
 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง 

องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  อําเภอแม�เมาะ  จังหวัดลําปาง 
******************** 

  ตามท่ี องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง ได�มีประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส�วนตําบล
ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง อําเภอแม� เมาะ จั งหวัดลําปาง                         
โดยมีวัตถุประสงค�  ดังนี้ 
  1. เป.นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข�าราชการ และพนักงานจ�าง องค�การบริหารส�วนตําบล 
บ�านดง ท่ีสร�างความโปร�งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป.นสากล 
  2. ยึดถือเป.นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค�กรและระดับบุคคลและ
เป.นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด�านต�างๆ  
  3. ทําให�เกิดรูปแบบองค�กรอันเป.นท่ียอมรับ เพ่ิมความน�าเชื่อถือ เกิดความเชื่อม่ันแก�ผู�รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู�มีส�วนได�เสีย 
  4. ให�เกิดพันธะผูกพันระหว�างองค�กรและข�าราชการองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง ในทุกระดับ  
โดยฝ<ายบริหารใช�อํานาจในขอบเขต สร�างระบบความรับผิดชอบของข�าราชการ และพนักงานจ�าง ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านดง  ต�อตนเอง ต�อองค�กร ผู�บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลําดับ 
  5. ป?องกันการแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบและความขัดแย�งทางผลประโยชน�ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
สร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 

  ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใช�เป.นค�านิยมร�วมสําหรับองค�กรและข�าราชการ พนักงานจ�าง องค�การบริหารส�วน
ตําบลบ�านดงทุกคน พึงยึดถือเป.นแนวทางปฏิบัติควบคู�ไปกับระเบียบและกฎบังคับข�ออ่ืน ๆ อย�างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให�การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป.นไปในแนวทางเดียวกัน อันก�อให�เกิดบรรทัดฐานและ
มาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
ส�วนตําบล ลูกจ�างประจําและพนักงาจ�างองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง 
ปAงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดปรากฏตามแนบท�ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ     ณ   วันท่ี     4      ตุลาคม   พ.ศ. 2562 
     
      
     (ลงชื่อ) 
       (นายศุกร�   ไทยธนสุกานต�) 
         นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส�วนตําบล 
ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง   

 
 

ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
อําเภอแม�เมาะ  จังหวดัลําปาง 

 
 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง                      
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  อําเภอแม�เมาะ  จังหวัดลําปาง 

 
ประมวลจริยธรรมของ 

พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา
และพนักงานจ�าง 

แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย�เป.นประมุข 

1.1 ไม�แสดงการต�อต�านการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป.น
ประมุข หรือสนับสนุนให�นําการปกครองระบบอ่ืนท่ีไม�มีพระมหากษัตริย�ทรงเป.นประมุข
มาใช�ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภัคดีต�อพระมหากษัตริย� และไม�ละเมิดองค�พระมหากษัตริย� พระราชินี และ
พระรัชทายาทไม�ว�าทางกาย หรือทางวาจา 

2. การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย�างตรงไปตรงมาและไม�กระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีข�อสงสัยหรือมีผู�ทักท�วงว�าการกระทําดังกล�าวของพนักงานส�วน
ตําบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส�วนตําบลต�องหยุดการกระทําดังกล�าว 
2.2 ไม�ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา และประเพณีในกรณีมีข�อขัดแย�ง
ระหว�างประมวลจริยธรรมนี้กับหลังสําคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
2.3 หัวหน�าส�วนราชการและผู�บังคับบัญชาในส�วนราชการทุกระดับชั้น ต�องปกครองผู�
อยู�ใต�บังคับบัญชาด�วยความเท่ียงธรรม โดยไม�เห็นแก�ความสัมพันธ�หรือบุญคุณส�วนตัว 
2.4 หัวหน�าส�วนราชการและผู�บังคับบัญชาในส�วนราชการทุกระดับชั้นต�องสนับสนุน
ส�งเสริมและยกย�องผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย� มีผลงานดีเด�น 
2.5 ไม�กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม�ไว�วางใจให�เกิดแก�ส�วนราชการ
หรือราชการโดยรวม  

3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย�และ
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย� สุจรติ เท่ียงธรรม ไม�มุ�งหวังและแสวงหาผลประโยชน�อันมิควร
ได�จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช�ดุลยพินิจในการตดัสินใจด�วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ�ของกฎหมาย 
3.3 รับผดิชอบต�อผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนได�ปฏิบัตอิย�างมีเหตผุลและถูกต�อง ชอบ
ธรรม พร�อมยินดีแก�ไขข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผู�ปฏิบัตงิานในความรับผดิชอบของตนไม�ให�กระทําการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ 
3.5 ไม�นําผลงานของผู�อ่ืนมาเป.นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให�กับการปฏิบัติงานในหน�าท่ีด�วยความรอบคอบระมัดระวัง และเตม็กําลัง
ความสามารถท่ีมีอยู�  ในกรณีท่ีต�องปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด�วย จะต�องไม�ทําให�งานในหน�าท่ีเสยีหาย 
3.7 ละเว�นจาการกระทําท้ังปวงท่ีก�อให�เกิดความเสียหายต�อตําแหน�งหน�าท่ีของตนเองหรือพนักงาน
ส�วนตําบลคนอ่ืน 
3.8 ใช�ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัตหิน�าท่ีด�วยความรู�ความสามารถเยีย่งท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผดิพลาดข้ึนจากการปฏิบัตหิน�าท่ีต�องรีบแก�ไขให�ถูกต�องและแจ�งให�หัวหน�าส�วน
ราชการทราบ 
3.10 ไม�ขัดขวางการตรวจสอบของหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต�องให�
ความร�วมมือกับหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม�สั่งราชการด�วยวาจาในเรือ่งท่ีอาจก�อให�เกิดความเสยีหายแก�ราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการ
ด�วยวาจาในเรื่องดังกล�าวให�ผู�ใต�บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป.นลายลักษณ�อักษรตามคําสั่งเพ่ือให�ผู�สั่ง
พิจารณาสั่งการต�อไป  

 
 
 



 
ประมวลจริยธรรมของ 

พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา
และพนักงานจ�าง 

แนวทางปฏิบัติ 

4. การยึดถือประโยชน�ของ
ประเทศชาติเหนือกว�าผลประโยชน�
ส�วนตนและไม�มีผลประโยชน�ทับซ�อน 

