
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล/และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

-------------------------------- 
  ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา   โดยมี
วัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นทีย่อมรบั เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง           
ในทุกระดับ  โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าร าชการ และพนักงานจ้าง      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมเปน็ไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทดัฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2558  
รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  16  พฤศจิกายน  ๒๕๕8 
     
      
     (ลงช่ือ) 
      (นายจิรัฎฐ์  แนมขุนทด) 
     นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
 

 

 



 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนกังานจ้าง 
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองสรวง   

อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบบอื่นที่ไม่มพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
มาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรกัภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และไมล่ะเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไมก่ระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผูท้ักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนกังานส่วน
ต าบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยดุการกระท าดังกล่าว 
2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม  ศาสนา และประเพณีในกรณีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนีก้ับหลงัส าคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผูบ้ังคับบัญชาในส่วนราชการทกุระดับช้ัน ต้องปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไมเ่ห็นแก่ความสมัพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผูบ้ังคับบัญชาในส่วนราชการทกุระดับช้ันต้องสนบัสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มผีลงานดีเด่น 
2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม  

3. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์
และรบัผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควร
ได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง    
ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจาการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือพนักงาน
ส่วนต าบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เม่ือเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการ
ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพื่อให้ผู้ส่ัง
พิจารณาสั่งการต่อไป  

 
 
 
 
 



-2- 
ประมวลจริยธรรมของ 

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
แนวทางปฏิบัติ 

4. การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนอืกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนและไมม่ี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีตอ่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่นอ้ง พรรคพวก 
เพื่อนฝงู หรือผูม้ีบญุคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแกบุ่คคล
นั้น 
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพยส์ิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพือ่ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อใหเ้กิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกบัประโยชน์ส่วนรวมทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าที ่
4.4 ในการปฏิบัตหิน้าที่ทีร่ับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
4.5 ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผู้้อื่นเรียกรับ หรอืยอมรบัซึง่ของตอบแทน
ของตนหรอืของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลงัด ารงต าแหนง่ หรือไมเ่กี่ยวข้องกบัการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 
4.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรอืกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแกบุ่คคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรอือนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสญัญาซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรมและถูก
กฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี ้
5.2 เมื่อรูห้รือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมหีน้าที่
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าสว่นราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหนง่ที่ได้รบัค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกบัการปฏิบัติหน้าที่ 
5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนกังานส่วนท้องถ่ินมหีน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 
5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
5.6 ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง
ละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหนจ็ความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิ
ชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ โดยยึดประโยชนส์่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากว่าประโยชน์ส่วนตน 
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมัน่ความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 
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ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

6. การใหบ้ริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัย และไม่เลอืกปฏิบัต ิ

6.1 ปฏิบตัิให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใชอ้ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตาม
กฎหมาย 
6.2 ปฏิบตัิหน้าที ่หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถงึศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ
ของบคุคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดย
ไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
6.3 ให้บริการล านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยทีด่ี ปราศจากอคติและไม่เลือก
ปฏิบตัิต่อบคุคลผู้มาตดิต่อโดยไม่เป็นธรรมในเร่ืองถิ่นก าเนิด เชื้อชาต ิภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะ
ด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้ เช่นเดยีวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบตัทิี่มีเหตผุล เป็นธรรม และเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไป 
6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคดิเห็น
ทางวิชาการตามหลักวิชา 
6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบญุคุณและต้อง
ปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความเทีย่งธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
6.6 ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิไดร้ะบุแหล่งที่มา 
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรตผิู้รับบริการ 
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยตุิธรรม 
และมีอัธยาศยัไมตรี 
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้วยค าสภุาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลีย่งการใชศ้ัพท์เทคนิค หรือ
ถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
6.10 ปฏิบตัิงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวงัไม่ให้เสื่อมเสยีหรือกระทบ
สิทธิของบคุคลอ่ืน 
6.11 เปิดช่องทางการรับฟงัความคดิเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการ
และน าข้อมูลดงักล่าวมาใช้ในการแก้ไขปญัหา ปรับปรุงพฒันาหน่วยงานและการให้บริการ
ประชาชน 

7. การให้ข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบอืน
ข้อเท็จจรงิ 

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบตัิหน้าที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทต้ริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบคุคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลร้องขอตาม
กฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางการปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ 
ทั้งน้ี จะต้องด าเนินการภายใน 15 วันท าการ นับแต่กระท าการดังกลา่ว หรือได้รับการร้อง
ขอ 
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ ์ขั้นตอน วิธีปฏบิัตงิาน ให้ผู้รับบริการไดรั้บทราบ รวมถงึใหข้้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 
7.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปดิเผยที่อยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงาน 
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8. การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของาน 
รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ 
โปรง่ใส และ
ตรวจสอบได ้

