
  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 

๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

   ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล   
และเป็นเครื ่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เพื ่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

   ๔. ทำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้ 
อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน 
และต่อสังคม ตามลำดับ 

   ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พ.ศ. ๒๕๖5  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

------------------------------------- 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. 

 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. 

๑. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.๑ ไม่แสดงการต่อตา้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นําการปกครองระบอบ
อื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
๑.๒ จงรักภัคดตี่อพระมหากษัตรยิ์ และไม่ละเมดิองค์พระมหากษัตริย ์
 พระราชินี และพระรัชทายาทไมว่่าทางกาย หรือทางวาจา 

๒. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๒.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทําการ
เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีทีม่ีขอสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทํา
ดังกล่าวของพนักงานส่วนตําบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส่วน
ตําบลต้องหยุดการกระทําดังกล่าว 

๒.๒ ไมล่ะเมิดหลัก สําคญัทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณี ท่ีมี 
ข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคญัทางศีลธรรม ศาสนา
หรือประเพณ ี

๒.๓ หัวหนา้ส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดบัช้ัน
ต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดว้ยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่
ความสัมพันธ์หรือบุญคณุส่วนตัว 

๒.๔ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดบัช้ัน
ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสตัย์ มี
ผลงานดเีด่น 

๒.๕ ไม่กระทําการใดอันอาจนาํความเสื่อมเสยีและไมไ่ว้วางใจให้เกิดแก่
ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

๓. การมีจิตสำนึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ดว้ยความซื่อ สตัย์สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวงั และ
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรได้จากการปฏิบตัิงาน 
๓.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตดัสินใจดว้ยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 
๓.๓ รับผดิชอบต่อผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนได้ปฏิบัตอิยา่ง
มีเหตผุลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแกไ้ขข้อผิดพลาดที่เกดิขึน้ 
๓.๔ ควบคมุ กํากับ ดูแล ผู้ปฏิบตังิานในความรับผดิชอบของตนไม่ให้
กระทําการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
๓.๕ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
๓.๖ อุทิศตนใหก้ับการปฏิบตัิงานในหน้าที่ดว้ยความรอบคอบระมัดระวัง 
และเต็มกําลัง ความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐ
ดว้ย จะต้องไม่ทําให้งานในหนา้ที่เสียหาย 
๓.๗ ละเว้นจากการกระทําท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ตําแหนง่
หนา้ที่ของตนเองหรือพนักงานส่วนตําบลคนอื่น 
๓.๘ ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัตหิน้าที่ดว้ยความรู้ความสามารถ
เยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ 
๓.๙ เมื่อเกิดความผดิพลาดขึ้นจากการปฏิบัตหิน้าที่ตอ้งรีบแก้ไขใหถู้กต้อง
และแจ้งใหห้ัวหนาสวนราชการทราบ 

 
 

-๒- 



 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. 

 ๓.๑๐ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ี มีหน้าที่ ตรวจสอบ
กฎหมายหรือประชาชนต้องใหค้วามร่วมมือกับหนว่ยงานท่ีมีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมาย 

๔. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔.๑ ไม่นําความสมัพันธ์สว่นตัวท่ีเคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเปน็ญาติพี่นอ้ง 
พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือ ผูม้ีบุญคณุสว่นตวั มาประกอบการใช้ดุลยพนิิจให้
คุณหรือ ใหโ้ทษแกบุ่คคลนั้น 
๔.๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพยส์ิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพือ่ประโยชน์สว่นตัวของตนเองหรือผู้อื่น 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๔.๓ ไมก่ระทําการ หรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว 
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรอืสงสัยว่าจะขดักับประโยชน์สว่นรวมที่
อยู่ในความรับผดิชอบของหน้าท่ี 
๔.๔ ในการปฏิบัตหิน้าที่ ที่รับผดิชอบในหนว่ยงานโดยตรง หรือหนา้ที่อ่ืน 
ตอ้งยึดถอืประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
๔.๕ ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผู้้อื่นเรียกรับ หรือยอมรบัซึ่ง
ของตอบแทนของตน หรือของญาติของตน ไม่ว่ากอ่นหรือหลังดํารง
ตําแหน่งหรือไม่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติหนาท่ีแล้วก็ตาม 
๔.๖ ไม่ใช้ตําแหน่งหรือกระทําการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 
เพราะมีอคต ิ
๔.๗ ไม่เสนอหรืออนุมตัิโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือ
สัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