4.1 ไม�นําความสัมพันธ�ส�วนตัวท่ีเคยมีต�อบุคคลอ่ืน ไม�ว�าจะเป.นญาติพ่ีน�อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูง หรือผู�มีบุญคุณส�วนตัว มาประกอบการใช�ดุลยพินิจให�คุณหรือให�โทษแก�บุคคล
นั้น 
4.2 ไม�ใช�เวลาราชการ เงิน ทรัพย�สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพ่ือประโยชน�ส�วนตัวของตนเองหรือผู�อ่ืน เว�นแต�ได�รับอนุญาตโดยชอบ
ด�วยกฎหมาย 
4.3 ไม�กระทําการ หรือดํารงตําแหน�ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส�วนตัว ซ่ึงก�อให�เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว�าจะขัดกับประโยชน�ส�วนรวมท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ
หน�าท่ี 
4.4 ในการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน�วยงานโดยตรงหรือหน�าท่ีอ่ืนต�องยึดถือ
ประโยชน�ของทางราชการเป.นหลัก 
4.5 ไม�เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให�ผู�อ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับซ่ึงของตอบแทน
ของตนหรือของญาติของตนไม�ว�าก�อนหรือหลังดํารงตําแหน�ง หรือไม�เก่ียวข�องกับการ
ปฏิบัติหน�าท่ีแล�วก็ตาม 
4.6 ไม�ใช�ตําแหน�งหรือกระทําการท่ีเป.นคุณหรือเป.นโทษแก�บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม�เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซ่ึง
ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได�ประโยชน�อันมิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�องเป.น
ธรรมและถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย�างตรงไปตรงมา และไม�กระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ 
5.2 เม่ือรู�หรือพบเห็นการฝ<าฝMนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส�วนตําบลต�องมีหน�าท่ี
รายงานการฝ<าฝMนดังกล�าวพร�อมหลักฐานพยานต�อหัวหน�าส�วนราชการ 
5.3 ต�องรายงานการดํารงตําแหน�งท่ีได�รับค�าตอบแทนและไม�ได�รับค�าตอบแทนในนิติ
บุคคลซ่ึงมิใช�ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน ราชการส�วนท�องถ่ิน ต�อหัวหน�า
ส�วนราชการในกรณีท่ีการดํารงตําแหน�งนั้น ๆ อาจขัดแย�งกับการปฏิบัติหน�าท่ี 
5.4 ในกรณีท่ีพนักงานส�วนตําบลเข�าร�วมประชุมและพบว�ามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะ
ตามข�อ 5.2 หรือข�อนี้พนักงานส�วนท�องถ่ินมีหน�าท่ีต�องคัดค�านการกระทําดังกล�าว 
5.5 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรู�ความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติหน�าท่ี
โดยยึดม่ันในความถูกต�องเท่ียงธรรม ถูกต�องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
5.6 ปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน รวมท้ัง
ละเว�นการแสวงหาตําแหน�ง บําเหน็จความชอบและประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิ
ชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ โดยยึดประโยชน�ส�วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากว�าประโยชน�ส�วนตน 
5.8 ประพฤติตนเป.นแบบอย�างท่ีดีของผู�ใต�บังคับบัญชายึดม่ันความถูกต�อง เท่ียงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน�ของชาติ 

 
 
 



 
 

ประมวลจริยธรรมของ 
พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา
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6. การให�บริการแก�ประชาชนด�วย
ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือก
ปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติให�ลุล�วง โดยไม�หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว�น การใช�อํานาจเกินกว�าที่มีอยู�ตาม
กฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหน�าที่ หรือดําเนนิการอ่ืน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป.นมนุษย� และสทิธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไม�กระทําการให�กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก�อภาระหรือหน�าที่ให�บุคคลโดย
ไม�มีอํานาจตามกฎหมาย 
6.3 ให�บริการลํานวยความสะดวกแก�ประชาชนโดยมีอัธยาศัยทีด่ี ปราศจากอคติและไม�เลือก
ปฏิบัติต�อบุคคลผู�มาติดต�อโดยไม�เป.นธรรมในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม�ขัดต�อรัฐธรรมนูญ เว�นแต�จะ
ดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส�งเสริมให�บุคคลสามารถใช�สิทธิ
และเสรีภาพได� เช�นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป.นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป.นธรรม และเป.น
ที่ยอมรับกันทั่วไป 
6.4 ละเว�นการให�สัมภาษณ� การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ�วิจารณ�อันกระทบต�อความเป.นกลางทางการเมือง เว�นแต�เป.นการแสดงความคิดเห็น
ทางวชิาการตามหลักวิชา 
6.5 ไม�เอ้ือประโยชน�เป.นพิเศษให�แก�ญาติพี่น�อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู�มีบุญคุณและต�อง
ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความเที่ยงธรรมไม�เห็นแก�หน�าผู�ใด 
6.6 ไม�ลอกหรือนําผลงานของผู�อ่ืนมาใช�เป.นของตนเองโดยมิได�ระบุแหล�งที่มา 
6.7 ให�บริการด�วยความกระตือรือร�น เอาใจใส�และให�เกียรติผู�รับบริการ 
6.8 สอดส�องดูแล และให�บริการแก�ผู�รับบริการด�วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 
และมีอัธยาศัยไมตรี 
6.9 ให�บริการด�วยภาษาถ�วยคําสุภาพ ชัดเจน เข�าใจง�าย หลีกเลี่ยงการใช�ศัพท�เทคนิค หรือ
ถ�อยคําภาษากฎหมายที่ผู�รับบริการไม�เข�าใจ 
6.10 ปฏิบัติงานด�วยความถูกต�อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม�ให�เสื่อมเสียหรือกระทบ
สิทธิของบุคคลอ่ืน 
6.11 เปOดช�องทางการรับฟQงความคิดเห็นของประชาชน ผู�มีส�วนได�เสียในสถานที่ให�บริการ
และนาํข�อมูลดังกล�าวมาใช�ในการแก�ไขปQญหา ปรับปรุงพฒันาหน�วยงานและการให�บริการ
ประชาชน 

7. การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชน
อย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�
บิดเบือนข�อเท็จจริง 

7.1 ไม�ใช�ข�อมูลที่ได�มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอ่ืน อันไม�ใช�การปฏิบัติหน�าที่โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งเพื่อเอ้ือประโยชน�แก�ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท�ตริงอย�างครบถ�วนในกรณีที่กระทาํการอันกระทบต�อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม�อนุญาตหรือไม�อนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลร�องขอตาม
กฎหมายเว�นแต�การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองได�กําหนดยกเว�นไว� 
ทั้งนี้ จะต�องดําเนนิการภายใน 15 วันทําการ นับแต�กระทาํการดังกล�าว หรือได�รับการร�อง
ขอ 
7.3 เปOดเผยหลักเกณฑ� ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ให�ผู�รับบริการได�รับทราบ รวมถึงให�ข�อมูล
ข�าวสารแก�ผู�มาร�องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
7.4 ใช�ข�อมูลข�าวสารของทางราชการในทางที่เป.นประโยชน�ถูกต�อง ด�วยความระมัดระวงั ไม�
เปOดเผยข�อมูลข�าวสารที่เป.นความลับของทางราชการ 
7.5 ปกปOดข�อมูลส�วนบุคคลอันไม�ควรเปOดเผยที่อยู�ในความรับผดิชอบของหน�วยงาน 
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8. การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และ
ตรวจสอบได� 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ�งประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานให�เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 
8.2 ใช�งบประมาณ ทรัพย�สนิ สทิธิและประโยชน�ทีท่างราชการจัดให� ด�วยความประหยัด
คุ�มค�า ไม�ฟุ<มเฟMอย 
8.3 ใช�ความรู�ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน�าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร�งครัด 
8.4 อุทิศตนให�กับการปฏิบัติงานในหน�าที่ด�วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู� ในกรณีที่ต�องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด�วย จะต�องไม�ทาํให�งานในหน�าที่
เสียหาย 
8.5 ละเว�นจากการกระทําทั้งปวงที่ก�อให�เกิดความเสียหายต�อตําแหน�งหน�าที่ของตน หรือ
ของพนักงานส�วนตาํบลอ่ืน ไม�ก�าวก�ายหรือแทรกแซงการปฏิบัตหิน�าที่ของพนักงานส�วนตาํบล
อ่ืนโดยมิชอบ 
8.6 ใช�ดุลพินิจและตัดสนิใจในการปฏิบัติหน�าที่ด�วยความรู� ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส�วนตัว ตามข�อมูลพยานหลกัฐานและความเหมาะสมของ
แต�ละกรณี 
8.7 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหน�าที่ ต�องรีบแก�ไขให�ถูกต�อง และแจ�งให�
หัวหน�าส�วนราชการทราบโดยพลัน 
8.8 ไม�ขัดขวางการตรวจสอบของหน�วยงานที่มีหน�าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ต�องให�ความร�วมมือกับหน�วยงานที่มีหน�าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการ
ตรวจสอบโดยใช�ข�อมูลที่เป.นจริงและครบถ�วน เม่ือได�รับคําร�องขอในการตรวจสอบ 
8.9 ไม�สั่งราชการด�วยวาจาในเร่ืองที่อาจก�อให�เกิดความเสียหายแก�ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด�วยวาจาในเร่ืองดังกล�าว ให�ผู�ใต�บังคับบัญชาบันทึกเร่ืองลายลักษณ�อักษรตามคําสัง่
เพื่อให�ผู�สั่งพิจารณาสั่งการต�อไป 
8.10 ปฏิบัติงานด�วยความเอาใจใส� มานะพยายาม มุ�งม่ันและปฏิบัติหน�าที่เสร็จสมบูรณ�
ภายในเวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบให�บรรลุผลสาํเร็จตามเป?าหมายภายในเวลาได�
ผลลัพธ�ตามเป?าหมาย คุ�มค�าด�วยวิธีการที่ถูกต�องที่กําหนด โดยวิธีการกระบวนการถูกต�อง
ชอบธรรม เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประเทศชาติ ประชาชน 
8.11 ปฏิบัติงานอย�างมืออาชีพ โดยใช�ทักษะ ความรู� ความสามารถ และหน�วยงานโดยใช�
ทรัพยากรอย�างประหยัดและอย�างเต็มที่ด�วยความถูกต�อง รอบคอบ ระมัดระวังเพื่อรักษา
ผลประโยชน�ส�วนรวมอย�างเต็มความสามารถ 
8.12 พัฒนาตนเองให�เป.นผู�มีความรอบรู� และมีความรู� ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน�าที ่
8.13 พัฒนาระบบการทาํงานให�ได�ผลงานทีด่ี มีคุณภาพประสทิธิภาพ ประสิทธผิลและเป.น
แบบอย�างได� 
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข�อมูล รวมทั้งสถานที่ให�เป.นระบบระเบียบเอ้ืออํานวยต�อ
การทํางานให�สําเร็จตามเป?าหมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใช�ทรัพย�สนิของทางราชการอย�างประหยดั คุ�มค�าเหมาะสมด�วยความ
ระมัดระวัง มิให�เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป.นทรัพย�สินของตนเอง 
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9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค�กร 