8.1 ปฏิบตัิงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดทีี่สุดจนเต็มก าลงัความสามารถ 
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยดัคุ้มคา่ ไม่ฟุ่มเฟือย 
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบตัิหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย
เคร่งครัด 
8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบตัิงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มี
อยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบตังิานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าใหง้านในหน้าที่เสียหาย 
8.5 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือของพนักงาน
ส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตัิหน้าทีข่องพนักงานส่วนต าบลอ่ืนโดยมิชอบ 
8.6 ใช้ดุลพินิจและตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความรู้ ความสามารถ เยีย่งที่ปฏบิัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติสว่นตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
8.7 เม่ือเกิดความผดิพลาดขึ้นจากการปฏิบตัิหน้าที ่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจง้ให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบโดยพลัน 
8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใชข้้อมูลที่เป็น
จริงและครบถ้วน เม่ือได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 
8.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจา
ในเร่ืองดังกล่าว ให้ผู้ใต้บงัคับบญัชาบันทึกเร่ืองลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพื่อให้ผู้สัง่พิจารณาสั่งการต่อไป 
8.10 ปฏิบตัิงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งม่ันและปฏิบัตหิน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่
ก าหนดงานในความรับผดิชอบให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มคา่
ด้วยวิธีการทีถู่กต้องที่ก าหนด โดยวิธีการกระบวนการถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาติ 
ประชาชน 
8.11 ปฏิบตัิงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและอย่างเต็มที่ดว้ยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ 
8.12 พัฒนาตนเองใหเ้ป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการปฏิบตัิงานในหน้าที่ 
8.13 พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ด ีมีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้ 
8.14 จัดระบบการจดัเก็บเอกสารข้อมูล รวมทัง้สถานที่ให้เป็นระบบระเบียบเอ้ืออ านวยต่อการท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยดั คุ้มคา่เหมาะสมด้วยความระมัดระวัง มิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพยส์ินของตนเอง 
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร 

9.1 จงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ ไม่ละเมิดรฐัธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรฐัมนตรทีี่
ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรอืมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนกังาน
ส่วนต าบลต้องแจง้ใหห้ัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานทีม่ีอ านาจหนา้ที่แล้ว 
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสือ่มเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ รัก
ศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเ้หมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่
ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ด ี
9.5 ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเตม็ก าลงัความสามารถ ด้วยความเสยีสละ ทุม่เทสตปิัญญา
ความรู้ความสามารถ ใหบ้รรลผุลส าเรจ็และมีประสทิธิภาพตามภาระหน้าทีท่ี่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระเทศชาติและประชาชน 
9.6 มุ่งแก้ปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุง่
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัตหิน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นความลับโดย
พนักงานส่วนต าบล/พนกังานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่ท าและได้รบัอนญุาต
จากผูบ้ังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพรอ้มกับให้ความช่วยเหลอื
เกื้อกลูกันและกันในทางที่ชอบ 
- เคารพต่อความเช่ือ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบรหิารจัดการความขัดแย้งอย่างมเีหตผุล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัตงิานหรือเกี่ยวงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคีใน
หน่วยงาน 
- ประสานงานกับทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรกัษาสัมพันธภาพในการปฏิบัตงิาน 
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตัวเองหรือผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยส์ินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรอื
ประโยชน์อื่นใดจากผูร้้องเรียน หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจาก
การปฏิบัตหิน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
9.11 ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไมป่ิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัตงิานของเพื่อนร่วมงาน และมาน า
ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
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แนวทางปฏิบัติ 

10.การสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดรี่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณ 
ธรรมและดูแลสภาพ
สิ่งแวดล้อมใหส้อดคล้อง
รัฐธรรมนูญฉบับปจัจุบัน 

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม รูจ้ักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการ
ด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ใหเ้กิดประโยชนส์ขุแก่สังคม 
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดลอ้ม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือสว่นหนึ่งของสังคมต้องมี
ความรับผิดชอบในการรักษาสิง่แวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติและ
โลกใบนี ้
- ตระหนักถึงปญัหาและผลกระทบทีเ่กิดข้ึนกบัสงัคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง 
เช่น การหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรอืค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ
สอนให้คนท าความด ี
10.3 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนสายกลาง โดย
ยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม
พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปน็ล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัตงิานอยา่งมีระบบ มเีหตผุล ถูกต้อง 
โปรง่ใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถงึผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
ส่วนรวมและต่อตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัตงิาน โดยมีเป้าหมายมีการ
วางแผนและด าเนินการไปสูเ่ป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พื้นฐานความรู้และคุณธรรมเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่าร
ปฏิบัต ิ
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนญู กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมตคิณะรัฐมนตรทีี่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 

 
 

 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบ 
 (นายจิรัฎฐ์  แนมขุนทด) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 