๕. การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย 

๕.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการ
เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี ้
๕.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตาํบล 
ตอ้งมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหนา้ส่วน
ราชการ 
๕.๓ ตอ้งรายงานการดํารงตําแหนง่ที่ได้รับคา่ตอบแทนและไมไ่ด้รบั
ค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
ราชการสวนท้องถิ่น ต่อหัวหนา้ส่วนราชการในกรณีที่การดํารงตําแหน่ง
นั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหนา้ที ่
๕.๔ ในกรณีที่พนักงานส่วนตําบลเขา้ร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทําซึ่ง
มีลักษณะตามข้อ ๕.๒ หรือขอ้น้ีพนักงานส่วนทองถิ่นมีหน้าที่ตอ้งคัดค้าน
การกระทําดังกล่าว 
๕.๕ ปฏิบัติหนา้ทีด่้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดําเนนิงาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยยดึมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัต ิ
๕.๖ ปฏิบัติหนา้ทีโ่ดยยดึมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตําแหน่ง บําเหน็จความชอบและ 
ประโยชนอ่ืนใดจากบคุคลอื่นโดยมิชอบ 
๕.๗ ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชน์สว่นรวมของ
ประเทศชาติ ประชาชนมากกว่าประโยชนส์ว่นตน 

 
 



-๓- 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. 

 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. 

 ๕.๘ ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีด่ีของผู้ใตบังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง 
เที่ยงธรรมยดึถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖.๑ ปฏิบัติใหลุ้ล่วง โดยไมห่ลีเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อํานาจเกิน
กว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย ์
และสิ ทธิเสรภีาพของบุคคล ไม่กระทําการใหก้ระทบสิทธิเสรภีาพของ
บุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอํานาจตามกฎหมาย 
๖.๓ ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศยัที่ดี 
ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบตัติ่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม 
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือ 
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดัต่อ
รัฐธรรมนูญ เวน้แตจ่ะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนด เพื่อขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสรมิให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เชน่เดียวกับ
บุคคลอื่น 
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตผุล เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับกันทั่วไป 
๖.๔ ละเว้นการให้สมัภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย 
หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เวน้แต่
เป็นการแสดงความคดิเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
๖.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษใหแ้ก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าทีด่้วยความเที่ยงธรรม 
๖.๖ ไมล่อกหรือนําผลงานของผู้อืน่มาใช้เป็นของตนเองโดยมไิดระบุ
แหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรอืร้น เอาใจใส่และใหเ้กียรติผูร้ับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแกผู่้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศยัไมตร ี
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคําสภุาพ ชัดเจน เขาใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคําภาษากฎหมายทีผู่ร้ับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบตัิงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใ่ห้
เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น 
๖.๑๑ เปิดชอ่งทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนไดเ้สียใน
สถานท่ีใหบ้ริการและนําข้อมลูดังกล่าวมาใช้ในการแกไ้ขปญัหา ปรบัปรุง
พัฒนาหนว่ยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาํเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช้การ
ปฏิบัติหน้าทีป่ระชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพือ่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗.๒ ช้ีแจงแสดงเหตผุลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทําการอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรภีาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัตติามคาํขอ
ของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองได้กําหนดยกเว้นไว ้ทั้งนี้ 
จะต้องดําเนินการภายในสิบห้าวันทําการ นับแต่กระทําการดังกล่าว หรือ
ได้รับการร้องขอ 
๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผู้้รับบริการไดร้ับทราบ 
รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร แก่ผูม้ารอ้งขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 



 
 

-๔- 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. 

 ๗.๔ ใช้ข้อมลู ข่าวสารของทางราชการในทางทีเ่ป็นประโยชน์ถูกตอ้ง ดว้ย
ความระมัดระวัง ไม่เปดิเผยขอ้มลูขา่วสารที่เป็นความลับของทางราชการ 
๗.๕ ปกปดิข้อมูลส่วนบุคคลอันไมค่วรเปิดเผยที่อยูในความรับผิดชอบของ
หนว่ยงาน 

๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน  
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด เน้นมาตรฐาน มีคณุภาพ โปร่งใส และกําลังความสามารถ 
ตรวจสอบได ้
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพยส์ิน สทิธิและประโยชน์ ที่ทางราชการจดัให ้ด้วย
ความประหยัดคุม้ค่า ไม่ฟุม่เฟอืย 
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวังในการปฏิบัตหิน้าที่ ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครดั 
๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบตัิงานในหน้าที่ดว้ยความรอบคอบระมัดระวัง 
และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบตัิงานอ่ืนของรัฐ
ดว้ย จะต้องไม่ทําให้งานในหนา้ที่เสียหาย 
๘.๕ ละเว้นจากการกระทําท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหนง่
หนา้ที่ของตน หรือของพนักงานส่วนตําบลอื่น  ไม่ก้าวกาย หรือแทรกแซง
การ 
ปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานส่วนตําบลอื่นโดยมิชอบ 
๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัตหิน้าที่ดว้ยความรู้ ความสามารถ  
เยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณ ี
๘.๗ เมื่อเกิดความผดิพลาดขึ้นจากการปฏิบัตหิน้าที่ ต้องรีบแก้ไขใหถู้กต้อง 
และแจ้งใหห้ัวหนา้ส่วนราชการทราบโดยพลัน 
๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าทีต่รวจสอบตาม
กฎหมาย  
๘.๙ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส ่มานะพยายาม มุ่งมั่ นและปฏิบัตหิน้าที่ 
เสร็จสมบรูณภายในเวลาที่กําหนด งานในความรับผิดชอบให้บรรลผุล
สําเรจ็ตามเป้าหมายภายในเวลา ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มคา่ ถูกต้อง
ตามกระบวนการ เกดิประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน 
๘.๑๐ ปฏิบตัิงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ใช้
ทรัพยากรอยา่งประหยัด และอย่างเต็มที ่รอบคอบและระมัดระวัง    
เพื่อรักษาผลประโยชน์สว่นรวมอยา่งเต็มความสามารถ 
๘.๑๑ พัฒนาตนเองใหเ้ป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
๘.๑๒ พัฒนาระบบการทํางานให้ได้ผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได ้
๘.๑๓ จัดระบบการจัดเก็บ เอกสาร ขอ้มูล รวมทั้ง สถานท่ี ให้เป็นระบบ
ระเบียบ เอื้ออํานวยต่อการทํางานใหส้ําเรจ็ตามเป้าหมาย 
๘.๑๔ ดูแลรักษาและใช้ทรัพยส์ินของทางราชการอย่างประหยัด คุม้ค่า
เหมาะสม ด้วยความระมดัระวัง มใิห้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็น
ทรัพยส์ินของตนเอง 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ๙.๑ พนักงานส่วนตำบลต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
๙.๒ พนักงานส่วนตำบล ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
๙.๓ พนักงานส่วนตำบล ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดเีคารพ
และปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเครง่ครัด 
๙.๔ พนักงานส่วนตำบล ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกดิความเสื่อมเสีย
ต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที ่
๙.๕ พนักงานส่วนตำบล ต้องปฏบิัติหน้าที่อย่างเตม็กำลังความสามารถด้วย
ความเสยีสละ ทุ่มเทสติปญัญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลผุลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประเทศชาติและประชาชน 
๙.๖ พนักงานส่วนตำบล ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสรมิสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน 
๙.๗ พนักงานส่วนตำบล ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย  
มีอัธยาศัย 
๙.๘ พนักงานส่วนตำบล ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบตัิหน้าที่ การ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นความลับโดยขา้ราชการ /พนักงานจะกระทำได้ตอ่เมื่อมี
อำนาจหน้าที่และไดร้ับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
กำหนดเท่านั้น 
๙.๙ พนักงานส่วนตำบล ต้องรักษา และเสริมสรา้งความสามัคครีะหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
๙.๑๐ พนักงานส่วนตำบล ต้องไมใ่ช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่กต็าม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ีของตน เว้นแต่เปน็การให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณ ี
๙.๑๑ พนักงานส่วนตำบล ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกบัผู้อื่น
ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มมีนุษยสมัพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมลูที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตน 

๑๐. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิน่
ประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบนั 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจใหป้ระชาชนมคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ รว่มแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทํา
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปญัหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดําเนนิชีวิต ช่วยแกปั้ญหาและสร้างสรรค์ใหเ้กิด
ประโยชนส์ุขแก่สังคม 
๑๐.๒ ส่งเสรมิการสร้างจติสาธารณะเพื่อประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม 
๑๐.๓ ส่งเสรมิการสร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมสี่วนรวมในระบบ
ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสทิธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคม ใหค้วามสําคัญตอ่สิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือ
สว่นหน่ึงของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึง่เป็น
เรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติและโลกใบนี ้
๑๐.๔ ส่งเสรมิให้ประชาชนยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวัน 



-๖- 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. 

 ๑๐.๕ ส่งเสรมิให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
๑๐.๖ ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษา ส่งแวดล้อม การหวงแหนทรัพย์
พยากรณ์ธรรมชาติ และช่วยกันประหยดั หรือสร้างเพื่อทดแทน 
๑๐.๗ ไม่ละเมดิรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมตคิณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมาย 

 
 

 
             (นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
 


