะ 
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และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น รวมทั้งคณะกรรมการ
กลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
  หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม  
  มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
  (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) ชื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  (๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องขอบธรรม 
  (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
  (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๗) ดำรงตนเป็นแบบอยา่งที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
   
  มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวล
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี้ เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม 
  (๑) คณะรัฐมนตรี สำหรับข้าราชการการเมือง 
  (๒) สภากลาโหม สำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
  (๓) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
  ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท
ใด ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย 
  ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพ่ือใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานนั้นเพ่ิมเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้น
ด้วยก็ได้ 
  การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กำหนดตามมาตรา ๑๔ ด้วย 
 
  มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมตาม
มาตรา ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม และเพ่ือประโยชน์ในการ
ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๑๓ ให้ ก.ม.จ. มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ คู่มือ หรือ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และหน่วยงานของรัฐ    
ใช้เป็นหลักเกณฑ์สำหรบัการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม รวมทั้งการกำหนดกระบวนการ 
 

/รักษา 
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รักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการนี้ ให้ ก.ม.จ. มีหน้าที่ให้คำแนะนำแกอ่งค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่ปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่า การจัดทำประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบุคคล 
หรือองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กำหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ ก.ม.จ.  
แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นดำเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือ
หน่วยงานของรัฐที่จะต้องดำเนินการโดยเร็ว 
 
  มาตรา ๑๕ ให้ ก.ม.จ. จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๕ ทุกห้าปี หรือ
ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ก.ม.จ. จะพิจารณาทบทวนในรอบระยะเวลาที่เร็วกว่า
นั้นก็ได้ โดยในการดำเนินการดังกล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา ๖ 
วรรคสอง มาหารือร่วมกันด้วย 
 
  หมวด ๓ การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐ ในการนี้ 
อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 
  (๒) ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้  ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน 
  (๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทำรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กำหนดเสนอต่อ
ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจำปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรตามมาตรา 
๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ ก.ม.จ. ด้วย    

สรปุ 
  มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
  (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) ชื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที ่
  (๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องขอบธรรม 
  (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
  (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อยา่งเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

/แนวทาง 
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แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
(๑) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
คำอธิบาย 
 พึงส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ การรักษาผลประโยชน์และ
ชื่อเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง      
ไม่ต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
ตัวอย่างพฤติกรรม 
๑. แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ 
๒. ไม่แสดงออกในลักษณะการดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือไม่กระทำการอันเป็นการทำลายความม่ันคงของชาติ   
    รวมทั้งไม่กระทำการอันเป็นการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 
๓. ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา 
๔. แสดงออกถึงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
๖. ไม่กระทำการอันเป็นการต่อต้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๗. มีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่ใช้อำนาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
    เป็นการเฉพาะ 
 
(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกทีด่ี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
คำอธิบาย 
 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม           
มีจิตสำนึกที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความสุจริตใจเป็นที่ตั้งและมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของ
การปฏิบัติงาน 
 
ตัวอย่างพฤติกรรม 
๑. ปฏิบัติหน้าทีด้่วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มกำลังความสามารถ และกล้ารับผิดชอบในความผิด 
    พลาดที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงหลักสากลในการปฏิบัติตามหลักสิทธิ 
    มนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมอย่างเหมาะสม 
 
 
 

/(3) กล้าตัดสินใจ 
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(๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
 
คำอธิบาย 
 พึงมีความกล้าในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นหรือ
คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง ไม่ยอมทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของ
ตนเอง 
 
ตัวอย่างพฤติกรรม 
๑. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งทีถู่กต้องชอบธรรม และกล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม 
๒. เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
    โดยไม่ปล่อยปละละเลย 
๓. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
๔. ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมายหรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
 
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
 
คำอธิบาย 
 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอันได้แก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็น
ที่ตั้ง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ืออำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้ง     
ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทับซ้อน 
 
ตัวอย่างพฤติกรรม 
๑. สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากตำแหน่งหน้าที ่
๒. มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของหน่วยงาน 
๓. ไม่แสดงพฤติการณ์อันเป็นการเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบต่อตนเองหรือพวกพ้อง 
๔. ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
๕. มีจิตบริการที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน  
 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
คำอธิบาย 
 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงเป้าหมาย ประโยชน์ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
ด้วยการมุ่งถึงความเป็นเลิศของงาน 
 
ตัวอย่างพฤติกรรม 
๑. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
๒. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
๓. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ 

/4. มุ่งพัฒนา 
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๔. มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๕. รักษาและพัฒนามาตรฐานการทำงานที่ด ี
๖. รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบชี้แจง และอธิบายเหตุผลให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๗. เชื่อมั่นในระบบการทำงานเป็นทีม 
 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
คำอธิบาย 
 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 
ตัวอย่างพฤติกรรม 
1. ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม 
2. ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง  
    มาใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ 
3. ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของความแตกต่างในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะ 
    ทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทางการเมือง 
 
(๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 
คำอธิบาย 
 พึงวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่  ในการดำรงตนและการดำเนินชีวิตด้วยการรักษา
เกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
ตัวอย่างพฤติกรรม 
1. ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีโดยน้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง หลักคำสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชีพ มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการเคารพต่อกฎหมายและมีวินัย 
3. ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่ทางราชการ 
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มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ  
Conflict of lnterest” พ.ศ. 2565 

............................................. 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of lnterest” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100,103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วน
ร่วมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of lnterest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุตริตคอร์รัปชั่น
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหมายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
 จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นำสู่การคอร์รัปชั่น เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จึงได้จัดทำมาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of lnterest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือ
ส่วนร่วม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้
อำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินการกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง 
เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและ
ประชาชน 
 

3 วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of lnterest แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหลวง 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือส่วนร่วม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 
              /4.เป้าหมายๆ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
lnterest 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 6.2 ออกแบบกิจกรรม 
 6.3 จัดเตรียมเอกสาร 
 6.4 ดำเนินการจัดประชุม 
 6.5 สรุปรายงานการประชุม 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 มกราคม – ธันวาคม 2565 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of lnterest 
 

ผู้เสนอโครงการ 
   (ลงชื่อ)              ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวมณฑา กุลพาที) 
 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
   (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ   
       (ภักดี ตระกูลสุนทร) 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
   (ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง) 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

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

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหลวง มีความโปร่งใสเป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษา
ไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนร่วม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิ จที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลกรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติการ และขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 นโยบาย 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ยึดมั่นและสนับสนุนในระบบและกลไกในการใช้ดุลพินิจของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เก่ียวข้อง 
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เพ่ือกำกับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
 

 กรอบแนวทางปฏิบัติ 
 กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
  1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการ
ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน 
และข้ันตอนที่เก่ียวข้อง 
  1.2 หากพบว่าภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานนั้นๆ ไม่
ทันสมัยหรือไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความไม่โปร่งใสเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน/คู่มือ
การปฏิบัติงานเสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน ดังกล่าว 
 2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
  2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการ
ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน 
และข้ันตอนที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
  2.2 กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินเล็กน้อยที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการให้
เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่ำที่สุด 

/2.3 กรณีการจัดซื้อ 
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  2.3 กรณีการจัดชื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบชื่อว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือประธาน
กรรมการทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือจำเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอด
ทั้งห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นหรือกรณีจำเป็นที่ต้องมี
การชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม 
  2.4 กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบข้อบังคับ 
ตลอดจนแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง กำหนด หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้แจ้งเหตุผลให้
ผู้มีอำนาจหน้าที่ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 
  2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้หน่วยงานที่กากับทรัพย์สินนั้น ทำทะเบียน
การยืม – การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ 
  2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี ทำหน้าที่ตรวจสอบ
ควบคุมพัสดุหรือครุภัณฑ์ ของสำนักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 
  2.7 มอบหมายกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายและ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของสำนักงาน เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
  3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการ
ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร ความเสมอภาคเป็นธรรม และประโยชน์ทางราชการ 
  3.2 กำหนดให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จัดทำระบบ
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรอาทิ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือ
เลื่อนตำแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือก บุคลากร ตลอดจน
ผลการพิจารณาที่เก่ียวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร 
 

