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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
เรื่อง แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก อาเภอนาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
.................................................................
ตามที่ องค์การบริห ารส่ วนตาบลท่าแฝก ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เป็ น เครื่ อ งมือ กากับ ความประพฤติข องข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นต าบลท่า แฝก
ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่ างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรแลระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ
3. ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น แก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้ เ กิดพั น ธะผู กพั น ระหว่ างองค์ก รและข้า ราชการองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลท่า แฝก
ในทุกระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าแฝก ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลาดับ
5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ า แฝกทุ ก คน พึ ง ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ค วบคู่ ไ ปกั บ ระเบี ย บและกฎบั ง คั บ ข้ อ อื่ น ๆ อย่ า งทั่ ว ถึ ง
และมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิด
บรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560
รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕59

(นายรูม อินแจ้ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก อาเภอนาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560
ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ

แนวทางปฏิบัติ

1. การยึดมั่นในคุณธรรม

11 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทาการเลีย่ งประมวล

และจริยธรรม

จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาดังกล่าวของพนักงานส่วนตาบล
อาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตาบลต้องหยุดการกระทาดังกล่าว
1.2 ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี
1.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว
1.4 หัวหน้าส่วนราชการละผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชัน้ ต้องสนับสนุนส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มคี วามซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น
1.5 ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม

2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์

สุจริต และรับผิดชอบ

อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน
2.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัตอิ ย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้น
2.4 ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทาการหรือ
มีพฤติกรรมในทางมิชอบ
2.5 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
2.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มกาลัง
ความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบตั ิงานอื่นของรัฐด้วยจะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่
เสียหาย
2.7 ละเว้นจากการกระทั้งปวงที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ
พนักงานส่วนตาบลคนอื่น
2.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยีย่ งที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพ
2.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัตหิ น้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ
2.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
2.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรือ่ งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีทสี่ ั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
คาสั่งเพื่อให้ผสู้ ั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
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3. การยึดถือประโยชน์ของ

3.1 ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มตี ่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง

ประเทศชาติเหนือกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

หรือผู้มีบญ
ุ คุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คณ
ุ หรือให้โทษแก่บุคคลนั้น
3.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย
กฎหมาย
3.3 ไม่กระทาการหรือดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
3.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกด้วย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือ
ของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือไม่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่แล้ว
ก็ตาม
3.6 ไม่ใช้ตาแหน่งหรือกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
3.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหือสัญญาด้วยตนเอง
หรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง

4.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการเลีย่ ง

เป็นธรรมและถูกกฎหมาย

ประมวลจริยธรรมนี้
4.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตาบลต้องมีหน้าที่
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
4.3 ต้องรายงานการดารงตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการในกรณีที่การดารงตาแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
4.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมีลักษณะตาม
ข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคั้นค้านการกระทาดังกล่าว
4.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดาเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ
4.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง
ละเว้นการแสวงหาตาแหน่ง บาเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
4.7 ตัดสินใจและกระทาการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดขี องผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ
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5. การให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ

5.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลีย่ ง ละเลย หรือละเว้น การใช้อานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตาม
กฎหมาย
5.2 ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอืน่ โดยคานึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคล
โดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย
5.3 ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยทีด่ ี ปราศจากอคติและ
ไม่เลือกปฏิบัตติ ่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ เว้นแต่การดาเนินการตามมาตราทีร่ ัฐกาหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มี
เหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
5.4 ละเว้นการให้สมั ภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วจิ ารณ์อันกระทบต่อความเป้นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
5.5 ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบญ
ุ คุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเทีย่ งธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
5.6 ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
5.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ
5.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี
5.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคาสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เทคนิค
หรือถ้อยคาภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ
5.10 การปฏิบัตดิ ้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ
สิทธิของบุคคลอื่น
5.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในสถานที่
ให้บริการและนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการ
ให้บริการประชาชน
6.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันมิใช้การการปฏิบัตหิ น้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
6.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทาการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่นไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคาขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม
กฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองได้กาหนดยกเว้นไว้
ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการ นับแต่กระทาการดังกล่าวหรือได้รับการ
ร้องขอ
6.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
6.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นความลับของทางราชการ
6.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
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7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

7.1 ปฏิบตั ิงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สดุ จนเต็มกาลัง

รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้

ความสามารถ
7.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด
คุ้มค่า ไม่ฟมุ่ เฟือย
7.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัตหิ น้าที่ ตามคุณภาพละ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด
7.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกาลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่
เสียหาย
7.5 ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือ
ของพนักงานส่วนตาบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานส่วน
ตาบลอื่นโดยมิชอบ
7.6 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบตั ิใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม
ของแต่ละกรณี
7.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัตหิ น้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
7.8 ไม่ขดั ขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีมีหน้าที่ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
ครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
7.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีทสี่ ั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตาม
คาสั่งเพื่อให้ผสู้ ั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
7.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบตั ิหน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่กาหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กาหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกต้อง
ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน
7.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
7.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
7.13 พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคณ
ุ ภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
เป็นแบบอย่างได้
7.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระเบียบเอื้ออานวยต่อการ
ท างานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
7.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุม้ ค่าเหมาะสม ด้วยความ
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
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8. การยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข

8.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

9. การยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร

9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัตติ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก

ประมุข
หรือสนับสนุนให้นาการปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ใน
ประเทศไทย
8.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา

ประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตาบลต้องแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดาเนินการต่อได้
ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่แล้ว
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัตติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
- รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบลทีด่ ี
อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรมที่ดี
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุม่ เทสติปญ
ั ญาความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
9.6 มุ่งแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อน ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
9.8 รักษาความลับทีไ่ ด้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงาน
ส่วนตาบล/พนักงานจะกระทาได้ตอ่ เมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
หรือเป็นไปตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทาให้เกิดการแตกความสามัคคี
ในหน่วยงาน
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่กต็ าม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
จากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตน เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
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9.11 ประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สมั พันธ์

อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

(นายรูม อินแจ้)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก

