
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล/และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์   

-------------------------------- 
  ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน  ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์    โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกว่าน  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลค าเจริญ  ในทุกระดับ  
โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าเจริญ  ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าเจริญ  ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์   พ.ศ. 2560  
รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  ๒๕62 
          

     (ลงชื่อ)             
                 (นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
 
 

 



 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน   

อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย ์
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 

อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประมวลจริยธรรมของ 

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วน
ต าบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 
2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม  ศาสนา และประเพณีในกรณีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลังส าคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
2.3 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้องปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
2.4 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 
2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม  

3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์
และรับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ เที่ยงธรรม ไมมุ่่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควร
ได้จากการปฏิบตัิงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตดัสินใจดว้ยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผดิชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนได้ปฏิบัตอิย่างมีเหตผุลและถูกต้อง ชอบ
ธรรม พร้อมยินดีแกไ้ขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคมุ ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบตังิานในความรับผดิชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเตม็ก าลัง
ความสามารถท่ีมีอยู่  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าท่ีเสยีหาย 
3.7 ละเว้นจาการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหนง่หน้าท่ีของตนเองหรือพนักงาน
ส่วนต าบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถเยีย่งท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผดิพลาดขึ้นจากการปฏิบัตหิน้าท่ีต้องรีบแก้ไขใหถู้กต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรือ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ราชการ ในกรณีทีส่ั่งราชการ
ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บงัคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพื่อใหผู้้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป  
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ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

4. การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคล
นั้น 
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าที่ 
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
4.5 ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทน
ของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 
4.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรมและถูก
กฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 
5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 
5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง
ละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิ
ชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากว่าประโยชน์ส่วนตน 
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 
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ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

6. การให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใชอ้ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตาม
กฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนนิการอื่น โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสทิธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอ่ภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดย
ไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
6.3 ให้บริการล านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยทีด่ี ปราศจากอคติและไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะ
ด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชส้ิทธิ
และเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเปน็
ที่ยอมรับกันทั่วไป 
6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็น
ทางวชิาการตามหลักวิชา 
6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เปน็พิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
6.6 ไม่ลอกหรือน าผลงานของผูอ้ื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิไดร้ะบุแหล่งที่มา 
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 
และมีอัธยาศัยไมตรี 
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้วยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือ
ถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รบับรกิารไม่เข้าใจ 
6.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกตอ้ง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ
สิทธิของบุคคลอื่น 
6.11 เปิดช่องทางการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการ
และน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรบัปรุงพฒันาหน่วยงานและการให้บริการ
ประชาชน 

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใ่ช่การปฏิบัติหนา้ที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้ตรงิอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม
กฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ 
ทั้งนี้ จะต้องด าเนนิการภายใน 15 วันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าว หรือได้รับการร้อง
ขอ 
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏบิัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวงั ไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เปน็ความลับของทางราชการ 
7.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วยงาน 
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8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุง่ประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลัง
ความสามารถ 
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สนิ สทิธิและประโยชน์ทีท่างราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด 
8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ตอ้งไปปฏบิัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่
เสียหาย 
8.5 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือ
ของพนักงานส่วนต าบลอื่น ไม่กา้วก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัตหิน้าที่ของพนักงานสว่นต าบล
อื่นโดยมิชอบ 
8.6 ใช้ดุลพินิจและตัดสนิใจในการปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏบิัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลกัฐานและความเหมาะสมของ
แต่ละกรณี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึน้จากการปฏิบัติหนา้ที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการ
ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจรงิและครบถ้วน เม่ือได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 
8.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเร่ืองดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเร่ืองลายลักษณ์อักษรตามค าสัง่
เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
8.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมัน่และปฏิบัติหนา้ที่เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้
ผลลัพธ์ตามเปา้หมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการกระบวนการถูกต้อง
ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่ประเทศชาติ ประชาชน 
8.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและอยา่งเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวังเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
8.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที ่
8.13 พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานทีด่ี มีคุณภาพประสทิธิภาพ ประสิทธผิลและเป็น
แบบอย่างได ้
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบเอ้ืออ านวยต่อ
การท างานให้ส าเร็จตามเปา้หมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิของทางราชการอย่างประหยดั คุ้มค่าเหมาะสมด้วยความ
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพยส์ินของตนเอง  
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร 

9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
9.2 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงาน
ส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 
9.3 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด  
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ รัก
ศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่
ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่ท าและได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกันในทางท่ีชอบ 
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคีใน
หน่วยงาน 
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตัวเองหรือผู้อ่ืน
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
9.11 ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และมาน า
ผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 
 



-13- 
 

ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

10.การสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณ 
ธรรมและดูแลสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการ
ด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมี
ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติและ
โลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง 
เช่น การหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ
สอนให้คนท าความดี 
10.3 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนสายกลาง โดย
ยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม
พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
ส่วนรวมและต่อตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมีการ
วางแผนและด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พ้ืนฐานความรู้และคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคบัหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 

 
 

 

(ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบ 
  (นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 


