
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามท ี่องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนครศร ีธรรมราช ได ้ประกาศประมวลจร ิยธรรม 
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๑ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติชองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สร้าง 
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ 
บ ุคคลและเป ็นเครื่องม ือตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การ 
ดำเนินการเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเช่ือถือเกิดความม่ันใจแก,ผู้รับ,บริการ 
และประซาซนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทุกระดับ 
โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในชอบเขต สร้างระบบความรับผิดขอบ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประซาซน และต่อสังคมตามลำดับ

๔. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความชัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมลำหรับองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏบิตัิควบคู่ไป กับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ในการน้ี เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน 
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๖๑ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้าย 
ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี \  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางกนกพร เดชเดโซ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

‘น๑ นด ฐแห่งฮาสยธรรห’’



แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ของข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราซ พ.ศ.๒๕๖๑

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางการปฏิบัติ
๑. การย ืดม ั่น ใน ค ุณ ธรรมและ 
จริยธรรม

๑.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทำการเลี่ยง 
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีมีฃ้อสงสัยมีผู้ฑักท้วงว่าการกระทำใดของ 
ข ้าราขการอาจข ัดประมวลจร ิยธรรม ข ้าราชการต ้องไม ่กระทำการ 
ดังกล่าวหรือหากกระทำการดังกล่าว ต้องหยุดการกระทำการและล่ง 
เร ื่องให ้คณ ะกรรมการจร ิยธรรมว ิน ิจฉ ัย ในกรณ ีท ี่คณ ะกรรมการ 
จริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดประมวลจริยธรรมข้าราขการจะ 
กระทำนั้นมิได้

๑.๒ ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรมศาสนาและประเพณีในกรณีที่ขัดแย้ง 
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้ก ับหลักสำคัญทางศีลธรรมศาสนาหรือ 
ประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
วินิจฉัย

๑.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญขาในส่วนราชการทุกระดับขั้นต้อง 
ป กครองผ ู้อย ู่ใต ้บ ังค ับ บ ัญ ชาด ้วยความเท ี่ยงธรรม โดยไม่เห ็นแก่ 
ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัวและควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด

๑.๔ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับขั้นต้อง 
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์มีผลงาน 
ดีเด่นมีความรู้ความสามารถและขยันขันแข็งไม่เลือกที่รักมักที่ขังและยึด 
มั่นในระบบคุณธรรม

๑ .๕ ไม่กระทำการ'ใด อันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่วางใจ ให้เกิดแก่ส่วน 
ราชการหรือราชการโดยรวม

๒. การมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์และ 
รับผิดขอบ

๒.๑ ปฏิบัต ิหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวง 
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 

๒.๒ รับผิดชอบต่อผลการกระทำชองตนเอง อธิบายสื่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมี 
เหตุผลและถูกต้องชอบธรรมพร้อมทั้งยินดีแก่ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบชองตนไม่ให้กระทำ 
การหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

๒.๔ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นชองตน
๒.(ะ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและ 

เต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นชองรัฐด้วย 
จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย

๒.๖ ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่จะก่อให้เก ิดความเสียหายต่อตำแหน่ง 
หน้าท ี่ของตนหรือชองข้าราชการอื่น ไม ่ก ้าวก่ายหรือแทรกแซงการ 
ปฏิบัติหน้าที่ชองข้าราชการอื่นโดยมีชอบ 

๒.๗ ใช้ดุลพิน ิจและตัดสินใจในการปฏิบ ัต ิหน้าที่ด ้วยความรู้ความสามารถ 
ที่ปฏิบ ัต ิในวิชาชีพตรงไปตรงมา ปราศจากอคต ิ สำนวนตามข้อมูล 
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
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๒.๘ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและ 

แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยทันที 
๒.๙ ไม่ซัดขวางการตรวจสอบซองหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

หรือประซาซนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
ตามกฎหมาย หรือประซาซนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง 
และครบถ้วนเมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ 

๒.๑๐ ไม่สั่งราซการด้วยวาจา ในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราซการ 
ในกรณีที่สั่งราฃการด้วยวาจา ในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใด้บังคับบัญชาบันทึก 
เรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป

