
 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ที ่109 / ๒๕66 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  
----------------------------------------------- 

  ตามที่องค์การบริหารสวนตำบลดงดินแดง ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ     
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0 มาตรา 76 วรรคสาม 
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ให้เป็นหลักในการ กำหนดประมวลจริยธรรม 
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทาง จริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐาน ทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลัก สำคัญ  

ในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติที่ควรกระทำ 
หรือไม่ควรกระทำ สำหรับข้าราชการที่สอดคล้องกับบทบาท และสภาพปัญหาความเสี่ยงทางจริยธรรม ในการนี้เพื่อให้
การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงดินแดง จึงแต่งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถาม ทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม ดังต่อไปนี้  

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ประธานคณะทำงาน  
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานคณะทำงาน  
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    คณะทำงาน  
๔. หัวหน้าสำนักปลัด     คณะทำงาน  
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง    คณะทำงาน  
6. ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะทำงาน  
7. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  คณะทำงาน 
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะทำงานและเลขานุการ  
 

 ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ ตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม ให้ คำปรึกษา 
แนะนำ การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำสำหรับข้าราชการที่สอดคล้องกับบทบาท  หน้าที่และสภาพปัญหา
ความเสี่ยงทางจริยธรรม 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖     
                                                        
 
          

                                                                    (นายธเนตร์  คำแหง) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง    



แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดง 

 
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศก.ถ. เรื ่อง กําหนดมาตรฐานกลาง

จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 
เพื่อให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็น
เครื่องกํากับความประพฤติตน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบกับมาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลในการประชุมครั ้งที่ 
6/2558 เมื่อวันที่25 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกํากับความประพฤติพนักงานสว่น
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล 

เพื่อให้ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมมากขึ้น สามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดง จึงจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ในลักษณะ dos & don’ts ที่เข้าใจง่ายและมี
เนื้อหาที่สอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติอยู่เพื่อเป็นแนวทางการนําไปใช้ และมีคําอธิบายให้ชัดเจน และยกตัวอย่างการ
กระทําท่ีควรทําหรือไม่ควรทําในการปฏิบัติงาน 

โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ทั้ง 9 ข้อ ดังนี้ 
 

1 
การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

 
 
- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
- ไม่กระทําการใด ๆ อันอาจนําความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ 
- ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองอยู่ในฐานะข้าราชการต้องดํารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการและส่วนราชการของตน 
- ตักเตือนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพบเห็นว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการทําลายชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของ
ราชการ 
 
 
 
- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องกับจริยธรรม ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
 
 



2 
 

มีจิตสำนึกทีด่ี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 
 
 
 
- ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งในหน้าที่ราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็มก าลังความสามารถ และกล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ 
-เสียสละและอุทิศตนในการทำงาน 
 
 
 
- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอาจที่เกิดขึ้นต่องาน ต่อองค์กร ต่อรัฐบาลต่อ
ประชาชนหรือต่อประเทศชาติ 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ล่าช้าหรือไม่โปร่งใส 

3 
 

การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
และไมม่ีผลประโยชน์ซับซ้อน 

 
 
 
 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
- ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีอคติต่องานที่ปฏิบัติ ต่อร่วมปฏิบัติงาน ต่อองค์กร ต่อรัฐบาล หรือต่อ
ประชาชน 
- ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ของตัวเองมากกว่าคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระทำที่นำความคิดเห็นส่วนตัวมาใช้ปะปนกับการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 



4 
 

การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 
 
 
 
- ตระหนักและยึดมั่นในคุณความดีและประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคำสอนหรือหลักปฏิบัติของศาสนาและให้
เหมาะสมในฐานะที่เป็นข้าราชการ 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักกฎหมายหลักวิชาการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือทักท้วงเมื่อพบว่ามีการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
- ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงหลักและคำสอนของศาสนา หรือความเหมาะสมในการ
เป็นข้าราชการที่ดี 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย หลักวิชาการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม 

5 
 

การให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 

และไมเ่ลอืกปฏิบัต ิ
 

 
 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม 
- ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการด้วยอัธยาศัยที่ดีสุภาพ และสร้างความประทับใจให้แก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยน้ำใสใจจริง 
 
 
 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยนำความเชื่อส่วนตัวทางการเมืองมาใช้ในการเลือกปฏิบัติราชการในเรื่องต่าง ๆ 
- แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะโดยไม่คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นข้าราชการที่ต้องมีความเป็นกลาง
ทางการเมือง 
- มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 



6 
 

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนด 
- ให้บริการผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันการณ์และให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
อย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มาติดต่อเป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
- เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร 
- ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระทำที่เป็นการละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือทำให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับความเสียหาย 
 

7 
 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได ้
 
 
 
 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุด 
- รักษาและพัฒนามาตรฐานการทำงานที่ดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความสำคัญกับกระบวนงานที่ระเบียบหรือกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้จนไม่คำนึงถึงผลสำเร็จของ
งาน 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มความสามารถที่มีอยู่ หรือตามมาตรฐานเดิมที่
เคยปฏิบัติหรือตามความพึงพอใจส่วนตัว 
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การยึดมั่นในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
- ตระหนักและยึดมั่นในหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ/หรือประกอบการพิจารณาการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถอธิบายเหตุและผลในเรื่องต่าง ๆข้อมูลที่จำเป็นให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบด้วย 
- การปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องตัดสินใจด้วยเสียงข้างมาก จะต้องให้ความสำคัญแก่ความคิดความเห็นของเสียงส่วนน้อย
ด้วย 
 
 
 
- แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ใช้อำนาจบังคับหรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการกดดันให้เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้อื่นปฏิบัติตามความต้องการของตน 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีกระทำที่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 
 
 
 
 
- ละเว้นการเรียกรับหรือดำเนินการอ่ืนใดที่ประสงค์จะให้ตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 
- ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับ ยอมรับ หรือดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
- กระทำการอันเป็นการก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบให้ตนเอง หรือบุคคลอื่น 
- ใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนให้ได้รับความเสียหาย 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระทำที่นำตำแหน่งหน้าที่ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 



กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 --------------------------------------- 
 1. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต  ของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่สำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  ซึ่งได้รับ มอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการ ปฏิบัติงาน โดยความซื่อสัตย์และคาดหวัง
จากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที ่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ  ตัดสินใจเกี ่ยวกับ การให้บริการสาธารณะ          
การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 
๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม คุณธรรม ในองค์กร เพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ตาม โดยได้ก าหนดแนว ทางการ ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขอ งรัฐ    
ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม    
จากหลักการ และเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง 
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ขึ้น 

 
 2. วัตถุประสงค ์ 

๑. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง มีคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา 
และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  

๒. เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงได้รับการพัฒนาจิตใจ และ
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมกัน ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และสมานฉันท์ ประพฤติ
ตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ  สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี 
รู้จักการให้การเสียสละ  

๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

 
3. กลุ่มเป้าหมาย  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลดงดินแดง จำนวน 35 คน  

 
 



 
4. วิธีการดำเนินงานโครงการ  

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากร 
ของอบต.ดงดินแดง 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ  

ดำเนินกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน ๒๕66 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล     
ดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี หรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่  
6. งบประมาณ 

 ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ  
7. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม และสามารถ ประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติราชการได้อย่าง เหมาะสม  

๒. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจและมีการพัฒนาตนเอง  เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที ่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  รู ้จ ักการเสียสละ               
การช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
ร่วมรับฟังบรรยายธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ ในวันมาฆบูชา 

 

 เม ื ่อว ันท ี ่  3 ม ีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลดงด ินแดง นำโดย                        
นายธเนตร์  คำแหง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง ได้ทำบุญตักบาตร ถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันมาฆบูชา เพื่อถวายพระพร ชัยมงคลแด่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมรับฟัง
บรรยายธรรมเทศนา เพื ่อเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การ  บริหารส่วนตำบลดงดินแดง                
ณ  วัดดงดินแดง หมู่ 1  ตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

 

        
 

      
 

      



 
การถ่ายทอดนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน 

ของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายธเนตร์  คำแหง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้ถ่ายทอด

นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน โดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน  บุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รับฟัง เพ่ือใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง         
จังหวัดลพบุรี 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร อบต.ดงดินแดง 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

 


