
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
-------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ  
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  จะมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม 
เสียสละ และมีจิตมุ่งบริการด้วยศักดิ์ศรี เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความอยู่ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของ
ประชาชน โดยมีหลักการสำคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอยู่ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของประชาชน  
โดยมีหลักการสำคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าทุกคน  จะต้องยึดถือเป็น
หลักการ  และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  1. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และประพฤติปฏิบัติ
ตนเพ่ือเสริมสร้างความสำคัญในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชิวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
  2. ยึดมั่นในค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  เพ่ือการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานแห่งความดีงาม 
  3. ยึดถือและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่ว
ป่า  คือ “เราจะพัฒนาตำบลสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานของประชาชน ปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อม่ันกันและกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว” 

ประกาศ  ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖5 
     
 
      
     (ลงชื่อ)       สมชาย   สง่าภาคภูมิ 
      ( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
เร่ือง   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกั่วป่าให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้กำหนดไว้ ดังนี้ 
 

• ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

• ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ในเรื่องท่ีตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดย
อ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะกั่วป่าและ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

• ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง  

o การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

o การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะต้องกระทำในนามองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าแก่องค์กร
ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้อง
ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  
ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าเงิน
บริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

o การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุ
ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำบล และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่าน
ขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 



o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับ
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการดำเนินของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ 
รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทาง
การเมือง อันจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจาก
การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

• องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ
และมีจิตสำนึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

• แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสาร
ทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้ 

• องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่
แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัว
ป่า รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน 
(Whistleblower Policy) 

• ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย 

• องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า 



 

 

 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

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

โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าเป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
ดำเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดำเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของ
ท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฏิบัติงานของสำนักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนทุกระดับ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดแนวทางและหลักปฏิบัติ
ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นอุดมการณ์ในการทำงานโดยกำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติและข้อควรละ
เว้นดังต่อไปนี้ 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1.1 ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง 
1.2 มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละทุ่มเท

สติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลสำเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
1.3 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งสำรวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือพัฒนาการทำงาน

ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
1.4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองและ/หรือพวก

พ้องหมู่คณะจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
1.5 ต้องเป็นผู้ใฝ่รูในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการทำงาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มี

วิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

2.1 ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสื่อมเสียชื่อเสียง 

2.2 รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

2.3 หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว และ/
หรือเรื่องความเป็นไป ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่และ ภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร 

2.4 ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ สิ้นเปลือง 

3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา – ผู้ใต้บังคับบัญชา-ผู้ร่วมงาน 
3.1 ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือวิเคราะห์หา

แนวทางในการแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ 



3.2 ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่
เสมอ 

3.3 รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณานำไปใช้ในทางที่
เป็นประโยชน์ต่อราชการ 

3.4 รับฟังคำแนะนำและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเบี่ยงการปฏิบัติงานที่
ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา 

3.5 ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ำใจและมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบัง
ข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

4. จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอ่ืน ประชาชนและสังคม 
4.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ด้วยความเสมอ

ภาค โปร่งในและเป็นธรรม 
4.2 รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและไม่ตก

อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 
4.3 ไม่แสดงอาการใช้อำนาจหรือดูถูกหน่วยงานอ่ืน ในลักษณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ

เหนือกว่า 
4.4 ให้เกียรติข้าราชการหน่วยงานอื่น โดยใช้ถ้อยคำท่ีสุภาพเรียบร้อย ชี้แจง อธิบายให้ข้าราชการหน่วยงาน

อ่ืนซึ่งต้องประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล 
5.5 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการต้อนรับ

หรือการให้บริการจนเกินขอบเขต 
ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 25๖5 
 
 
(ลงชื่อ)     สมชาย    สง่าภาคภูมิ 

 

                ( นายสมชาย    สง่าภาคภูมิ ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 

 


