ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต้าบล/และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
-------------------------------ตามที่ องค์การบริ ห ารส่ ว นต้าบลน้าแคม ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี
1. การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม.
2. การมีจิตส้านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดท้าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทังนี รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส้าหรับองค์กรและข้าราชการ พนักงานจ้ าง องค์การบริหารส่วน
ต้ าบลน้ า แคมทุ ก คน พึ งยึ ด ถือ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ค วบคู่ ไปกั บ ระเบี ย บและกฎบั งคั บ ข้ อ อื่ น ๆ อย่า งทั่ ว ถึ งและมี
ประสิทธิภาพ
ในการนี เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดีย วกัน และบรรลุ วัตถุป ระสงค์ที่ก้าหนดไว้ จึงก้าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาจ้างองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏ
ตามแนบท้ายประกาศนี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

( นายอุดร จันทะภา)
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม

แนวทางปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต้าบล/และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง
1. การยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม

2. การมีจิตส้านึกที่ดี ซื่อสัตย์
และรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติ
1.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท้าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท้าดังกล่าวของพนักงานส่วนต้าบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนต้าบลต้องหยุดการกระท้าดังกล่าว
1.2 ไม่ละเมิดหลักส้าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนีกับหลังส้าคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี
1.3 หัวหน้าส่วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชัน ต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว
1.4 หัวหน้าส่วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชันต้องสนับสนุนส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น
1.5 ไม่กระท้าการใดอันอาจน้าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการ
โดยรวม
2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิ
ควรได้จากการปฏิบัติงาน
2.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท้าของตนเอง อธิบายสิง่ ที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง
ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึน
2.4 ควบคุม ก้ากับ ดูแล ผู้ปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท้าการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ
2.5 ไม่น้าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
2.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก้าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทา้ ให้งานในหน้าที่
เสียหาย
2.7 ละเว้นจาการกระท้าทังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ
พนักงานส่วนต้าบลคนอืน่
2.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพ
2.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึนจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ
2.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้อง
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ ีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
2.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค้าสั่ง
เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
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ข้าราชการ/พนักงานจ้าง
3. การยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติ
เหนือกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

4. การยืนหยัดท้าในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรมและถูก
กฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ
3.1 ไม่น้าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพรรคพวก เพื่อน
ฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนัน
3.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย
กฎหมาย
3.3 ไม่กระท้าการ หรือด้ารงต้าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นต้องยึดถือประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก
3.5 ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด้ารงต้าแหน่ง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่แล้วก็ตาม
3.6 ไม่ใช้ต้าแหน่งหรือกระท้าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
3.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด้าเนินการ หรือการท้านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
4.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท้าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี
4.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี พนักงานส่วนต้าบลต้องมีหน้าที่
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
4.3 ต้องรายงานการด้ารงต้าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคล
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการในกรณีที่การด้ารงต้าแหน่งนัน ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
4.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต้าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท้าซึ่งมีลักษณะตามข้อ
4.2 หรือข้อนีพนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท้าดังกล่าว
4.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด้าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
มั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ
4.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทังละ
เว้นการแสวงหาต้าแหน่ง บ้าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
4.7 ตัดสินใจและกระท้าการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชนมา
กว่าประโยชน์ส่วนตน
4.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ

-3ประมวลจริยธรรมของ
แนวทางปฏิบัติ
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง
5. การให้บริการแก่ประชาชน 5.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ้านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตาม
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย กฎหมาย
5.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือด้าเนินการอื่น โดยค้านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ
และไม่เลือกปฏิบัติ

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง

ของบุคคล ไม่กระท้าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดย
ไม่มีอ้านาจตามกฎหมาย
5.3 ให้บริการล้านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยทีด่ ี ปราศจากอคติและไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก้าเนิด เชือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะ
ด้าเนินการตามมาตรการที่รัฐก้าหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไป
5.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการตามหลักวิชา
5.5 ไม่เอือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
5.6 ไม่ลอกหรือน้าผลงานของผูอ้ ื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
5.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ
5.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม
และมีอัธยาศัยไมตรี
5.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้วยค้าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือ
ถ้อยค้าภาษากฎหมายที่ผู้รบั บริการไม่เข้าใจ
5.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ
สิทธิของบุคคลอื่น
5.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มสี ่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการ
และน้าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการ
ประชาชน
6.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด้าเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อเอือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
6.2 ชีแจง แสดงเหตุผลที่แท้ตริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท้าการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค้าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม
กฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองได้ก้าหนดยกเว้นไว้
ทังนี จะต้องด้าเนินการภายใน 15 วันท้าการ นับแต่กระท้าการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ
6.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
6.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
6.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
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7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของาน
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้

