นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีแนวทางดังนี้
1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศ
ไทย
1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี
และพระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา
2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีแนวทางดังนี้
2.1 ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมอย า งตรงไปตรงมาและไม ก ระทํ า การเลี่ ย ง
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทําดังกลาว
2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีขอขัดแยง
ระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว
2.4 หั ว หน า ส ว นราชการและผูบัง คับ บัญ ชาในสว นราชการทุกระดั บ ชั้น ตอ ง
สนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน
2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ
หรือราชการโดยรวม
3. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้
3.1 ปฏิบั ติห นาที่ ดว ยความซื่อสัต ย สุจ ริต เที่ ยงธรรม ไมมุงหวั งและแสวงหา
ผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน
3.2 ใช ดุล ยพิ นิจ ในการตัดสิน ใจดว ยความยุติธ รรม ตรงตามเจตนารมณของ
กฎหมาย
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผล
และถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทําการ
หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ
3.5 ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
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-23.7 ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของ
ตนเองหรือพนักงานสวนตําบลคนอื่น
3.8 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถเยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพ
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ตองรีบแกไขใหถูกตองและแจง
ใหหัวหนาสวนราชการทราบ
3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
3.11 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ใน
กรณีที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพื่อให
ผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป
4.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน
ทับซอน มีแนวทางดังนี้
4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่เคยมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรค
พวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลนั้น
4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
4.3 ไม กระทํ า การ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสว นตัว ซึ่ง
กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
4.4 ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นตองยึดถือ
ประโยชนของทางราชการเปนหลัก
4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่แลวก็
ตาม
5.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอื่นไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
5.การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ย ง
ประมวลจริยธรรมนี้
5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมี
หนาที่รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ
5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น ตอหัวหนาสวนราชการในกรณี
ที่การดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่
/ 5.4 ในกรณี...

-35.4 ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะ
ตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองคัดคานการกระทําดังกลาว
5.5 ปฏิ บั ติห น า ที่ดว ยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนิน งานปฏิบัติ
หนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตองเที่ยงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ
5.6 ปฏิ บั ติ ห น า ที่โ ดยยึ ด มั่ น ในระบบคุ ณธรรม เพื่อประโยชนสุ ขของประชาชน
รวมทั้งละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
5.7 ตัดสิ น ใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสว นรวมของประเทศชาติ
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชายึดมั่นความถูกตอง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ
๖. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ มีแนวทาง
ดังนี้
๖.๑ ปฏิ บัติ ใหลุ ลว ง โดยไมห ลีกเลี่ย ง ละเลย หรื อละเว น การใช อํานาจเกิน กว า
ที่มีอยูตามกฎหมาย
๖.๒ ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย
๖.๓ ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนด
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการ
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
๖.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา
๖.๕ ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
๖.๖ ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
๖.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ
๖.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี
๖.๙ ให บ ริ ก ารด ว ยภาษาถ อ ยคํ า สุ ภ าพ ชั ด เจน เข า ใจง า ย หลี ก เลี่ ย งการใช
ศัพทเทคนิค หรือถอยคําภาษากฎหมายที่ผูรับบริการไมเขาใจ
/6.10 ปฏิบัติงาน...
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๖.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือ

๖.๑๑ เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานที่
ใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน
๗. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มีแนวทางดังนี้
๗.๑ ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใชการปฏิบัติหนาที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
๗.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงให
ขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
๗.๔ ใช ขอมู ล ข าวสารของทางราชการในทางที่เปน ประโยชนถูกตอง ดว ยความ
ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ
๗.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
๘.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได มีแนวทาง
ดังนี้
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
กําลังความสามารถ
๘.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความ
ประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย
๘.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด
๘.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
๘.๕ ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของ
ตนหรือของพนักงานสวนตําบลอื่น ไมกาวก ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ หนาที่ของพนักงานสวนตําบลอื่ น
โดยมิชอบ
๘.๖ ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ ที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี
๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจง
ใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน
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-5๘.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใชขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
๘.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพื่อใหผูสั่ง
พิจารณาสั่งการตอไป
๘.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาที่เสร็จ
สมบูรณภายในเวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตาม
เปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตองที่กําหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุด
ตอประเทศชาติ ประชาชน
๘.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และหนวยงาน
โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มที่ดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน
สวนรวมอยางเต็มความสามารถ
๘.๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๘.๑๓ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเปนแบบอยางได
๘.๑๔ จั ดระบบการจัดเก็บ เอกสาร ขอมูล รวมทั้งสถานที่ใหเปน ระบบระเบีย บ
เอื้ออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
๘.๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเหมาะสม
ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร มีแนวทางดังนี้
๙.๑ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๙.๒ เปนแบบยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมายในกรณี
มีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบดวยกฎหมายพนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
และจะดําเนินการตอไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว
๙.๓ เปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด
๙.๔ ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติ ตนให เหมาะสมกับ การเปน พนั กงานสว นตําบลที่ดี อยูในระเบีย บวิ นั ย
กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรมที่ดี
๙.๕ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา
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-6ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
๙.๖ มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุง
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
๙.๗ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย
๙.๘ รักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดย
พนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดต อเมื่อมีอํานาจหนาที่และได รับอนุญาตจากผู บังคับบั ญชาหรื อ
เปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น
๙.๑๐ รั ก ษาและเสริ ม สร า งความสามั ค คี ร ะหว า งผู ร ว มงานพร อ มกั บ ให ค วาม
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
- เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมี
เหตุผล
- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทําใหเกิดการแตกความ
สามัคคีในหนวยงาน
-ประสานงานกั บ ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งด ว ยการรั ก ษาสั ม พั น ธภาพในการ
ปฏิบัติงาน
๙.๑๑ ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากผู
รองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการให
โดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
๙.๑๒ ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย
สัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบ
อางเปนผลงานของตน
๑๐.การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มีแนวทางดังนี้
๑๐.๑ ปลู ก ฝ ง จิ ต ใจให ป ระชาชนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสั ง คม สร า ง
คุณธรรมจริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมชวยลดปญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรค
ใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม
๑๐.๒ สรางจิตสาธารณะเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม
- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึง
ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม
/ -ใหความ...

-7- ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของ
สังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมทั้งตอประเทศชาติ และโลกใบนี้
- ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ใหถือวาเปนปญหา
ของตนเอง เชน กันหลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข
- ยึ ดหลักธรรมในการดําเนิน ชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุก
ศาสนาที่นับถือ สอนใหคนทําความดี
๑๐.๓ การดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
และสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเปนลําดับ
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มี
เหตุผล ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอสวนรวม
และตอตนเอง
- ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เปาหมายมีการวางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐาน
ความรูและคุณธรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
- ประพฤติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นการน อ มนํ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสูการปฏิบัติ
๑๐.๔ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวย
กฎหมาย
11. แสดงหรือมีเจตนารมณรวมกันในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
11.1 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จะไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่อง
ทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
11.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย
เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม โดย
ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแตละประเภทตามที่กําหนดไว
11.3 บุ ค ลากรขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแหลมสอม จะตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมสอม หรืออาจเกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ในเรื่องที่ตอง
ปฏิบัติมิใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น
/ 11.4 บุคลากร...

-811.4 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จะมุงมั่นที่จะสรางและ
รักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาการทุจริตคอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบนเปนการกระทําที่ยอมรับไมได
ไมวาจะเปนการกระทํากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

(นายประสาร แกวพิทักษ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม
1 ตุลาคม 2563

