
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
  ………………………….………. 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง               
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด โดยพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมิจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย   
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

     ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
 
 

             (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่ 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 



 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราช 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2563 
 
 
 

จุดมุ่งหมาย 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำกำร ที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 

2. เพ่ีอยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนจ่ำ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3. เพ่ือท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำรและ
ประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจใน
ขอบเขต สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำต่อ
ประชำชนและสังคม ตำมล ำดับ 

5. เพ่ือป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและข้ำรำชกำรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับอ่ืน ๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ 1  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ยึดมั่นในคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ
เป็นธรรมละเว้นจ ำกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิด
กฎหมำย ผิดศีลธรรมและอบำยมุข หรือขัดต่อคุณธรรมและ
ศีลธรรม 
 

ข้อ 2  การมิจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 

ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำ แยกเรื่องส่วนตัวออกจำก
หน้ำที่กำรงำน มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ต่อประชำชนต่อ
องค์กร กระท ำกำรทั้งปวงโดยสุจริต ไม่กระท ำกำรใดที่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ไม่ก้ำว
ก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ      
รำยอ่ืน หำกรู้ว่ำกำรกระท ำนั้นจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
พร้อมที่จะแก้ไข 

2.1  
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ 3  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า 
        ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

รักในต ำแหน่งหน้ำที่ โดยไม่กระท ำกิจกรรมหรือประกอบ
อำชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็น
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ต้องไม่รับ
ของขวัญของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใด อันมีมูลค่ำเกินกว่ำ 
ที่กฎหมำยก ำหนดไว้ และต้องดูแลให้บุคคลในครอบครัว
ปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

  ข้อ 4  การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและ 
          ถูกกฎหมาย 

ยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ชอบธรรม เสียสละ อดทน            
ไม่ยอมโอนอ่อนตำมอิทธิพลใด ๆ ตลอดจนไม่สั่งกำรหรือ           
ชักจูงให้ผู้ อ่ืนกระท ำกำรในสิ่ งที่ ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วย
กฎหมำย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 
 

  ข้อ 5  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  
          มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

บริกำรประชำชนด้วยควำมเสมอภำค เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
ด้วยควำมมีน้ ำใจ เมตตำ เอ้ือเฟ้ือ มีอัธยำศัยไมตรี ปรำศจำก
อคติ เน้นควำมเท่ำเทียมกัน กำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว 
ตรงต่อเวลำ และถูกต้อง ไม่ละเลยหรือหลีกเลี่ยง หรือ          
หน่วงช้ำงำนในหน้ำที่จนเกิดควำมล่ำช้ำหรือเสียหำย 
 

 ข้อ 6  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนที่ร้องขอ ต้องให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เป็นข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นเท็จ และ           
ไม่ต้องห้ ำมตำมกฎหมำย รวมถึงกำรรับฟังข้อมูลจำก
ประชำชนด้วย 
 

  ข้อ 7  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
           มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ปฏิบัติหน้ำที่โดยมุ่งประสิทธิภำพและประสิทธิผล เต็มก ำลัง 
สติปัญญำควำมสำมำรถ และเต็มศักยภำพแห่งตนจนงำน
บรรลุผล ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน แล้วเสร็จตำมก ำหนด เกิดผลดี
แก่หน่วยงำนและส่วนร่วมใช้ทรัพยำกรของทำงรำชกำร          
ให้คุ้มค่ำ เสมือนหนึ่งกำรใช้ทรัพยำกรของตนเอง ปรับปรุง
กลไกและวิธีกำรท ำงำนขององค์กรให้มีควำมชัดเจนโปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
ข้อ 8  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
         พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ศรัทธำและเชื่อมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคำรพและปฏิบัติตำมกติกำ
ประชำธิปไตย 
 

ข้อ 9  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

รักษำเกียรติภูมิขององค์กรและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรโดยไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เสื่อมเสียขององค์กร ร่วมมือ
ร่วมใจปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดควำมส ำเร็จของงำนและชื่อเสียง
ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


