
 

 
 
 
 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยยุทธศาสตร์ ท่ี  ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กำหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีความโปร่งใสปลอดทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกำหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าท่ีและขับเคล่ือน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติโดยภาครัฐมีกําลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดี
คนเก่งทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปล่ียนแนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการ
ทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ผลิตสินค้า
ทางการเกษตรให้ปลอดภัย มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการกำจัดขยะมูลฝอย  ส่งปฏิกูลและสภาวะ
แวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์พื้นฟแูหล่งน้ำ 
สร้างและช่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริ เป็นต้น  

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ตะหนักใน
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่าง
เป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและพื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้รับบริการสาธารณะ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความจำเป็นและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและมีส่วนร่วม  พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยได้รับบริการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาตร์ท่ี 4 
ประกอบด้วย 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง 



 

4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกนัพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคล่ือน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคล่ือน

ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผน
อัตรากำลัง โดยกำหนดอัตรากำลังคน ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งท่ี
สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏบิัติตามเป้าหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแต่งต้ังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อ
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  โดยคำนึงถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส มีการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีระเบียบ
กฎหมายกำหนด  รวมท้ังนำเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้เพื่อช่วยให้
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ท่ีสอดคล้องกับตำแหน่ง
งาน เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการท่ีเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้โดยมีการ
ให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPIs) ท่ีมีความ
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีท่ีบุคลากรท่ีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  เช่น 
ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  งดเล่ือนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานจ้าง 
การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ได้ให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีจะช่วยส่งเสริม
การบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสำหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงในอนาคต องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือ จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดำเนินการจัดสรรและต้ังงบประมาณ
ในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจำตัว
บุคคล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ท้ังหลักสูตรท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร
จังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีจัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน 



 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ คำนึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน
ตามท่ีรัฐเป็นผู้กำหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สำหรับพนักงานส่วน
ตำบลท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท่ีมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าท่ีราชการ เช่น 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  (อนามัยถ่ายโอน) ค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านส่ิงปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เห็นความสำคัญของการมี คุณธรรมจริยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายท่ีสำคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตำบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทำงานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยท่ีช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมท้ังสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้จัดสรรงบประมาณในการต้ังไว้ในข้อบัญญั ติประจำปีทุก ๆ ปี   
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานร่วมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานท่ีสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจาก
ทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงไม่
ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการทำงาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการนำเสนองาน  การส่ง
งาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร 
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ด้วยตัวเอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือ
สำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-
Assessment) เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

2. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ท่ี มท 0810.6/ว 548  ลงวันท่ี  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ตามพระราชบัญญัติด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอ นามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 เพื่อให้ บุคลากรในสังกัด 
มีสภาพแวดล้อมการทำงานท่ีดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้
พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าว  

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระทำผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1.เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ท่ีสร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  2.ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ 



 

  3.ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความเช่ือมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือในทุก
ระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามลำดับ 
  5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลหัวเรือ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง   
มีหน้าท่ีดำเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อำนวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
จริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ยังกำหนด

ค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแลเพื่อท่ีให้บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

1.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีแนวทางดังนี ้
1.1ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือสนับสนุนให้นำการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 

และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีแนวทางดังนี ้
   2.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทำการเล่ียงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของพนักงานส่วนตำบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลต้องหยุดการกระทำดังกล่าว 



 

2.2ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเท่ียงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเส่ือมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

3.การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบมีแนวทางดังนี้ 
3.1ปฏิบั ติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่ียงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายส่ิงท่ีตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล

และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
3.4ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทำการหรือ

มีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กำลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าท่ีเสียหาย 
3.7ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าท่ีของ

ตนเองหรือพนักงานส่วนตำบลคนอื่น 
3.8ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงท่ี

ปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้ง

ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบกฎหมายหรือ

ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11ไม่ส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน

กรณีท่ีส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำส่ังเพื่อให้
ผู้ส่ังพิจารณาส่ังการต่อไป 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนมีแนวทางดังนี ้

4.1ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีเคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรค
พวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอำนวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3ไม่กระทำการ หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ี  



 

4.4ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีแล้วก็
ตาม 

5.6ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมายมีแนวทางดังนี ้
5.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเล่ียง

ประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตำบลต้องมีหน้าท่ี

รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งท่ีได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน

นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณี
ท่ีการดำรงตำแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าท่ี 

5.4ในกรณีท่ีพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทำซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว 

5.5ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติหน้าท่ี
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเท่ียงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตำแหน่ง บำเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เท่ียง
ธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติมีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเล่ียง ละเลย หรือละเว้น การใช้อำนาจเกินกว่า 

ท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าท่ี หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าท่ีให้บุคคลโดยไม่มี
อำนาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจาก
อคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกำหนด 
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการ
เลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป 



 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 

๖.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเล่ียงการใช้

ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคำภาษากฎหมายท่ีผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวงัไม่ให้เส่ือมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอื่น 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานท่ี

ให้บริการและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

มีแนวทางดังนี ้
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการดำเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ช้ีแจง แสดงเหตุผลท่ีแท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระทำการอันกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ท้ังนี้ จะต้องดำเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางท่ีเป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้มีแนวทาง
ดังนี ้

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีท่ีสุดจนเต็ม
กำลังความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ี ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กำลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าท่ีเสียหาย 



 

๘.๕ ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าท่ีของ
ตนหรือของพนักงานส่วนตำบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่วนตำบลอื่น  
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ ความสามารถ ท่ีปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่ส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ท่ีส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามคำส่ังเพื่อให้ผู้ส่ัง
พิจารณาส่ังการต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาท่ีกำหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการท่ีถูกต้องท่ีกำหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มท่ีด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได้ 

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมท้ังสถานท่ีให้เป็นระบบระเบียบ 
เอื้ออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม 
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กรมีแนวทางดังนี ้
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วยกฎหมายในกรณี
มีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตำบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
และจะดำเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีแล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 



 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าท่ี 
รักศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบลท่ีดี อยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมท่ีดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดย

พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าท่ีและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือ
เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

-เคารพต่อความเช่ือ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมี

เหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทำให้เกิดการแตกความ

สามัคคีในหน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้สำหรับตนเองหรือ

ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบ
อ้างเป็นผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีแนวทางดังนี ้

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 



 

- ให้ความสำคัญต่อส่ิงแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของ
สังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 

- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา 
ของตนเอง เช่น กันหลีกเล่ียงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 

- ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำส่ังสอนในทุก
ศาสนาท่ีนับถือ สอนให้คนทำความดี 

๑๐.๓ การดำรงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง 
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
และสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลำดับ 

- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มี
เหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ด้วยการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เป้าหมายมีการวางแผนและดำเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐาน
ความรูและคุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วย
กฎหมาย 

 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
   11.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆหากมีข้อสงสัย
หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีกำหนดให้ทำหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามท่ีกำหนดไว้ 

  11.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจะตระหนักถึงความสำคัญใน
การเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ในเรื่องท่ีต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปช่ัน  
   11.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจะมุ่งมั่นท่ีจะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำท่ียอมรับไม่ได้ ไม่ว่า
จะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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