
 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอาฮ ี
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮ ี

---------------------------------------------- 
 

   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสามกําหนดให 
"รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมตํ่ากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว"  การกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ี  ของรัฐ     แตละประเภท โดยมีกลไกและระบบ
ในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังนี้  การฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปน    การกระทําผิดทางวินัย 

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย พุทธศักราช  25๖0 มาตรา  ๗๖ 
วรรคสาม  องคการบริหารสวนตําบลอาฮี  จึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลอาฮี 
เพื่อเปนเครื่องกํากับ  ความประพฤติของพนักงานสวนตําบลในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี ้

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ   ณ  วันท่ี    20       เดือน   มกราคม     พ.ศ. 25๖6 
 
                                              
                  สัญญา  สุวันนัง                            

                                  (นายสัญญา   สุวันนัง) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลอาฮี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี 

อําเภอทาลี่  จังหวัดเลย 
พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลอาฮี 
อําเภอทาลี่  จังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คํานํา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มีสาระสําคัญประการหนึ่งท่ีมุงแกไขปญหาการ
ผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม รวมท้ังการดําเนินการทางการเมืองท่ีขาดความโปรงใส      ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจท่ีลมเหลว จึงมีบทบัญญัติท่ีมุงเนนการทําใหบานเมืองมีความ
โปรงใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดในหมวด ๖ นโยบายแหงรัฐ      มาตรา  76  วรรคสาม  เปนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ใหมีการจัดทําประมวลจริยธรรมเพื่อเปนมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานนั้นๆ  เพื่อใหการบังคับใชมาตรการทางจริยธรรมของ เจาหนาท่ีของรัฐ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

องคการบริหารสวนตําบลอาฮี  จึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลอาฮีข้ึนและหวังวา
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี ทุกคนจะไดใชประโยชน           จากประมวล
จริยธรรมฉบับนี้ในการนํามาเปนแนวทางปฏิบัติงาน และเปนเครื่องกํากับความประพฤติในการปฏิบัติงานอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชนสุขและผลสําเร็จมาสูหนวยงานสืบไป  
 
 
             

องคการบริหารสวนตําบลอาฮี 
                          

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 
 

                       หนา 
คํานํา 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ        ๑ 
หมวด ๑  บทท่ัวไป                                                                           ๑ 
หมวด ๒ มาตรฐานจรยิธรรม        ๑ 
 สวนท่ี ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการ 
    ขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี     ๑ 
 สวนท่ี ๒ จรรยาวิชาชีพขององคกร        ๒ 
 สวนท่ี ๓ จรรยาวิชาชีพ                     ๓ 
หมวด ๓            ๓ 
 สวนท่ี ๑ กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม                  ๓ 
 สวนท่ี ๒ ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม       ๔   
หมวด ๔  ข้ันตอนการลงโทษ                     ๕ 
บทเฉพาะกาล                       ๕ 
ภาคผนวก 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑- 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี  อําเภอทาลี่  จังหวัดเลย   

พ.ศ. ๒๕๖6 
-------------------------------------------------- 

 ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖ วรรคสาม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน          ท่ี
ชัดเจนและเปนสากล 

๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพิ่มความหนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ           และ
ประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต 
ขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง  ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน           และ
ตอสังคมตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง 
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไป
กับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ  อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี ้
 “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี 
 “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงพนักงานจาง และลูกจาง   ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“คณะกรรรมการจริยธรรม”  หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบลอาฮี 
ขอ ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอาฮี รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮ ี
 

ขอ  ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮีทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก    ธรรมาภิ
บาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก  ๑๐  ประการดังนี ้

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 



 

-๒- 
 

(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัวและไมมีผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยืนหยัดทําในส่ิงถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

              (๑๐)  การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคู
คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
  

      สวนท่ี  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
ขอ ๔  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี  ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

         ขอ  ๕  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ  ๖  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮ ี ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ  ๗  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี  ตองไมประพฤติตนอันกอใหเกิดความเส่ือมเสียตอ
เกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

ขอ  ๘  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ  ดวย
ความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ  ๙  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวย
ความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

ขอ  ๑๐  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮ ี ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ  เรียบรอย       มี
อัธยาศัย 

ขอ  ๑๑  ขาราชาการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี  ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การ
เปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาต       จาก
ผูบังคับบัญชา  หรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 

ขอ  ๑๒  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮ ี ตองการรักษา  และเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ผูรวมงาน  พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  

ขอ  ๑๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ี
มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตามตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล 
หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

ขอ ๑๔  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาฮี  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวย
ความสุภาพ  มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
 



 

-๓- 
 

         สวนท่ี ๓ 
จรรยาวิชาชีพ  

 
ขอ  ๑๕  ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลอาฮี  ผูประกอบวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย พยาบาล วิศวกร  ครู 