แนวทางปฏิบัติ
7.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก้าลัง
ความสามารถ
7.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สนิ สิทธิและประโยชน์ทที่ างราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
7.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด
7.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก้าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ตอ้ งไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทา้ ให้งานในหน้าที่
เสียหาย
7.5 ละเว้นจากการกระท้าทังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้าแหน่งหน้าที่ของตน หรือของ
พนักงานส่วนต้าบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต้าบลอืน่
โดยมิชอบ
7.6 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงทีป่ ฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ
แต่ละกรณี
7.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึนจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
7.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการ
ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค้าร้องขอในการตรวจสอบ
7.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค้าสัง่
เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
7.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมัน่ และปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่ก้าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก้าหนด โดยวิธีการกระบวนการถูกต้อง
ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน
7.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวังเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
7.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
7.13 พัฒนาระบบการท้างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็น
แบบอย่างได้
7.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูล รวมทังสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบเอืออ้านวยต่อ
การท้างานให้ส้าเร็จตามเป้าหมาย
7.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสมด้วยความ
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสินเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
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8. การยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร

แนวทางปฏิบัติ
8.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข หรือสนับสนุนให้น้าการปกครองระบบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาใช้ในประเทศไทย
8.2 จงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท้าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต้าบลต้อง
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต้าแหน่งหน้าที่ รัก
ศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต้าบลที่ดี อยู่
ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก้าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส้าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย
พนักงานส่วนต้าบล/พนักงานจะกระท้าได้ต่อเมื่อมีอ้านาจหน้าที่ท้าและได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายก้าหนดเท่านัน
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกือกูลกันและกันในทางที่ชอบ
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวงานอันอาจท้าให้เกิดการแตกความสามัคคีใน
หน่วยงาน
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือต้าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส้าหรับตัวเองหรือผู้อื่นไม่
ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
9.11 ประพฤติตนให้สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และมาน้า

ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
-------------------------------คณะผู้ บ ริห าร พนั กงานส่ วนต้ าบล ลู กจ้างและพนั กงานจ้าง องค์การบริห ารส่ ว นต้าบลน้ าแคม
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อ
ประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพืนที่ต้าบลน้าแคม
ดังนัน เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม จะด้าเนินการดังนี
1. บริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการขอประชาชน
ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
2. ปลู กฝั งค่ านิ ย มทั ศนคติให้ บุ คลากรในองค์ก รและบุ คลากรได้ มีความรู้ ความสามารถยึด หลั ก
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการด้ารงชีวิต
3. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชน และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใน
การด้าเนินกิจการทุกรูปแบบ
4. มุ่งต่อต้านและเฝ้ าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้ าระวังอย่างรัดกุม และใช้
มาตรการการลงโทษขันสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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(นายอุดร จันทะภา)
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
-------------------------------องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ
ได้ตระหนักและให้ความส้าคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศว่ า องค์การบริห ารส่วนต้าบลน้าแคม จะมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติภ ารกิจ
หน้าที่ส่งเสริมและพัฒ นาต้าบลทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม
เสี ย สละ และมีจิ ตมุ่งบริ การด้วยศัก ดิ์ศรี เพื่ อให้ ประชาชนในพืนที่มี ความอยู่ดีกิน ดี และสร้างความไว้วางใจของ
ประชาชน โดยมีหลักการส้าคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใ นสังกัดอยู่ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของประชาชน
โดยมีหลักการส้าคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสั งกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้า แคมทุกคน จะต้องยึดถือเป็น
หลักการ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี
1. น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และประพฤติปฏิบัติ
ตนเพื่อเสริมสร้างความส้าคัญในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบรู้ที่เหมาะสม ด้าเนินชี วิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ
2. ยึดมั่นในค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนั กงาน และลู ก จ้ างองค์ การบริห ารส่ ว นต้าบลน้ าแคม เพื่ อการประพฤติตนและปฏิ บัติ ห น้าที่ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานแห่งความดีงาม
3. ยึดถือและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
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(นายอุดร จันทะภา)
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