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ท่ี   ปข  74001/                      วันท่ี                  มกราคม  2563                         .

เรื่อง   แจงเวียนประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําป พ.ศ. 2563                                                        . 
 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดจัดทําประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําป พ.ศ. 2563 ข้ึน เพ่ือให
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ นั้น  
 

  เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เปนไป
ดวยความเรียบรอย โปรงใส ตรวจสอบได จึงขอแจงเวียนประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําป พ.ศ. 2563 ใหพนักงานทุก
ทานถือปฏิบัติโดยเครงครัด ท้ังนี้ หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการ
กระทําผิดวินัย 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแจงทุกกองถือปฏิบัติตามประกาศตอไป  
 

 

       (นางสาวพัชรินทร  เหมือนแสง) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 

          ..................................................     
          ..................................................      
         
              (นายธงชัย สมเสนาะ)     ....................................................           
                หวัหนาสํานักปลัด            ……………………………..……………… 
         จ.ส.อ. 
             (อภิรมย สงใย) 
        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี     
       

  ทราบ 
       ดําเนินการตามเสนอ 
       อนุมัติ 
       อ่ืนๆ..........................................          
 
                     (นายสังวร มุงดี) 
                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
 
 



แจ  งเวียนประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําป พ.ศ. 2563 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 จ.ส.อ.อภิรมย  สงใย ปลัด อบต.ปราณบุรี  

2 นายภารเดช  เสาวสิงห นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

3 นายธงชัย  สมเสนาะ หัวหนาสํานักปลัด  

4 นางสาวพัชรินทร  เหมือนแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

5 นางสาวขวัญใจ  สุดถนอม นักทรัพยากรบุคคล  

6 นายเพ่ิมพันธ ทัดศรี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

7 นายวรินทร  พิศาลทรัพย เจาหนาท่ีธุรการ  

8 นางสาวทิพรัตน   ศาสตรเวช ผูชวยเจาพนักงานสวนสาธารณะ  

9 นายศุภโชค  นุษพรรณ พนักงานขับรถยนต  

10 นายเอกพนธ   คงนิล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

11 นายสําเริง  มานพ คนงานท่ัวไป  

13 นางนงนุช  ทัศนภักดี แมบาน  

14 นายบุญรวม   สําแดงเดช ยาม  

15 นางปริชาติ  ฟกเถ่ือน ผูอํานวยการกองคลัง  

16 นางสาวปนัดดา   เตชะวันโต เจาพนักงานจัดเก็บรายได  

17 น.ส.สภุัชชา  เชาวมาก เจาพนักงานพัสดุ  

18 นางสาวสุรีย  แกวเขียว เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  

12 นางสาวมณฑิรา   ติดพุก ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  

29 นายประสพพร พวงพี นายชางโยธา  

19 นายชาญณรงค  ผวาผดุง ผูชวยนายชางโยธา  

20 นางสาวประภาภรณ  ทิพยเนตร ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

21 นายธนกฤต  ประภากรณ ผูชวยนายชางไฟฟา  

22 นางสาวนุชนาต  ทิพยเนตร ผูอํานวยการกองการศึกษา  

23 นางสาวพนิดา หยดสนิทใจ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

24 นางสายรุง  ตรีเพชร ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  

25 นางสาวกุลฤดี  กระแจะเจิม ผูดูแลเด็ก  

26 นายชาญณรงค  สุขอ่ิม ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  

27 นางสาวกรกนก   ลิ้มเจริญภักดี นักพัฒนาชุมชน  

28 นางสาวชนัญญา กรเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี  

30 นายพีรศิษฏ  สายน้ําเขียว คนงานท่ัวไป  

31 นายณัฐวุฒิ  จันทรักษา คนงานท่ัวไป  
 



 

 
 
 

  
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง ประจําป พ.ศ. 2563 
………………….……………… 

 

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
โดยมุงสงเสริมคุณภาพบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ใหเคารพศักดิ์ศรีคุณคาความเปนมนุษย 
สงเสริมคนดี ท่ีมีจิตบริการ และดําเนินชีวิตพอเพียงโดยคุณธรรม จริยธรรมเปนพ้ืนฐานภายใตองคกรธรรมาภิบาล 
เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงขอประกาศนโยบายดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี้ 
  1. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตองปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ มุงม่ัน มี
ความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
  2. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จะตองพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
อุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ 
  3. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จะตองพึงปฏิบัติตนตอผูรวมงานดวย
ความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการใดท่ีเปนการกลั่นแกลงกัน 
  4. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จะตองพึงตองรับใหความเปนธรรม และ
สงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตนเองโดยไมชักชา และดวยความสุภาพเรียบรอย ไมดู
หม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง ประชาชนผูมาติดตอราชการ 
  และใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปราณ
บุรี มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  1. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
  4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
  8. การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 
   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  3  เดือน. มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 

(นายสังวร  มุงดี)  
      นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  



แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 

ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

ท่ี ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 

1 การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 1.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทํา 

การเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวา
การกระทําดังกลาวของพนักงานอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงาน
ตองหยุดการกระทําดังกลาว 

1.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรมและประเพณี ในกรณีท่ีมีขอ 

ขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม 
ศาสนา หรือประเพณี 

1.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาสวนราชการทุก 

ระดับชั้นตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรมโดย
ไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนบุคคล 

1.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในศูนยราชการทุก 

ระดับชั้นตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมี
ความซ่ือสัตย มีผลงานดีเดน 

1.5 ไมกระทําการใดๆ อันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจให 
เกิดแกสวนราชการหรือราชการโดยรวม 

2 การมีจิตสํานึกท่ีดีซ่ือสัตยและ
รับผิดชอบ 

2.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวังและ 
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 
2.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตาม 
เจตนารมณของกฎหมาย 
2.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนได
ปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตองชอบธรรม พรอมยินดีแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
2.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนเอง 
ไมใหกระทําการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
2.5 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
2.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไป
ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
2.7 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอ 
ตําแหนงหนาท่ีของตนเองหรือพนักงานเทศบาลคนอ่ืน 
2.8 ใชดุลยพินิจและติดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู
ความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.9 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขให 
ถูกตองและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
2.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ 
ตามกฎหมายหรือประชาชน ตองใหความรวมมือกับ 
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 
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ท่ี ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 

  2.11 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย 
แกราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวให   
ผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผู
สั่งพิจารณาสั่งการตอไป 

3 การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

3.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีเคยมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปน
ญาติ พ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัวมา
ประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลนั้น 
3.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกของทางราชการ ไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของ
ตนเองหรือของผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
3.3 ไมกระทําการหรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
สวนตัว ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับ
ประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี 
3.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือ
หนาท่ีอ่ืนตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
3.5 ไมเรียกรับหรือจะยอมรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกรับหรือยอมรับ 
ซ่ึงของตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลัง
ดํารงตําแหนง หรือไมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีแลวก็ตาม 
3.6 ไมใชตําแหนงหรือการกระทําท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคล
ใดเพราะมีอคติ 
3.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติ
กรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเองบุคคลอ่ืนไดรับประโยชนอันมิควรไดชอบ
ดวยกฎหมาย 

4 การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม
และถูกกฎหมาย 

4.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทํา
การเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
4.2 เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานตองมี
หนาท่ีรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหนา
หัวหนาสวนราชการ 
4.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับ
คาตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ รัฐวสิาหกิจ องคการ
มหาชน ราชการสวนทองถ่ิน ตอหัวหนาสวนราชการในกรณีท่ีการ
ดํารงตําแหนงอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 
4.4 ในกรณีท่ีพนักงานเขารวมประชุมหรือพบวามีการกระทําซ่ึงมี
ลักษณะตามขอ 4.2 หรือขอนี้ พนักงานมีหนาท่ีคัดคานการกระทํา
ดังกลาว 
4.5 ปฏิบัติหนาท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในการ
ดําเนินงานโดยยึดม่ันในความถูกตอง เท่ียงธรรม ถูกตองตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
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  4.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรมเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบ 
และประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
4.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆ โดยยึดหลักประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติ และประชาชน มากกวาประโยชนสวนตน 
4.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชา ยึดม่ัน
ความถูกตอง เท่ียงธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ 

5 การใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 

5.1 ปฏิบัติหนาท่ีใหลุลวงโดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใช
อํานาจเกินกวาท่ีมีอยูตามกฎหมาย 
5.2 ปฏิบัติหนาท่ีหรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิ 
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน กอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลอ่ืนโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 
5.3 ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัย
ท่ีดี ปราศจากอคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไม
เปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพ
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง อันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ี
รัฐกําหนดเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ีมี
เหตุผลเปนธรรมและเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 
5.4 ละเวนการใหสัมภาษณ การอธิบาย การแสดงปาฐกถา การ
บรรยาย หรือการวิพากษวิจารณ อันกระทบตอความเปนกลาง
ทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชาการ 
5.5 ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติ พ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือน
ฝูง หรือผูมีบุญคุณ และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม ไม
เห็นแกหนาท่ีผูใด 
5.6 ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุ
แหลงท่ีมา 
5.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใส และใหเกียรติ
ผูรับบริการ 
5.8 สอดสอง ดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค และยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
5.9 ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยง
การใชศัพทเทคนิค หรือคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ 
5.10 ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวัง 
ไมใหเสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
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  5.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนได
สวนเสีย ในสถานท่ีใหบริการ และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการ
แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน 

