
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
................................................................ 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่ 
  ๑. พึงด ารงตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  ๒. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  ๓. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  ๔. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 
  ๕. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ขอประกาศมาตรฐานทั้ง ๕ ประการ ดังกล่าวข้างต้นเป็น 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก ้
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕64 
 
      

                                                        (นายสุเมธ  ทิศกลาง) 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
              ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 
 
 
 
 



        

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

   

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลมีหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
ตนเองในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสจึงขอประกาศหลักเกณฑ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

 ข้อ 1  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ข้อ ๒  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ มีจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ข้อ 3  เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
ข้อ 4  เพ่ือให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมใน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
     ข้อ 5  เพ่ือเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการด าเนินงานสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
    ข้อ 6  เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติราชการ 
    ข้อ 7  เพ่ือใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตเป็นกรอบในการด าเนินงานในด้าน

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ข้อ 8  เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์โครงการ แผนงาน กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดและมาตรการ 
    ข้อ 9  เพ่ือสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับข้าราชการ 
    ข้อ 10 เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

มีการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
    ข้อ  11 เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง , คณะผู้บริหาร กรณีเกิด

การทุจริตและประพฤตมิิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน 
 
                                   ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕64 
 
      

                                                  (นายสุเมธ  ทิศกลาง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
        ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 
 
 



ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกฝังให้มีคุณธรรมประจ าใจปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบกฎหมาย 
 

             

             

           
 
 
 



            
                         กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
ปลูกฝังอุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี 
 
 

     
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 



 
   กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
 

    
 

                    
 
 
 



 
 
     กิจกรรมจิตเป็นสาธารณะอุทิศตนเพ่ือเสียสละเวลาเข้าร่วมพัฒนาต าบลหนองตะไก้ 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
                ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

       ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
                                     *********************************************** 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด โดยมี
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงินการคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน วางมาตรฐานการ
ด าเนินงานจัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล      
หนองตะไก ้

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้ เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะท า
ให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ความทั่วไป  
1.1.ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ    

ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565”  
1.2.ในข้อบังคับนี้ ค าว่า“จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น”หมายความว่า ความประพฤติหรือกิริยาที่ควร

ปฎิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นข้อที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองตะไกพึ้งปฎิบัติ ในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ  

1.3.ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้รวมถึงพนักงานจ้าง 
 

ข้อ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ  
2.1 ซื่อสัตย์สุจริต : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบาย กฎ ระเบียบ อย่าง

เคร่งครัด ท าในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง และแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องหน้าที่การงาน  
2.2 รับผิดชอบต่อหน้าที่ : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ต่อการตัดสินใจ   

ต่อการกระท าต่อเป้าหมายและต่อผลงาน  
2.3 รับผิดชอบต่อหน่วยงาน : ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

อย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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 2.4 มีจิตสาธารณะ : พึงให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจมีจิตมุ่งบริการ (service 

mind) อุทิศตนและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
ข้อ 3 ยึดมั่นและท าในสิ่งที่ถูกต้อง  

3.1 กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม ปฏิบัติตาม ค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และกล้าที่จะคัดค้านถ้าค าสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย  

3.2 ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง  

ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
4.1 โปร่งใส เปิดเผย : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางที่ก าหนดอย่างชัดเจน สามารถ ตรวจสอบ

ความถูกต้องได้และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล  
4.2 ตรวจสอบได้:พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ พร้อมรับการ 

ตรวจสอบ และรับผิดชอบในผลของการตรวจสอบ  
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

5.1 มุ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการให้บรรลุเป้าหมายที่ส่วนราชการก าหนด  

5.2 พัฒนางานและทีมงาน : พึงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยใช้วิธีการสร้างเสริม กระบวนงานที่
ถูกต้องเป็นธรรม และให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจกับผู้ร่วมงาน 

5.3 พัฒนาตนเอง : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความใส่ใจ และใฝ่ศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการท างานของตนและมองหาโอกาสน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนา  

ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรม  
6.1 ยึดมั่นระบบความเสมอภาคและความเป็นธรรม : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุภาพมี น้ าใจ 

เอ้ืออาทรต่อประชาชน และผู้ร่วมงาน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
6.2 ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเท่ียงตรงยุติธรรม โดยไม่ตกอยู่ภายใต้  

