
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   พ.ศ.๒๕66 

********************************* 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร   ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเพชร   อำเภอบำเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรที่สร้างความโปร่งใส มี

มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือ

การตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ 
3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและประชาชน

ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  ในทุกระดับ โดยฝ่าย

บริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร   ต่อตนเอง ต่อ
องค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลำดับ  

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้งสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ทั้งนี ้รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร   ทุกคน พึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและ

มาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร   อำเภอบำเหน็จณรงค์    จังหวัดชัยภูมิ   พ.ศ.2566   รายละเอียดปรากฏตาม

แนบท้ายประกาศนี้ 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ   ณ  วันที่  1  ตุลาคม   พ.ศ. 2565 
 

                                                                                                                                                                      

                   (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์)   
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

 



 

 

 

แนวทางปฏบิัติ 

ตามประมวลจรยิธรรมของพนักงานส่วนตำบล 

องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านเพชร 

อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ. ๒๕66 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 

 

 

 



 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร   อำเภอบำเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล แนวทางปฏิบัติ 
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นำการปกครอง
ระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศ
ไทย 
1.2 จงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์ 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกายหรือ
ทางวาจา 

 
2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่ 

กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ 
ทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของพนักงานส่วนตำบลอาจขัด 
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลต้องหยุดการกระทำ
ดังกล่าว 
2.2 ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน 
กรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทาง 
ศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
2.3 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก 
ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ไต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม 
โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
2.4 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก 
ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ไต้บังคับบัญชาที่มี 
ความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 
2.5 ไมก่ระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้ 
เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 
 

3.การมีจิตสำนึกที่ด ีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวัง 
และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตาม 
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ 
ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไข 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน 
ไม่ให้กระทำการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และเต็มกำลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไป 
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 
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 3.7 ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหารต่อ 
ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือพนักงานส่วนตำบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ 
ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไข 
ให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว 
ให้ผู้ไต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่ง 
เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ 
เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

4.1 ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น 
ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มา 
ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง 
อำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ 
ตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
4.3 ไม่กระทำการ หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ 
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ 
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ 
หน้าที่อื่นต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือ 
ยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อน 
หรือหลังดำรงตำแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ 
ตาม 
5.6 ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ 
บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติ 
กรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
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5.การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย 

5.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่ 
กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงาน 
ส่วนตำบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐาน 
พยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้ 
รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการใน 
กรณีท่ีการดำรงตำแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 
5.4ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการ 
กระทำซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมี 
หน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว 
5.5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการ 
ดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม 
ถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
5.6ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตำแหน่ง บำเหน็จ 
ความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
5.7ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ 
ประเทศชาติ ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
5.8ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ไต้บังคับบัญชายึดมั่น 
ความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ 
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้ 
อำนาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอ่ืน โดยคำนึงศักดิ์ศรีความเป็น 
มนุษย ์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิ 
เสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอำนาจ 
ตามกฎหมาย 
๖.๓ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี 
อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มา 
ติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง 
เศรษฐกิจหรืสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือ 
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะ 
ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนหด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือ 
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับ 
บุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็น 
ที่ยอมรับกันทั่วไป 
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล แนวทางปฏิบัติ 
 ๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา 

การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็น 
กลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ 
ตามหลักวิชา 
๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือน 
ฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่ 
เห็นแก่หน้าผู้ใด 
๖.๖ ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ 
ระบุแหลงที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติ 
ผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคำภาษากฎหมายที่ 
ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวัง 
ไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วน 
ได้เสียในสถานที่ให้บริการและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไข 
ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

 
๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง 
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 

 

๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่ 
การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง 
หรือบุคคลอ่ืน 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระทำ 
การอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่ 
อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลร้องขอตามกฎหมาย 
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ 
กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี ้จะต้องดำเนินการภายในสิบห้าวันทำการ 
นับแต่กระทำการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 
๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการ 
ได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของ 
ระเบียบ กฎหมาย 
๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ 
ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น 
ความลับของทางราชการ 
๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบของหน่วยงาน 
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล แนวทางปฏิบัติ 
๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา 
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 

 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ 
เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลังความสามารถ 
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการ 
จัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
หน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และเต็มกำลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไป 
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๘.๕ ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือของพนักงานส่วนตำบลอ่ืน ไม่ก้าวก่าย 
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลอ่ืนโดยมิ 
ชอบ 
๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ 
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจาก 
อคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ 
แต่ละกรณี 
๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไข 
ให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
ตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี 
หน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ 
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการ 
ตรวจสอบ 
๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพ่ือให้ผู้ 
สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งม่ันและ 
ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดงานในความ 
รับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ 
ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กำหนด โดยวิธีการ 
กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ประเทศชาติ ประชาชน 
๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
และอย่างเต็มท่ีด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษา 
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล แนวทางปฏิบัติ 
 ๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ 

ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๘.๑๓ พัฒนาระบบการทำ งานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้ 
๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็น 
ระบบระเบียบ เอ้ืออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง 
เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ 
องค์กร 

๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำไม่ชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนรีที่ชอบ 
ด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตำบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ 
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดำเนินการต่อได้ 
ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แล้ว 
๙.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม 
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ 
ของตำแหน่งหน้าที่ 
- รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น 
พนักงานส่วนตำบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มี 
คุณธรรมที่ดี 
๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความ 
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จ 
และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็น 
ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง 
หน่วยงานและประชาชน 
๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูล 
ที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจะกระทำได้ 
ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าท่าและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือ 
เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น 
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล แนวทางปฏิบัติ 
 ๙.๙ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อม 

กับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้ง 
อย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทำให้เกิดการ 
แตกความสามัคคีในหน่วยงาน 
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพใน 
การปฏิบัติงาน 
สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน 
หรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ 
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิด 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา 
หรือการให้ตามประเพณี 
๙.๑๑ ประพฤติตนให้สามรถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ 
มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการ 
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบ 
อ้างเป็นผลงานของตน 
 

๑๐.การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน 
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแล 
สภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ 
สังคม สร้างคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มี 
ความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่ 
เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการใน 
การดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุข 
แก่สังคม 
๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบ 
ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความ 
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วน 
หนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่ง 
เป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสังคม ให้ถือว่า 
เป็นปัญหา ของตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสั่งสอน 
ในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คนทำความดี 
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล แนวทางปฏิบัติ 
 ๑๐.๓ การดำรงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนิน 

ชีวิตบนสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมี 
ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของ 
ตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ 
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลำดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมี 
ระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจ 
ดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อส่วนรวม 
และต่อตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
โดยมีเป้าหมายมีการวางแผนและดำเนินการไปสู่เป้าหมายด้วย 
ความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและ 
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนำปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ 
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

 

             

(ลงชื่อ)...................... .............................ผู้เห็นชอบ 
( นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์) 

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