9.1 จงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� 
9.2 เป.นแบบอย�างท่ีดีในการรักษาไว� และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ ไม�ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข�อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
ชอบด�วยกฎหมายในกรณีมีข�อสงสัย หรือมีข�อทักท�วงว�าการกระทําไม�ชอบด�วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข�อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด�วยกฎหมายพนักงาน
ส�วนตําบลต�องแจ�งให�หัวหน�าส�วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ดําเนินการต�อได�ต�อเม่ือได�ข�อยุติจากหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีแล�ว 
9.3 เป.นแบบอย�างท่ีดีในการเป.นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย�าง
เคร�งครัด 
9.4 ไม�ประพฤติตนอันอาจก�อให�เกิดความเสื่อมเสียต�อเกียรติภูมิของตําแหน�งหน�าท่ี รัก
ศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให�เหมาะสมกับการเป.นพนักงานส�วนตําบลท่ีดี อยู�
ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป.นผู�มีคุณธรรมท่ีดี 
9.5 ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถ ด�วยความเสียสละ ทุ�มเทสติปQญญา
ความรู�ความสามารถ ให�บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน�าท่ีท่ีได�รับ
มอบหมาย เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประเทศชาติและประชาชน 
9.6 มุ�งแก�ปQญหาความเดือดร�อนของประชาชนด�วยความเป.นธรรม  รวดเร็ว  และมุ�ง
เสริมสร�างความเข�าใจอันดีระหว�างหน�วยงานและประชาชน 
9.7 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสุภาพ เรียบร�อย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับท่ีได�จากการปฏิบัติหน�าท่ี การเปOดเผยข�อมูลท่ีเป.นความลับโดย
พนักงานส�วนตําบล/พนักงานจะกระทําได�ต�อเม่ือมีอํานาจหน�าท่ีทําและได�รับอนุญาต
จากผู�บังคับบัญชาหรือเป.นไปตามกฎหมายกําหนดเท�านั้น 
9.9 รักษาและเสริมสร�างความสามัคคีระหว�างผู�ร�วมงานพร�อมกับให�ความช�วยเหลือ
เก้ือกูลกันและกันในทางท่ีชอบ 
- เคารพต�อความเชื่อ และค�านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร�วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต�าง และบริหารจัดการความขัดแย�งอย�างมีเหตุผล 
- ไม�ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียวงาน อันอาจทําให�เกิดการแตกความสามัคคีใน
หน�วยงาน 
- ประสานงานกับทุกฝ<ายท่ีเก่ียวข�องด�วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
9.10 ไม�ใช�สถานะหรือตําแหน�งไปแสวงหาประโยชน�ท่ีมิควรได�สําหรับตัวเองหรือผู�อ่ืน
ไม�ว�าจะเป.นประโยชน�ในทางทรัพย�สินหรือไม�ก็ตาม ตลอดคนไม�รับของขวัญหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดจากผู�ร�องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประโยชน�ต�างๆอันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน�าท่ีของตน เว�นแต�เป.นการให�โดยธรรมจรรยาหรือการให�ตามประเพณี 
9.11 ประพฤติตนให�สามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืนด�วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย�
สัมพันธ�อันดี ต�องไม�ปOดบังข�อมูลท่ีจําเป.นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร�วมงาน และมานํา
ผลงานของผู�อ่ืนมาแอบอ�างเป.นผลงานของตน 