ฯลฯ  ตองมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนําจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกลาวมาใชบังคับเพิ่มเติม
สําหรับบุคลากรท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพขางตนแลวแตรายกรณีไป 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี  ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ  ๑๖   ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาฮี  มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม ยกยองขาราชท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม        
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๒)  สืบสวนหาขอจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลอาฮีหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลอาฮีหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 

(๓)  ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา    มิ
ใหถูกกล่ันแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลอาฮี    หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายกองคการ
บริหารสวนตําบลอาฮีหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(๔)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูกกล่ันแกลงหรือถูก
ใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง  โยกยาย  เล่ือนข้ันเงินเดือน  ต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอ
สิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้นจะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕)  ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๖)  ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด

มอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
(๗)   อื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ  ๑๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอาฮี แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพื่อควบคุม กํากับใหมี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร  เลือกกันเองใหเหลือสองคน 

                   (๓) กรรมการซึ่งเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบลอาฮี  
ท่ีไดรับเลือกต้ังจากขาราชการพนักงานจางและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลแหลมนั้น จํานวนสองคน 
                   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) - (๓) รวมกันเสนอช่ือและคัดเลือกใหเหลือ
สองคน  ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาฮี เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม      และอาจ
แตงต้ังผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม   กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมากอน 
 



-๔- 
 

ขอ  ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคปกครองสวน

ทองถ่ิน 
(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณี   ท่ีมี

ขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนประมวล
จริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง  และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ีขอให
กระทรวง  กรม หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐหรือหางหุนสวน บริษัท ช้ีขอเท็จจริง               
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด  มาช้ีแจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๔)  เรียกผูกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาช้ีแจง  หรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสารและ
หลักฐานท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

(๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (๗)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชาใช
อํานาจโดยไมเปนธรรมตอราชการผูนั้น 

(๘)  ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย  
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 

สวนท่ี  ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ ๑๙  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลอาฮี  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ  ๒๐  การดําเนินการตามขอ ๑๙  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจํานวนไมนอย
กวาสามคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม         ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหนง  ตลอดจน
หนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลรายอันเกิด
จากการฝาฝน  และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ  ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม  
ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ ส่ังยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  
แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ ส่ังลงโทษผูฝาฝนตามขอ  ๒๕  แตหาก
ปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

 ขอ  ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนขอ  ๑๙ ขอ  ๒๐ และขอ  ๒๒ ใหนํา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย      ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 

 ขอ  ๒๔  การส่ังการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ  ๒๒  ใหดําเนินตามนั้นเวนแตจะปรากฏขอเท็จจริง
ในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการส่ังการนั้นเปล่ียนแปลง 

 
 
 



-๕- 
 

หมวด  ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

ขอ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไป
ประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การเล่ือนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ  หรือการส่ังใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ  ๒๖  เมื่อมีการดําเนินสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการส่ังลงโทษตามขอ ๒๒ แลว ใหองคการบริหาร
สวนตําบลอาฮี  ดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ  ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ  ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลอาฮี  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษตามขอ  ๑๘  (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ  ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล  
 

ขอ  ๒๙  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวล
จริยธรรมใหมีความเหมาะสม  (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 

*************************************** 
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-๑- 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลอาฮี  อําเภอทาลี ่ จังหวัดเลย 

 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ อบต. แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนาการปกครอง
ระบอบอื่นท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศ
ไทย  
1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองค
พระมหากษัตริย พระราชิน ีและ พระรัชทายาทไมวาทางกาย 
หรือทางวาจา  

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  2.1 ปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมอยางตรงไปตรงมาและไม
กระทําการเล่ียงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผู
ทักทวงวาการกระทาดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทํา
ดังกลาว  
2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีท่ีมีขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี  
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับช้ันตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม 
โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  
2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับช้ันตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมี
ความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน  
2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเส่ือมเสียและไมไววางใจให
เกิดแกสวนราชการหรือราชการโดยรวม  

3. การมีจิตสานึกท่ีดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ  3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวงั
และแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน  
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมาย  
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายส่ิงท่ีตนได
ปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
ไมใหกระทําการหรือ มีพฤติกรรมในทางมิชอบ  
3.5 ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง  
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ
ระมัดระวงัและเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู 
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4. การยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชน
สวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน  

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรค
พวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือให
โทษแกบุคคลนั้น  
4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับ
อนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย  
4.3 ไมกระทําการหรือดารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่ง
กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของหนาท่ี  
4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอื่นตอง
ยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก  
4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกดวย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดารงตําแหนงหรือไมเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีแลวก็ตาม  
4.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมี
อคติ  
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา
ดวยตนเองหรือบุคคลอื่นไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

5. การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตองเปน
ธรรมและถูกกฎหมาย  