๓. ก าร ย ึด ถ ือ ป ร ะ โ ย ฃ น ์ฃ อ ง  
ประเทศซาติเหนือกว่าประโยซน์ 
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๓ .๑ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น ้อง 
พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ 
ให้เป ็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก 
บุคคลอื่นเพราะชอบหรือซัง

๓.๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากรบริการหรือสิ่งอำนวยความ 
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยฃน่ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ ื่น 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยขอบด้วยกฎหมาย 

๓.๓ ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่ง 
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวม 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย 
ให ้ข ้าราช ก ารผ ู้น ั้น  ย ุต ิก ร ะ ท ำก าร ด ังก ล ่าว  ไว ้ก ่อน แล ้วแจ ้งให ้ 
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย 
เป็นประการใดแล้วจึงให้ปฏิบัติตามนั้น

๓ .๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง หรือหน้าที่อื่นใน 
ราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ 
ต้องยึดถือประโยชน์ชองทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความซัดแย้ง 
ระหว่างประโยชน์ชองทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนร่วมกับประโยชน์ 
ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ 
ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

๓ .๔ ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับซึ่ง 
ของขวัญแทนตนหรือญาติชองตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือ 
ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป ็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตาม 
ประเพณี หรือให้แก,บุคคลท่ัวไป

๓.๖ ไมไซ้ตำแหน่งหรือกระทำการเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะอคติ 
๓ .๗ ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเน ินการหรือการทำนิต ิกรรมหรือ 

สัญญา ซื่อตน หรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์ อันมิควรได้โดยชอบด้วย 
กฎหมาย หรือประมวลจริยธรรมนี้

๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถ ูกต้อง 
เป็นธรรมและถูกกฎหมาย

๔.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยง 
ประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำใด 
ของข้าราชการอาจซ ัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระทำ 
การดังกล่าว หรือหากกำลังกระทำการดังกล่าว ต้องหยุดกระทำการ

-๒-
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แ ล ะส ่ง เร ื่อ งให ้คณ ะก รรม ก ารจร ิยธรรม พ ิจารณ าว ิน ัย  ในกรณ ีท ี่ 
คณะกรรมการจริยธรรมวิน ิจฉ ัยว ่าการกระทำนั้นซ ัดต่อข ้อประมวล 
ข้าราซการจะกระทำการนั้นมิได้

๔.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าแนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราซการมีหน้าที่ต้อง 
รายงานการฝ่าแนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วน 
ราฃการและหรืออนุกรรมการจริยธรรมโดยพลัน ในกรณีที่หัวหน้าส่วน 
ราซการเปีนผู้ฝ่าแนจริยธรรม ต้องรายงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดหรือผู้บังคับบัญซาเหนือขึ้นไปซองหัวหน้าส่วนราซการนั้น แล้วแต่ 
กรณีและหรือคณะกรรมการจริยธรรม

๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติ 
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมด้วยความถูกต้องตามหลัก 
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นรักษาผลประโยซน์ฃองประเทศฃาติ 
หน่วยงาน และส่วนรวมในหลักวิชาการมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

๔.๔ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยซน์สุขของประซาซน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตำแหน่งบำเหน็จความขอบและประโยซน์อื่น 
จากบุคคลอื่นโดยมิฃอบ

๔.๔ ตัดสินใจและกระทำการใดๆ โดยยึดประโยฃน์ส่วนรวมของประเทศซาติ 
ประซาซน และหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตบ 

๔.๖ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีฃองผู้ใต้บังคับบัญชาในการยึดมั่นความ 
ถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยซน์ฃองซาติ 

๔.๗ ต ้อ งรายงาน การดำรงต ำแห น ่งท ี่ได ้ร ับ ค ่าต อบ แท น และไม ่ได ้ร ับ  
ค่าตอบแทนในนิติบ ุคคล ซึ่งมิใซ่ส่วนราซการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ 
มหาซน ราซการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราขการในกรณีที่การดำรง 
ตำแหน่งน้ันๆ อาจซัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

๔.๘ ในกรณีที่ข ้าราฃการเข้าร่วมประขุมและพบว่ามีการกระทำซึ่งมีลักษณะ 
ตามข้อ๔.๒ หรือฃ้อนี้ข้าราซการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว

๔. การให้บริการแก่ประซาซนด้วย 
ความ รวดเร ็วม ีอ ัธยาศ ัยและไม ่ 
เลือกปฏิบัติ

๔.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อำนาจเกินกว่าที่ 
มีอยู่ตามกฎหมาย

๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงถึงคักดี้ศรีความเป็นมนุษย์และ 
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพซองบุคคลอื่น 
ก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคล โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย 

๔.๓ ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประซาซน โดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก 
อคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อ โดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่น 
กำเนิด เชื้อซาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจเพื่อสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ซัดต่อรัฐธรรมนูญ 
เว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการที่ร ัฐกำหนด เพื่อขจัดอุปสรรคหรือ 
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใซ้สิทธิ และเสรีภาพได้เซ่นเดียวกับบุคคลอื่น 
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๔.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยายหรือ 
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่

-๓-
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เป็นการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิซาการ 

๕.๕ ไม่เอื้อประโยซน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มี 
พระคุณ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๕ .๖ ไม่ลอกหรือนำผลงานซองผู้อื่นมาใซ้เป็นของตนเองโดยมิบอกแหล่งที่มา 
๕.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๕ .๘  สอดล่องดูแล และให้บริการแก่ผ ู้ร ับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี
๕ .๙  ให ้'บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ซ ัดเจนเข ้าใจง ่าย หลีกเลี่ยงการใซ้ 

ศัพท์เทคนิค หรือคำภาษากฎหมาย ที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๕ .๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสีย 

หรือกระทบสิทธิซองบุคคลอื่น
๕ .๑๑ เปิดซ่องทางการรับพิงความคิดเห็นของประซาซน ผู้มีส่'วน'ได้เสีย'ใน 

สถานบริการ และนำ1ข้อมูลดังกล่าวมา'ใช้ในการแก้ไขบืญหา ปรับปรุง 
พัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประซาซน

๖. ก า ร ใ ห ้ข ้อ ม ูล ข ่า ว ส า ร แ ก ่ 
ประซาซนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง

๖.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพี่อการอื่น อันไม่ใข่การปฏิบัติ 
หน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

๖.๒ ซี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทำการอันกระทบ 
ต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคำขอของ 
บุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องซอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธี 
ปฏิบัติราซการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการ 
ภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่กระทำการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 

๖.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึง 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องซอตามกรอบของระเบียบกฎหมาย 

๖ .๔ ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราซการในทางที่เป็นประโยซน์ถูกต้องด้วยความ 
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับซองทางราซการ 

๖.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยในความรับผิดขอบของหน่วยงาบ
๗. การมุ่งผลสัมฤทธ้ีฃองงาน รักษา 
มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้

๗.๑ ปฏ ิบ ัต ิงานโดยม ุ่งประส ิทธ ิผลซองงานให ้เก ิดผลดีท ี่ส ุดจนเต ็มกำล ัง 
ความสามารถ

๗.๒ ใซ้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพ 
และมาตรฐานวิซาชีพโดยเคร่งครัด

๗.๓ ใข้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยซน์ที่ทางราซการจัดให้ ด้วยความ 
ประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุมเพิอย

๗.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและ 
เต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นซองรัฐด้วย 
จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย

๗.๕ ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ 
ของตนหรือซองข้าราซการอื่น ไม่ก ้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบ ัต ิ 
หน้าที่ของข้าราซการอื่นโดยมิซอบ

๗.๖ ใซ้ดุลพินิจ และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ 
ปฏ ิบ ัต ิในวิฃาช ีพ ตรงไปตรงมาปราศจากอคต ิส ่วนต ัว ตามข้อม ูล 
พยานหลักฐาน และความเหมาะสมของแต่ละกรณี
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๗.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแกไขให้ถูกต้อง 

และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราขการทราบโดยพลัน 
๗.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

หรือประขาขนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่มี,หน้าที่ตรวจสอบ 
ตามกฎหมายหรือประซาขนในการตรวจสอบโดยใฃ้ข้อมูลที่เป็นจริง และ 
ครบถ้วนเมื่อไต้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ 

๗.๙ ไม่ส ั่งราขการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราซการ 
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึก 
เรื่องลายลักษณีอักษรตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