6 การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
อยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 

6.1 ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอันมิใชการ
ปฏิบัติหนาท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคล
อ่ืน 
6.2 ชี้แจงแสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการ
อันกระทบตอสิทธิเสรีภาพคนอ่ืน ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอ
ของบุคคล หรือเม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมาย เวนแตการอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว 
ท้ังนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการนับแตกระทําการ
ดังกลาวหรือไดรับการรองขอ 
6.3 เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับ
ทราบ รวมถึงใหขอมูลแกผูมารองขอตามกรอบระเบียบกฎหมาย 
6.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชนถูกตอง 
ดวยความระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของ
ทางราชการ 
6.5 ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันมิควรเปดเผยท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงาน 

7 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

7.1 ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให
เกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มกําลังความสามารถ 
7.2 ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิประโยชน ท่ีทางราชการจัดให
ดวยความประหยัด คุมคา ไมฟุมเฟอย 
7.3 ใชความรู ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี 
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 
7.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืน
ของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
7.5 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอ
ตําแหนงหนาท่ีของตนหรือของพนักงานอ่ืน ไมกาวกายหรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอ่ืนโดยมิชอบ 
7.6 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู
ความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ
สวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐาน และความเหมาะสมของแตละ
กรณี 
7.7 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีตองรีบแกไขให
ถูกตอง และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบทันที 
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  7.8 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือประชาชน ตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดย
ใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอในการ
ตรวจสอบ 
7.9 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวให
ผูใตบังคับบัญชาบันทึกเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่ง
พิจารณาสั่งการตอไป 
7.10 ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะ พยายาม มุงม่ัน และ
ปฏิบัติหนาท่ีเสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนดในความรับผิดชอบ
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลา ไดผลลัพธตาม
เปาหมาย คุมคา ดวยวิธีการท่ีถูกตองท่ีกําหนด โดยวิธีการ 
กระบวนการถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ 
ประชาชน 
7.11 ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพโดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ 
และหนวยงาน โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ีดวย
ความถูกตองรอบคอบระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม
อยางเต็มความสามารถ 
7.12 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู มีความรู ความสามารถ 
ทักษะ ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
7.13 พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานท่ีดีท่ีสุด มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเปนแบบอยางได 
7.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารขอมูลรวมท้ังสถานท่ีใหเปน
ระบบระเบียบ เพ่ืออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายดูแล 
รักษาและใชทรัพยากรของทางราชการอยางประหยัดคุมคา 
เหมาะสมดวยความระมัดระวังมิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองเสมือน
เปนทรัพยสินของตนเอง 

8 การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

8.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครอง
ระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศ
ไทย 
8.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองค
พระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท ไมวาทางกาย และ
ทางวาจา 

9 การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร 

9.1 จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
9.2 เปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ ไมละเมิด รัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
กฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย ในกรณีท่ีมี 
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  ขอสงสัยหรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย 
พนักงานตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาและดําเนินการตอไดตอเม่ือไดขอยุติจาก
หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว 
9.3 เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองท่ีดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด 
9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของตําแหนงหนาท่ี รักศักดิ์ศรีของตนเองโดยประพฤติตนให
เหมาะสมกับการเปนพนักงานท่ีดีอยูในระเบียบวินัย กฎหมาย และ
เปนผูมีคุณธรรมท่ีดี 
9.5 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ และความเสียสละ 
ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม 
รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและ
ประชาชน 
9.7 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ี
เปนความลับโดยพนักงาน จะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ี และ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือเปนไปตามกฎหมายกําหนด
เทานั้น 
9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับ
ใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบเคารพตอความ
เชื่อและคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงานยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกตางและบริหารจัดการความขัดแยงอยางมีเหตุผลไมผูกขาดการ
ปฏิบัติงานหรือเก่ียงงานอันอาจกอใหเกิดการแตกความสามัคคีใน
หนวยงาน ประสานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของดวยการรักษาสัมพันธภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
9.10 ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาโดยการใหตาม
ประเพณี 
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  9.11 ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยคําสุภาพ มี
น้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอาง
เปนผลงานของตน 
 
 

 
 
 

 
(นายสังวร  มุงดี)  

      นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


