
 
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

ขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
1. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีแนวทางดังนี้ 

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศ
ไทย 

1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทําดังกลาว 

2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีขอขัดแยง
ระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว 

2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตอง
สนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย มีผลงานดีเดน 

2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี ้
3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหา

ผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของ

กฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผล

และถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทําการ

หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
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3.7 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของ
ตนเองหรือพนักงานสวนตําบลคนอ่ืน 

3.8 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถเยี่ยงท่ี
ปฏิบัติในวิชาชีพ 

3.9 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีตองรีบแกไขใหถูกตองและแจง
ใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ใน
กรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือให
ผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 

4.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 
ทับซอน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีเคยมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรค
พวกเพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลนั้น 

4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

4.3 ไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซ่ึง
กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี  

4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืนตองยึดถือ
ประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซ่ึงของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีแลวก็
ตาม 

5.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซ่ึง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมี

หนาท่ีรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ 
5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน

นิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน ตอหัวหนาสวนราชการในกรณี
ท่ีการดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 
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5.4 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะ
ตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการกระทําดังกลาว 

5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ
หนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน 

5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชายึดม่ันความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ 

๖. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ มีแนวทาง
ดังนี้ 

๖.๑ ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวา 
ท่ีมีอยูตามกฎหมาย 

๖.๒ ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนกอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจาก
อคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนด 
เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเปนการ
เลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 

๖.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 

๖.๕ ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

๖.๖ ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา 
๖.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ 
๖.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใช

ศัพทเทคนิค หรือถอยคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ 
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๖.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

 
๖.๑๑ เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานท่ี

ใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน 

๗. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 
๗.๑ ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไมใชการปฏิบัติหนาท่ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบตอ

สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ท้ังนี้ จะตองดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

๗.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงให
ขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชนถูกตอง ดวยความ
ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

๘.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได มีแนวทาง
ดังนี ้

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็ม
กําลังความสามารถ 

๘.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให ดวยความ
ประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย 

๘.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 

๘.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 

๘.๕ ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของ
ตนหรือของพนักงานสวนตําบลอ่ืน ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลอ่ืน 
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ ท่ีปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 

๘.๗ เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจง
ใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 
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๘.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณี
ท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่ง
พิจารณาสั่งการตอไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงม่ันและปฏิบัติหนาท่ีเสร็จ
สมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตาม
เปาหมาย คุมคาดวยวิธีการท่ีถูกตองท่ีกําหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุด
ตอประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และหนวยงาน 
โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน
สวนรวมอยางเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเปนแบบอยางได 

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมท้ังสถานท่ีใหเปนระบบระเบียบ 
เอ้ืออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเหมาะสม 
ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 

๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๙.๒ เปนแบบยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณี
มีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
ชอบดวยกฎหมายพนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
และจะดําเนินการตอไดตอเม่ือไดขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว 

๙.๓ เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด 

๙.๔ ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
รักศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี อยูในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรมท่ีดี 

๙.๕ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา 
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 ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

 
๙.๖ มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุง

เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
๙.๗ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดย

พนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือ
เปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความ
ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมี

เหตุผล 
- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจทําใหเกิดการแตกความ

สามัคคีในหนวยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
๙.๑๑ ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือ

ผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากผู
รองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการให
โดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย
สัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบ
อางเปนผลงานของตน 

๑๐.การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สราง
คุณธรรมจริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวมชวยลดปญหาท่ี
เกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรค
ใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม 

๑๐.๒ สรางจิตสาธารณะเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม 
- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 
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- ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของ
สังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติ และโลกใบนี้ 

- ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหา 
ของตนเอง เชน กันหลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข 

- ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุก
ศาสนาท่ีนับถือ สอนใหคนทําความดี 

๑๐.๓ การดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง 
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 

- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
และสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ 

- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มี
เหตุผล ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอสวนรวม
และตอตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เปาหมายมีการวางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐาน
ความรูและคุณธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

- ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวย
กฎหมาย 

 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณรวมกันในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จะไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่อง
ทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
   11.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย 
เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม โดย
ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 
หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
การติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแตละประเภทตามท่ีกําหนดไว 

   11.3  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จะตระหนักถึง
ความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมสอม หรืออาจเกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ในเรื่องท่ีตอง
ปฏิบัติมิใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น  
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    11.4  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จะมุงม่ันท่ีจะสรางและ
รักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวาการทุจริตคอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบนเปนการกระทําท่ียอมรับไมได
ไมวาจะเปนการกระทํากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน        

        
 

       (นายประสาร  แกวพิทักษ) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

 
                                             1 ตุลาคม 2563 