 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 กรณีพบว่าบุคลากรคนใดในองค์การบริหารส่วนตำบล มีการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
และขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง พ.ศ. 2565 
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
 1. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 2. แจ้งทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 
 3. แจ้งทางเว็บไซต์สำนักงาน ได้ที่ www.banluang.go.th 
             

  /ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต่างๆ 
 

http://www.banluang.go.th/
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 ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต่างๆ จะนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือมอบหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสืบสวน
ข้อเท็จจริง หากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของ
กฎหมาย ต่อไป 
 

 ทั้งนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
      (นายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง) 
     นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 

เรื่อง  การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 

************************************************** 
ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้

นำระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ไปปฏิบัติในปี พ.ศ.๒๕๕๗ -๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีได้
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
ระบบราชการ 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหลวงเป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการ
และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงทุกคนให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต พร้อมกำหนดแนวทางให้ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านหลวงถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้  

๑. การบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

๓. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ยุติธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ 

๕. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
/จึงประกาศ 
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ   ณ  วันที่  17  เดอืน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖5 
 

         
(ลงชื่อ)                    

(นายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
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รายละเอียดการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงานเพ่ือให้บุคลากรดำเนินการ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 

เร่ือง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 

ลงวันที่  17  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖5 
 
๑. ด้านความโปร่งใส 
    ๑.๑ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักในแต่ละขั้นตอนของ
หน่วยงานตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการ ร่วมดำเนิ นการ และร่วม
ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 
    ๑.๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด 
    ๑.๓ การดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึง
การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ   
    1.4 การดำเนินงาน/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือ
ทุจริตต่อหน้าที ่
2. ด้านความพร้อมรับผิด 
    2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่
อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
    2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
    2.3 การกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงที่จะต้องมีเจตจำนงใน
การบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเพ่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า
การขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
    3.1  สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงมิให้มี
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองอย่างไม่เปน็ธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน หรือผู้อื่นผู้ใด 
    3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบายซึ่ง
มีคุณลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหลวง 
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
    4.1  การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงเพ่ือให้มี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมที่ดีขององค์การ 

/บริหาร 
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บริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทน
ต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันจำทำให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริต 
    4.2  การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
    4.3  กำหนดและจัดการทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
หลวง 
    4.4 การมีกระยวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ 
5. ดา้นคุณธรรมการทำงานภายในหน่วยงาน 
    5.1 การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน 
    5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องเป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
    5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ทั้งในด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เช่นการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้าง
แรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 
    5.4  การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช่จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
จะต้องพิจารณาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
    5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก้ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องคำนึงขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ตามกกหมายของผู้รับมอบงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการ
สื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วย 
    5.6 การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหลวง 
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
    6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ได้รับทราบ 
    6.2 นำประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็ปไซต์ 
ww.banlung.go.th  และช่องทางการสื่อสาร หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
    6.3 ทุกกอง/สำนักต้องจัดทำข้อมูล วิธีการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

                                                               
 

          (นายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
เรื่อง  แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
--------------------------------------------------- 

  ตาม คู่มือข้อแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (Guidelines for OIT 2022) ข้อ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม จะต้องแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จึงกำหนดแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดังนี้ 

  (๑) ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติราชการตามประกาศ เรื่อง ประมวล
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 
  (๒) ให้มีการประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
  (๓) ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการทุจริตและ
ต่อต้านการคอรัปชั่น ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือในการดำเนินการ 
  (๔) ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
  (๕) ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติราชการตามประกาศ เรื่อง 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ    
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

   (ลงชื่อ)           
                (นายธนพฒัน์  แย้มคงเมือง) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
 

 



 

 
 

ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

 
 

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ปี 2565 
 
 
 

 
 

การประชุมผู้บริหารและพนักงาน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  
เพื่อประกาศและรับทราบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565 