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเล่ียง
ประมวลจริยธรรมนี ้ 
5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมี
หนาท่ีรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ  
5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน 
ตอหัวหนาสวนราชการในกรณีท่ีการดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาท่ี  
5.4 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมี
ลักษณะตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนกังานสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการ
กระทําดังกลาว  
5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ
หนาท่ีโดยยึดมั่นในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ  
5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ  
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน  
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชายึดมั่นความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ  

 



-3- 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ อบต. แนวทางปฏิบัติ 
6. การใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  

6.1 ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวาท่ีมี
อยูตามกฎหมาย  
6.2 ปฏิบัติหนาท่ีหรือดาเนินการอื่น โดยคํานึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระ
หรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย  
6.3 ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจาก
อคติและไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตการดาเนินการตามมาตราท่ีรัฐกําหนด 
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได 
เชนเดียวกับบุคคลอื่นหรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ี
ยอมรับกันท่ัวไป  
6.4 ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  
6.5 ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด  
6.6 ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา  
6.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ  
6.8 สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี  
6.9 ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพท
เทคนิคหรือถอยคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ  
6.10 การปฏิบัติดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น  
6.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียใน
สถานท่ีใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนา
หนวยงานและการใหบริการประชาชน  

7. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

7.1 ไมใชขอมูลท่ีไดจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันมิใชการการปฏิบัติหนาท่ี
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอื่น  
7.2 ช้ีแจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่นไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อ
บุคคลรองขอตามกฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว ท้ังน้ี จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแต
กระทําการดังกลาวหรือไดรับการ รองขอ  
7.3 เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึง
ใหขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  
7.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชนถูกตอง ดวยความ
ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ  
7.5ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน  
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8. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุด
จนเต็มกําลังความสามารถ  
8.2 ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให ดวย
ความประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย  
8.3 ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด  
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง 
และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย 
จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย  
8.5 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนง
หนาท่ีของตนหรือของพนักงานสวนตําบลอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลอื่นโดยมิชอบ  
8.6 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ 
เย่ียงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณ ี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขใหถูกตอง 
และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน  
8.8 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานทีมีหนาท่ีตรวจสอบ
โดยใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ  
8.9 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเร่ืองท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ 
ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเร่ืองดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ือง
ลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพื่อใหผูสั่งพจิารณาสั่งการตอไป  
8.10 ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาท่ี
เสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการท่ีถูกตอง
ท่ีกําหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติ ประชาชน  
8.11 ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และ
หนวยงานโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง 
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ  
8.12 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ 
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
8.13 พัฒนาระบบการทางานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเปนแบบอยางได  
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมท้ังสถานท่ีใหเปนระเบียบเอื้อ
อานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา
เหมาะสม ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปน
ทรัพยสินของตนเอง  
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  9.1 จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

9.2 เปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณีท่ีมี
ขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย
พนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไดตอเมื่อได
ขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว  
9.3 เปนแบบอยางท่ีดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด  
9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความสูญเสียตอเกียรติภูมิของ
ตําแหนงหนาท่ี  
-รักศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปน
พนักงานสวนตําบลท่ีดี อยูในระเบียบวินัย กฎหมาย และเปนผูมี
คุณธรรมท่ีดี  
9.5 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกาลังความสามารถ ดวยความเสียสละ 
ทุมเทสติปญญาความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสาํเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน  
9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอน ของประชาชนดวยความเปน
ธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน
และประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ี
เปนความลับโดยพนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมี
อํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือเปนไปตาม
กฎหมายกําหนดเทาน้ัน  
9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับ
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  
-เคารพตอความเช่ือ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน  
-ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยง
อยางมีเหตุผล  
-ประสานงานกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการรักษาสัมพันธภาพใน
การปฏิบัติงาน  
9.10 ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได
สําหรับตนเองหรือผูอื่น 
 9.11 ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ 
มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอาง
เปนผลงานของตน  
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10. การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ิน
ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  

10.1 ปลูกฝงจิตใจใหประขาชนมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม สรางคุณธรรม จริยธรรม รูจักเสียสละ 
รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อ
สวนรวม ชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวย
แกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม  
10.2 สรางจิตสาธารณะเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม  
-สรางวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบ
ประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสิทธ ิเสรีภาพ หนาท่ีความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม  
-ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือ
สวนหนึ่งของสังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษา
ส่ิงแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติและ
โลกใบนี้  
-ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําส่ัง
สอนในทุกศาสนาท่ีนับถือสอนใหคนทําความดี  
10.3 การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ 
ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม  
-ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ 
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ  
-ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
อยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตองโปรงใส เปนธรรม กอน
ตัดสินใจดําเนินการใดๆตองคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
ตอสวนรวมและตอตนเอง  
-ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายมีการวางแผนดําเนินการไปสู
เปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พื้นฐานความรูและคุณธรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  
-ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  
10.4 ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย  
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