
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

********************************************** 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 

๓. ท าให้เกดิรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะใน      
ทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมูโนะต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน  และต่อสังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล    
มูโนะทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ   

ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิด
บรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2564 
รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
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ประมวลจริยธรรมของ 

ข้าราชการ อบต. 
แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอื่น  
ท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์  
พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเสี่ยง 
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าว
ของพนักงานส่วนต าบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้อง
หยุดการกระท าดังกล่าว 
2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีที่มีข้อ
ขัดแย้ง ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือ
ประเพณี 
2.3 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์ 
หรือบุญคุณส่วนตัว 
2.4 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์  
มีผลงานดีเด่น 
2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่    
ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย  
3.3 รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมี
เหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท า
การหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและ
เต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย 
จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่
ของตนเองหรือพนักงานส่วนต าบลคนอื่น 
 



ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ อบต. 

แนวทางปฏิบัติ 

 3.8 ใชดุ้ลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถเย่ียง
ท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีต้องรีบแก้ไขใหถู้กต้องและ
แจ้งใหห้ัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ 
ประชาชนต้องใหค้วามร่วมมือกับหนว่ยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการ 
ในกรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวใหผู้้ไต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็น
ลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีเคยมีตอ่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเปน็ญาติพี่นอ้ง 
พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือ
ใหโ้ทษแกบุคคลนั้น 
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน้าที ่
4.4 ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นต้อง
ยึดถือประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก 
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผู้้อื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของ
ตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีแล้วก็ตาม 
5.6 ไม่ใชต้ าแหนง่หรือกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเปน็โทษแก่บุคคลใด เพราะมี
อคต ิ
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือ
สัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชนอ์ันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมี
หนา้ที่รายงานการฝ่าฝืนกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต้อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งท่ีได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วน
ท้องถิ่นต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีท่ีการด ารงต าแหน่งนั้นๆ อาจขัดแยง้กับ
การปฏิบัติหนา้ที่ 
5.4 ในกรณีท่ีพนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามกีารกระท าซึ่งมี
ลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องคัดค้านการ
กระท าดังกล่าว 
 



 

 

ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ อบต. 

แนวทางปฏิบัติ 

 5.5 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติ
หนา้ที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเท่ียงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ 
5.6 ปฏิบัติหนา้ท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผูใ้ต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เท่ียง
ธรรมยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วย 
ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่ 
เลือกปฏิบัติ 

๖.๑ ปฏิบัติให้ลุลว่ง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่มี
อยูต่ามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหนา้ท่ี หรือด าเนินการอื่น โดยค านึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ 
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระ
หรือหนา้ที่ใหบุ้คคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจาก
อคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรืสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความ
คิดเห็นทางการ เมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการ  
ท่ีรัฐก าหนด เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ 
เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เป็นธรรมและเป็นท่ี
ยอมรับกันท่ัวไป 
๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมืองเว้นแตเ่ป็นการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
๖.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณและต้องปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เปน็ของตนเองโดยมิได้ระบุแหลงท่ีมา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใสแ่ละให้เกียรติผูร้ับบริการ 
๖.๘ สอดสอ่งดูแล และให้บริการแก่ผูร้ับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาคยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ใหบ้ริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจงา่ย หลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์เทคนิคหรือถ้อยค าภาษากฎหมายท่ีผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ใหเ้สื่อม  
กระทบสิทธิของบุคคลอื่น 
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 ๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผูม้สี่วนได้เสียในสถานท่ี 
ใหบ้ริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
และการใหบ้ริการประชาชน 

๗. การใหข้อ้มูลข่าวสารแก ่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๗.๑ ไม่ใชข้อ้มูลท่ีได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใชก่ารปฏิบัติหนา้ท่ี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจ้ริงอยา่งครบถ้วนในกรณีท่ีกระท าการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่นไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคลหรือเมื่อ
บุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองได้ก าหนด ยกเว้นไว้ ท้ังนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ     
นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 
๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึง
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
๗.๔ ใชข้อ้มูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ 
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับของทางราชการ 
๗.๕ ปกปิดข้อมูลสว่นบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
หนว่ยงาน 
 

๘. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษา 
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีท่ีสุดจน
เต็มก าลังความสามารถ 
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้ ด้วยความ 
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
๘.๓ ใชค้วามรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ี ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย 
จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าท่ีของ
ตนหรือของพนักงานส่วนต าบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
พนักงานส่วนต าบลอื่นโดยมิชอบ 
๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ ความสามารถ เย่ียงท่ี 
ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลกัฐาน
และความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขใหถู้กต้อง และ
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือ 
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือ 
ประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้อง
ขอในการตรวจสอบ 
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 ๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ      
ในกรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวใหผู้้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่อง    
ลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพื่อให้ผูส้ั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าท่ีเสร็จ 
สมบูรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการท่ีถูกต้องที่ก าหนด 
โดยวิธีการกระบวนการถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
ประชาชน 
๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
หน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มท่ีด้วยความถูกต้อง 
รอบคอบ ระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
๘.๑๒ พัฒนาตนเองใหเ้ป็นผู้ มีความรอบรู ้และมีความรู ้ความสามารถทักษะ 
 ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้ 
๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอ้มูล รวมทั้งสถานท่ีให้เป็นระบบระเบียบ 
เอื้ออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม 
ด้วยความระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร 
 

๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนรีท่ีชอบด้วยกฎหมาย
พนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ขอยุติจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
แล้ว 
๙.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่ง
หนา้ที่ รักศักดิ์ศรขีองตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
ส่วนต าบลท่ีดีอยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมท่ีดี 
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๑๐. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยูคู่่คุณธรรมและดูแล 
สภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท า
ประโยชน์เพื่อสว่นรวมช่วยลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคม 
๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสร้างวินัยในตนเอง 
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ 
หนา้ที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ใหค้วามส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอวา่ตนเองคือส่วนหน่ึงของสังคมต้อง
มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเปน็เรื่องของส่วนรวมท้ังตอ้ง
ประเทศชาติและโลกใบน้ี 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ใหถ้ือว่าเปน็ปัญหาของ
ตนเองเช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาท่ี
นับถือสอนใหค้นท าความดี 
๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนสายกลาง 
โดยยึดหลักความพอประมาณความมีภูมิคุม้กันท่ีดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 
พัฒนาตนเองใหม้ีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเปน็ล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 
ถูกต้อง โปร่งใส เปน็ธรรมก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตอ่ส่วนรวมและต่อตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมี
การวางแผนและด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน   
อดออม บน พื้นฐานความรูและคุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ 
ปฏิบัติ 
๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอ้บังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบ
ด้วย 

 

 
 

      ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบ 
                  (นายรอปา  อีซอ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 


