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    องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
      อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 

 



รายงานผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ โครงการ / กิจกรรม 

1. การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม -จัดท าประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
-จัดท าประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  
-โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ -การลงนามสัตยาบันเพ่ือร่วมกันสร้าง “จังหวัดใส
สะอาด อ าเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใส่ สะอาด” โดยกลไกประชารัฐ  
-จัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน
การ ทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี 
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

-จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ 
ประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์  
-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน 
ช่องทาง ดังนี้  
1. ด้วยตนเองในวัน และเวลาราชการ  
2. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ : ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหัวเมือง 99 หมู่ 10 ต าบลหัวเมือง 
อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ : 054–652192 
4. ร้องเรียนทางโทรสาร : 054–652192 ต่อ 18 
5. ทางเว็บไซต์ : www. Hua-mueang.go.th 
6. ทาง Facebook : อบต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 
7. ตู้แสดงความคิดเห็น/ตู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  
-โครงการการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ปีงบประมาณ 
2564  
-โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖4 
-โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
-โครงการกิจกรรม ๕ ส “Big Cleaning Day”ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 



 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ โครงการ / กิจกรรม 

4. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

-เผยแพร่ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
ผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
และหนังสือแจ้งเวียน 

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

-จัดท าประกาศก าหนดนโยบายความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  
-การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ทุจริตคอรัปชั่น โดยยึดมั่นหลักความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
-จัดท าประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

6. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร -จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
-โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ผู้
มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
-โครงการพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง แต่ง
เครื่องแบบสีกากีทุกวันจันทร์ ประจ าปี 2564  
-กิจกรรมวางพานพุ่มในวันส าคัญต่างๆ  
-โครงการวันท้องถิน่ไทย ประจ าปี 2564  
-กิจกรรมท าบุญตักบาตร และบ าเพ็ญสาธารณ- 
ประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ใน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
-โครงการงานวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) ประจ าปี
2564 
-กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทุกวันที่  28 ของทุกเดือน 

 

 



 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ โครงการ / กิจกรรม 

 -กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช  
-กิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตร กล่าวค าปฏิญาณตน ใน
งาน "ร่วมพลังแห่งความภักด"ี เพ่ือเป็นการแสดง
ความอาลัย น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  
-โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และพระราช
ปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  
-กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศล เพ่ือน้อมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
-กิจกรรมจิตอาสาท าดีทั่วไทย  
-โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี
2564  
-โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2564  
-กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ  
-กิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัย  

 

 

 

 

 

 

 

 



นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ได้ด าเนินการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยได้มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การต าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ ศ. ๒560 - 2564) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เมืองได้มีการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
เพ่ือส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุข แก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตในองค์กร 

2. มีการใช้กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันอาจมีกฎระเบียบ และ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ท าให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึง
ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรม เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับช้อนได้ 

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : TA) เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ได้เข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจจาก
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าจังหวัดแพร่ 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง เช่น คู่มือการ

ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่
เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน สาระ
เกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ 
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนยังได้มีการจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับจริยธรรมของหนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เมืองน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินงานอีกด้วย 

๔.๑.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าคู่มือดังกล่าวถ่ายทอด
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมือง https://www.hua-muang.go.th 

4.๒ การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน 

 
 



5. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและด าเนินการสร้าง
จิตส านึกพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
จริงจัง โดยมีกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

5.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเมืองอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม  การประกาศ
แนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

5.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้า
รับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบ
กฎเกณฑ ์

๕.๓ การจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้มีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่
จะน าไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษา การทุจริต
รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีการจัดท าสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริต เพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 

 


