
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

………………………..…………. 
   
  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2548 
เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ แนวทางการปฏิบัติ และ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13(4) ประกอบกับมาตรา 25 วรรคเจ็ดแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลในการประชุมครั้งที่ 
9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับ                
ความประพฤติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยืดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

   ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 
     ว่าที่ร้อยตรี 
         (เสถียร  เวียงลอ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
 



 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของ

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ปีงบประมาณ 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา 
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ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม  อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา 
 

จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล แนวทางปฏิบัติ 
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 1.1  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่

กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขัดประมวลจริยธรรม 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต้องหยุดการกระท า
ดังกล่าว 

1.2  ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลัก
ส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

1.3  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ไต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยง
ธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

1.4  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ไต้บังคับ
บัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

1.5  ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจ 
ให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 2.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่
มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการ
ปฏิบัติงาน 

2.2  ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

2.3  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้
ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดี
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

2.4  ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ
ตนไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

2.5  ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
2.6  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ

ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่
ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานใน
หน้าที่เสียหาย 

2.7  ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหารต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคนอ่ืน 

2.8  ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้
ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
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 2.9  เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบ

แก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
2.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่

ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

2.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ไต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.1  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว 
มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคล
นั้น 

3.2  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

3.3  ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่า
จะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าที่  

3.4  ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ
หน้าที่อื่นต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

3.5  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ 
หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือของญาติของตน
ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

3.6  ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใด เพราะมีอคติ 

3.7  ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท า
นิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
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4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ            
ถูกกฎหมาย 

4.1  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่
กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 

4.2  เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงาน
ส่วนต าบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อม
หลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

4.3  ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจ
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

4.4  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามี
การกระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

4.5  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยง
ธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

4.6  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง 
บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดย
มิชอบ 

4.7  ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.8  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ไต้บังคับบัญชายึดมั่น
ความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว             
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

5.๑  ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้
อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

5.๒  ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้
กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้
บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
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จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล แนวทางปฏิบัติ 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว             
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

5.๓  ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้
มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรืสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก า
หนหด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป 

5.๔  ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา 
การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความ
เป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการตามหลักวิชา 

5.๕  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

5.๖  ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดย
มิได้ระบุแหลงที่มา 

5.๗  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติ
ผู้รับบริการ 

5.๘  สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 

5.๙  ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่
ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 

5.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว 
ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

5.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มี
ส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการ
ให้บริการประชาชน 
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จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล แนวทางปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6.๑  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อัน
ไม่ ใช่การปฏิบัติหน้ าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เ พ่ือเ อ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

6.๒  ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่
กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่
อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคล
ร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ 
จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท า
การดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 

6.๓  เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตาม
กรอบของระเบียบ กฎหมาย 

6.๔  ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์
ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นความลับของทางราชการ 

6.๕  ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความ
รบัผิดชอบของหน่วยงาน 

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน            
มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

7.๑  ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้
เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 

7.๒  ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทาง
ราชการจัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

7.๓  ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

7.๔  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่
ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานใน
หน้าที่เสียหาย 

7.๕  ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วน
ต าบลอื่นโดยมิชอบ 

7.๖  ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ 
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา
ปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและ
ความเหมาะสมของแต่ละกรณ ี

7.๗  เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดย
พลัน 
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จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล แนวทางปฏิบัติ 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน            
มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

7.๘  ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริง
และครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

7.๙  ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษร
ตามค าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

7.๑๐  ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและ
ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานใน
ความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายใน
เวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่
ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน 

7.๑๑ ปฏิบัติ งานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ 
ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ 

7.๑๒ พัฒนาตนเองให้ เป็นผู้มีความรอบรู้  และมีความรู้ 
ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

7.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้ 

7.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็น
ระบบระเบียบ เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

7.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

8.1  ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการ
ปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาใช้ในประเทศไทย 

8.2 จงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทาง
กาย หรือทางวาจา 
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จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล แนวทางปฏิบัติ 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ๙.๑  จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๙.๒  เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท า
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้อง
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจาก
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓  เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดย
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่
ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ด ี

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้
บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน 

๙.๖  มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็น
ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน 

๙.๗  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘  รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะ
กระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่าและได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่
ชอบ เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือ
เพ่ือนร่วมงาน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหาร
จัดการความขัดแย้ งอย่ างมี เหตุผลไม่ผูกขาดการ
ปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความ
สามัคคีในหน่วยงาน ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
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จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล แนวทางปฏิบัติ 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้

ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เว้นแต่ เป็นการให้ โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณ ี

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามรถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความ
สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 
 
 
      ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  ผู้เห็นชอบ 
                 (เสถียร  เวียงลอ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