อ านาจหรืออิทธิพลของบุคคลใด เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับผลประโยชน์อื่นใดอันมิควร  
  ข้อ 7 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ  
7.1 เคารพกฎหมายและกฎของสังคม : พึงจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เคารพ และ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม  
7.2 เคารพบุคคล : พึงเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน  
7.3 ใฝ่หาความรู้ : พึงเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยนความพากเพียรเพื่อประโยชน์ในการท างานและ

การด ารงชีวิต  
7.4 ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการด ารงชีวิต : พึงปฎิบัติตนตามหลักความเชื่อทาง ศาสนาที่ตนนับถือด้วย

ความมีสติ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ยึดมั่นตามวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย  
ข้อ 8 ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

8.1 หลักพอประมาณ : พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่ 
เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน  

8.2 หลักมีเหตุผล: พึงศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและเหตุปัจจัยอย่างครบถ้วน รอบด้าน  
8.3 หลักมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง : พึงเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน การ

ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
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 นอกจากนั้นข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ต้องปฏิบัติตนตาม จริยธรรมหรือ

จรรยาบรรณของอาชีพ จะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อตนเองและสังคม คือ  
-ต่อตนเอง การปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ของอาชีพ ท าให้พนักงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นข้าราชการทีด่ีเป็นบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะท าเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เป็นผู้คิดดีท าดี มี 
ความสุขกับการปฏิบัติหน้าที่ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีความสบายใจ อ่ิมเอิบใจ เป็นที่รักใคร่ของ 

ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานในองค์กร เป็นผู้มีคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม 
-ต่อสังคม ท าให้สังคมมีความสงบสุข ประชาชนอยู่ดีกินดีได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างอย่างรวดเร็ว

และเต็มความสามารถเพราะพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นสิ่งขับเคลื่อนการบริหารงานของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่พ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริงแต่ละองค์กรจะมี พนักงานจากที่ต่างๆ มาท างานร่วมกัน 
เมื่ออยู่ร่วมกันจ านวนอย่างหลากหลายก็จะต้องมีกติกาในองค์กร จรรยาบรรณจึงช่วยให้เกิดการปฏิบัติที่  เท่า
เทียมกันในสังคม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร  

ทั้งนี้ให้ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยเคร่งครัด 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕64 
 
      

                                                  (นายสุเมธ  ทิศกลาง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
        ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ พ.ศ. 2565 
************************************** 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ  

3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ 
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ใน
ทุกระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคมตามล าดับ 

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้ น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้อ
อ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน อันก่อให้เกิด บรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี ้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
                                   ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕64 
 
      

                                                  (นายสุเมธ  ทิศกลาง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
        ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 

 
 
 
 
 



 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

*********************************** 
 
แนวทางปฏิบัติ  
1. การยึดม่ันในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  หรือ
สนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ใน ประเทศไทย  

1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ พระรัชทายาทไม่
ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

 

2. การยึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม  
2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวล จริยธรรมนี้ใน

กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบล อาจขัดประมวลจริยธรรม 
พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว  

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง  ประมวล
จริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี  

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้  บังคับ
บัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว  

2.4 หัวหน้าส่วนราชการละผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริม และยกย่อง
ผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น  

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ ราชการ
โดยรวม  

 

3. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ  
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อัน มิควรได้

จากการปฏิบัติงาน  
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ ถูกต้อง ชอบ

ธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน  
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือ มีพฤติกรรม

ในทางมิชอบ  
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มก าลัง ความสามารถที่

มีอยู่ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วยจะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่ เสียหาย  
3.7 ละเว้นจากการกระทั้งปวงที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ พนักงาน

ส่วนต าบลคนอ่ืน  
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติใน วิชาชีพ  
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้า ส่วน

ราชการทราบ  
 
 



 
 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย  
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง ราชการด้วย

วาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตาม ค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป  

 

4. การยึดถือประโยชน์ของ ประเทศชาติเหนือกว่า ผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน  
4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง  หรือผู้มี

บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น  
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง ราชการไป

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย กฎหมาย  
4.3 ไม่กระท าการหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ เคลือบแคลง

หรือสงสัยว่าจะขัดประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ ประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นหลัก  
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกด้วย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือ  ของญาติของ

ตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ ตาม  
4.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ  
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหือสัญญาด้วยตนเอง หรือบุคคล

อ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง ประมวลจริยธรรมนี้  
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่ รายงานการฝ่าฝืน

ดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ บุคคลซึ่งมิใช่ส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วน  ราชการในกรณีที่การด ารงต าแหน่ง
นั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่  

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซ่ึงมีลักษณะตาม ข้อ 5.2 หรือ
ข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคั้นค้านการกระท าดังกล่าว  

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดย ยึดมั่นใน
ความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ  

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละ  เว้นการ
แสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ  

5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน  มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม  ยึดถือ
ผลประโยชน์ของชาติ  
 
 
 
 



 
 
 
6. การให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  

6.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตาม กฎหมาย  
6.2 ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอืน่ โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ ของบุคคล ไม่

กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคล โดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย  
6.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 

และ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ รัฐธรรมนูญ เว้นแต่การด าเนินการตามมาตราที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้ บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มี 
เหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  

6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ วิพากษ์วิจารณ์อัน
กระทบต่อความเป้นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความ คิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  

6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง  ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  

6.6 ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา  
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ  
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค  ยุติธรรม และมี

อัธยาศัยไมตรี  
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค า

ภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ  
6.10 การปฏิบัติด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ  สิทธิของ

บุคคลอื่น  
6.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานที่ ให้บริการและน า

ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการ ให้บริการประชาชน  
 

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันมิใช้การการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระท าการอันกระทบต่อสิทธิและ เสรีภาพ

บุคคลอืน่ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม กฎหมาย เว้นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ 
นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการ ร้องขอ  

7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้
มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  

7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ  

7.5ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน  
 
 
 



 
 
 

8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลัง ความสามารถ  
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด  คุ้มค่า ไม่

ฟุ่มเฟือย  
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพละ มาตรฐานวิชาชีพโดย

เคร่งครัด  
8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง ความสามารถที่

มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย  
8.5 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือ ของพนักงาน

ส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วน  
ต าบลอ่ืนโดยมิชอบ  

8.6 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติใน  วิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม ของแต่ละกรณ ี 

8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้  หัวหน้าส่วน
ราชการทราบโดยพลัน  

8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ประชาชนต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานทีมีหน้าที่ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและ  ครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการ
ตรวจสอบ  

8.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง  ราชการด้วย
วาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตาม ค าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป  

8.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ ภายในเวลาที่
ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วย
วิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกต้อง ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
ประชาชน  

8.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงานโดยใช้  ทรัพยากร
อย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษา ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ  

8.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
8.13 พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้  
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระเบียบเอ้ืออ านวยต่อการ ท างานให้

ส าเร็จตามเป้าหมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความ ระมัดระวัง 

มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง  
 

9. การยึดม่ันในหลักจรรยา วิชาชีพขององค์กร  
9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 



 
 
  
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก ประการไม่

ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย กฎหมายในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมี
ข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย
พนักงานส่วนต าบลต้องแจ้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อ
ได้ ต่อเมือ่ได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว  

9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีอยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี  

9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ ความสามารถ 
ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน  

9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง เสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  

9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงาน ส่วนต าบล/

พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนด
เท่านั้น  

9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและ
กันในทางที่ชอบ  

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน  
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล  
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคี ในหน่วยงาน 
 - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน  
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่า จะเป็น

ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของตน เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณี  

9.11 ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ อันดี ต้องไม่
ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของ ผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของ
ตน 

  
10. การสร้างจิตส านึกให้ ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติ ตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรม และดูแลสภาพแวดล้อมให้ สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ ปัจจุบัน  

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประขาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วย ลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
สังคม  

 
 



 
 
 
10.2 สร้างจิตสาธารณเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
- สร้างวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความ รับผิดชอบใน

การรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติและโลกใบนี้  
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือสอนให้คนท า

ความดี  
10.3 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนสายกลาง โดยยึด หลักความ

พอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
 - ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนา ตนเองให้มี

ความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ  
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผลถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม 

ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ ส่วนรวมและต่อตนเอง  
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมีการ วางแผนและ

ด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย  

- ประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย  
 
 
                         ลงชื่อ   นายสุเมธ  ทิศกลาง   ผู้เห็นชอบ  
                                 (  นายสุเมธ  ทิศกลาง  )  

                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
               ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 