๗.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ 
เสร็จสมบูรณ์ ภายในเวลาที่กำหนดงานในความรับผิดขอบให้บรรลุผล 
สำเร ็จตามเป ้าหมายภายในเวลาได ้ผลลัพธ ์ตามเป ๋าหมาย คุ้มค่าด้วย 
วิธีการที่ถูกต้องตามที่กำหนด โดยวิธีการกระบวนการถูกต้องขอบธรรม 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศซาติ ประซาขน 

๗.๑๑ ปฏิบัต ิงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ โดยใช้ 
ทร ัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต ็มท ี่ด ้วยความถ ูกต ้อง รอบคอบ 
ระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๗.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มืความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๗.๑๓ พ ัฒนาระบบการทำงานให ้ได ้ผลงานท ี่ด ี ม ีค ุณ ภาพ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้

๗.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอื้ออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

๗.๑๔ ด ูแลร ักษาและใช ้ทร ัพย ์ส ินของทางราชการอย ่างประหย ัด ค ุ้มค ่า 
เหมาะสมด้วยความระม ัดระว ัง ม ืให ้เส ียหายหรือส ิ้นเปลืองเสม ือน 
ทรัพย์สินของตนเอง

๘. การยึดมั่นในระบอบ 
ประชาธิไมัตยอันมืพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข

๘ .๑  ไ ม ่แ ส ด ง ก าร ต ่อ ต ้าน ก าร ป ก ค ร อ งร ะ บ อ บ ป ร ะ ช าธ ิป ไ ต ย อ ัน ม ื 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้ทำการปกครองระบบอื่นที่ 
ไม่มืพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 

๘.๒ จงร ักภ ักด ีต ่อพระมหากษ ัตร ิย ์ และไม่ละเมิด องค ์พระมหากษ ัตร ิย ์ 
พระราชินี และพระรัชทายาท ไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิฃาชีพ 
ขององค์กร

๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๙.๒ เป ็นแบบอย ่างท ี่ด ีในการร ักษาไว ้ และปฏ ิบ ัต ิตามรัฐธรรมน ูญแห ่ง 

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎ ข้อบังคับหรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมืช้อทักท้วง 
ว่าการกระทำ ไม่ขอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ 
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ช้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วน 
ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดำเนินการต่อได้ 
ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ด ีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางการปฏิบัติ
๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิชองตำแหน่ง 

หน้าที่ ร ักศักดึ๋ศรีของตนเองโดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น 
ข้าราชการที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมายและเบ็)นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙ .๕  ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่อย ่างเต ็มกำล ังความสามารถด ้วยความเส ียสละ ทุ่มเท 
สติบีญญาความรู้ความสามารถให้บรรลุผลสำเร็จ และมิประสิทธิภาพ 
ตามภาระหน ้าท ี่ท ี่ได ้ร ับมอบหมาย เพ ื่อให ้เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดแก่ 
ประเทศชาติและประชาชน

๙.๖ มุ่งแก้บีญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว 
และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดืระหว่างหน่วยงานและประซาซน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ 

ของทางราชการ ข้าราชการจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่ให้ทำและ 
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น 

๙.๙ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร ่วมงานพร้อมกับให้ความ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในทางที่ขอบ

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน
- ยอมรับความคิดเห ็นที่แตกต่างและบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมี 

เหตุผล
- ไม่ผ ูกขาดการปฏิบ ัต ิงานหรือเก ี่ยงงานอันอาจทำให้เก ิดการแตกความ

สามัคคีในหน่วยงาน
- ประสานงานกับท ุกฝ ่ายท ี่เก ี่ยวข ้องด ้วยการรักษาส ัมพ ันธ ์ภายในการ 

ปฏิบัติงาน
๙.๑๐ ไมใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้สำหรับตัวเองหรือ 

ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจน 
ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็น 
การให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙ .๑ ๑  ประพฤติตนให ้สามารถทำงานร่วมกับผู้อ ื่นด ้วยความสุภาพมีน ั้าใจ 
มีมบุษยสัมพันธ์อันดื ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ของ 
เพื่อนร่วมงานและนำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานชองตน

ลงซ่ือ ผู้เห'1ผเหนชอบ
(นางกนกพร เดชเดโข)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


