
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

__________________ 

 ตามท่ีรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาคนให้มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความ
รักชาติ  สถาบันพระมหากษัตริย์  และประเทศชาติ  จึงได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  
1  (พ.ศ. 2559-2564)  อันเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย  เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2559  
เพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล  ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ  โดยมีแนวคิดให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา”  พร้อมที่จะ
ก้าวไปสู่  “สังคมคุณธรรม”  ตามยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
ตลอดจนบูรณาการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนต่างๆ  ใช้พลังจากภาคประชารัฐ  มาเป็นกลไกส าคัญในการ
เสริมสร้างให้ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  เกิดความเข้มแข็งอย่างอย่างยืน 

 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูมิ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน  
โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม  ธรรมาภิบาล  และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และยึดมั่น
คุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต  จิตอาสา”  ซึ่งจะส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรัตภูม ิเป็นองค์กรทีด่ี  ดังนี้  

 1) พอเพียง  :   บุคลากรทุกคนจะด าเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง  มีเหตุมีผลใช้ความรู้ใน
การตัดสินใจอย่างรอบคอบ  มีความพอประมาณพอดี  ไม่เบียดเบียนตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ไม่ประมาท
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 2) วินัย  :  บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน  ทั้งวินัยต่อตนเองในการ
ผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า  และวินัยต่อองค์กร  สังคม  ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย 

 3) สุจริต  :  บุคลากรทุกคนจะท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ยึดมั่น  ยืนหยัดในการรักษา 
ความจริง  ความถูกต้อง  ความเป็นธรรมทั้งปวง  กล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่ซื่อตรง  ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอ่ืนที่จะ
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูมเิกิดความเสียหาย 

 4) จิตอาสา  :  บุคลากรทุกคนจะเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือท าอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่มิใช่หน้าที่ของตน  ด้วยความรัก  ความสามัคคี  เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคม  ของประเทศชาติ   
โดยมิได้หวังผลตอบแทน  ท าความดีเพ่ือความดี  เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม  ท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่  4  มกราคม  2562 
 

                                       ลงชื่อ      วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ 
     (นายวัชรพงค์ ระดมสิทธิพัฒน์) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 



 
     แนวทางปฏิบัติแนบท้าย 

ตามประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ  20 ปี  โดย
เป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  ให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า  เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว  ทั้งนี้  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรักชาติ  
และสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน  องค์กร  สังคม และประเทศชาติ  จึงได้
ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1  (พ.ศ. 2559-2564)  อันเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรม
ฉบับแรกของไทย  เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2559  เพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล  ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ  
โดยมีแนวคิดให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา”  พร้อมที่จะก้าวไปสู่  “สังคมคุณธรรม”  ตามยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  
โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ใช้พลังจากภาคประชารัฐ  มาเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างให้
ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  และเห็นว่าจะต้องมีการแปลง
นโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  จึงขอประกาศ
เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม  และขอให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูมิ  ยึดถือปฏิบัติ  
โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 ข้อ  1  :  นโยบาย  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่จะบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม  
ธรรมาภิบาล  และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรม 
เป็นฐานในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน  และมีส่วนร่วมรณรงค์  ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน  ชุมชน หรือ
เครือข่ายขององค์กรคุณธรรม 

 ข้อ  2 :  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันใน
อันที่จะน าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม  จึงขอน้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

  2.1 ระเบิดจากข้างใน  เป็นหัวใจส าคัญที่สุด  ต้องให้เกิดจากความตระหนักมุ่งมั่นตั้งใจ  
มีเป้าหมายเดียวกันของผู้น าและสมาชิกขององค์กร  หากท าโดยถูกบังคับหรือท าตามกระแสนโยบายไม่ตั้งใจจริง  
จะไม่เกิดผลหรือไม่ยั่งยืน 

  2.2 ท าแบบองค์รวม  ต้องท าพร้อมกันทั้งระบบ  ทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสาน
สอดแทรกไปกับการบริหารและการท างานปกติขององค์กร  โดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเดี่ยวๆที่
ขาดความเชื่อมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร 

  2.3 ท าตามหลักความจริง  ต้องท าจากสภาพความจริงขององค์กร  โดยมีการศึกษา
ปัญหา และต้นทุนความดีขององค์กรให้เป็นระบบ  แล้วลงมือท าตามล าดับชั้น  แก้ปัญหาที่จุดเล็กก่อน  ท าให้ง่าย  
ไม่ยึดติดต าราการเรียนรู้จากที่อ่ืนเป็นเพียงแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน 

  2.4 การมีส่วนร่วม  ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม  เพราะเป้าหมาย
ส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม  คือการท าให้คนมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้นจึงต้อง
ให้ทุกคนเป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อน 
  2.5 ท าความดีเพื่อความดี  ตั้งใจพัฒนาองค์กรคุณธรรม  เพ่ือสร้างองค์กรที่ดี  สร้างคนดี
เพ่ือสังคมดี  มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมโดยมีเป้าหมายเคลือบแฝงเพ่ือประโยชน์อ่ืน  โดยยึดแนวทาง “พอเพียง  วินัย  
สุจริต  จิตอาสา”  มาเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ สู่การเป็นองค์กรที่ด ี
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 ข้อ  3 กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ทุกคน 
 ข้อ  4 วิธีด าเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตนารมณ์ให้บรรลุตามนโยบาย  มาตรการและแนวทางที่
ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ได้ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 แจ้งประกาศเจตนารมณ์ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
  4.2 ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ เพ่ือให้สาธารณชน
ได้รับทราบ  ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
 ข้อ  5 การบังคับใช้ 
  ให้ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 
 
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