 
 



 
 

ประมวลจริยธรรมของ 
พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา

และพนักงานจ�าง 

แนวทางปฏิบัติ 

10. การสร�างจิตสํานึกให�ประชาชน
ในท�องถ่ินประพฤติตนเป.นพลเมืองท่ี
ดีร�วมกันพัฒนาชุมชนให�น�าอยู�คู�คุณ 
ธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล�อมให�
สอดคล�องรัฐธรรมนูญฉบับปQจจุบัน 

10.1 ปลูกฝQงจิตใจให�ประชาชนมีความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม สร�างคุณธรรม 
จริยธรรม รู�จักเสียสละ ร�วมแรงร�วมใจ มีความร�วมมือในการทําประโยชน�เพ่ือส�วนรวม
ช�วยลดปQญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ช�วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป.นหลักการในการ
ดําเนินชีวิต ช�วยแก�ปQญหาและสร�างสรรค�ให�เกิดประโยชน�สุขแก�สังคม 
10.2 สร�างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน�ต�อตนเองและสังคม 
- สร�างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส�วนร�วมในระบบประชาธิปไตย รู�ถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภาพ หน�าท่ีความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม 
- ให�ความสําคัญต�อสิ่งแวดล�อม ตระหนักเสมอว�าตนเองคือส�วนหนึ่งของสังคมต�องมี
ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล�อมซ่ึงเป.นเรื่องของส�วนรวมท้ังต�อประเทศชาติและ
โลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปQญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ให�ถือว�าเป.นปQญหา ของตนเอง 
เช�น การหลีกเลี่ยงไม�ได� ต�องช�วยกันแก�ไข 
- ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนับถือ
สอนให�คนทําความดี 
10.3 การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนสายกลาง โดย
ยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ�มกันท่ีดี ภายใต�เง่ือนไขความรู�และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม
พัฒนาตนเองให�มีความอุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป.นลําดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย�างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต�อง 
โปร�งใส เป.นธรรม ก�อนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ต�องคํานึงถึงผลท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนต�อ
ส�วนรวมและต�อตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ�มกันท่ีดี ด�วยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป?าหมายมีการ
วางแผนและดําเนินการไปสู�เป?าหมายด�วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พ้ืนฐานความรู�และคุณธรรมเพ่ือให�บรรลุเป?าหมาย 
- ประพฤติตนเป.นแบบอย�างท่ีดีในการน�อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การ
ปฏิบัติ 
10.4 ไม�ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข�อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด�วย
กฎหมาย 
 

 
 

(ลงชื่อ)      ผู�เห็นชอบ 
         (นายศุกร�   ไทยธนสุกานต�) 
  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 


