
 

คูมือแนวทางการปฏิบัติงาน 
 

ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรม 
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนกังานจาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  

อาํเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 



คํานํา 
 

ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล               
โปงน้ํารอน เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางยึดถือเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติ และ
เปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน นั้น 

 

เพ่ือใหการดําเนินการตามหลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นสมควรให
จัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑเกี่ยวกบัจริยธรรม 
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  

------------------------------ 
 
 

หลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
 

1) มีคุณธรรม ไดแก สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝกตน มีระเบียบ 
2) ยึดมั่นในหลักการทํางาน ไดแก เพียบพรอมความรูกุศโลบาย ขยายสัมพันธประสาน 
3) มีคุณคา ไดแก รับผิดชอบ ทําหนาที่เพื่อหนาที่ใหสําเร็จทันการณ ปฏิบัติงานยึดม่ันในผลประโยชนของ

แผนดินและความถูกตอง เปนธรรม 
 

2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
 

1) การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ความเปนเหตุเปนผล ความสุจริตใจ 
2) การปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา การไมใชตําแหนงหนาท่ีหาผลประโยชนใหกับตนเองและ                

พวกพอง ใหเชื่อมั่นวาความซื่อสัตยสุจริตจะนําพาใหตนเองครอบครัวและบานเมืองอยูรอด ดัง           
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก นิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 วา “…มี
คุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ คือ ความซื่อสัตยสุจริต ประเทศ
บานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัยความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน ทานท้ังหลายจะออกไปรับ
ราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหม่ันอยูในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตตอ
บานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาท่ี ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการสรรเสริญของมวลชน
ท่ัวไป…” 

3)  มีความรับผิดชอบตองานในตําแหนงหนาที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนและทองถ่ิน
ดวยการปฏิบัติหนาท่ีการงานอยางเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือทํางาน เพ่ือการ
สรางสรรค และมีความรับผิดชอบตองานน้ัน ๆเพื่อสวนรวมและประชาชนอยางจริงจัง จะทําใหมีผูรัก
และศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยกยองอยางกวางขวางแนนอน 

4) ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา 
5) แยกเร่ืองสวนตัวออกจากหนาที่การงาน 
6) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  ตอประชาชน  ตอการปฏิบัติงาน  ตอองคกร  และตอการพัฒนาปรับปรุง

ระบบราชการ 
 
 
 
 
 



 
 

3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
 

1) พึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ 
2) พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสม

เหตผุล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 
3) พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ 
4) พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย  

หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
5) พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดย

เสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น หาก
ไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่รับไว มีมูลคาเกินปกติวิสัยก็ให
รายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี 

 
4. การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
 

1) ยึดมั่นในความถูกตอง  ความชอบธรรม 
2) เสียสละ 
3) ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
4) ไมโอนออนตามอิทธิพลใด 

 
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
 

1) การใหบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอยางเสมอภาค ทั่วถึงและเปนธรรม 
2) การใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว และตรงตอเวลา 
3) การใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส ประทับใจ และรักษาประโยชนใหแกผูรับบริการทุก

คน 

 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
 

1) การเปดเผยขอมูล ขาวสาร ที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย
ดวยวิธีการหลากหลายเชน เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานขอนี้ 
จะสงผลใหเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเขาใจอันดีตอประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะทํา
ใหการปฏิบัติหนาที่ไดรับความรวมมืออยางเต็มท่ีจากบุคคลที่เก่ียวของ โดยเฉพาะประชาชน 

2) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการทํางาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจงลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานและระยะเวลาใหแกผูมาติดตอราชการไดทราบ เพ่ือใหสามารถ
ตรวจสอบและติดตามได 

 



 
 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
 

1) ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความคิดที่ใหเกิดผลของงานที่ดี มีคุณคาตอประชาชน ตอสวนรวม 
ทั้งนี้ตองยึดถือวา ความรูวิชาการรูปฏิบัติการและความรูคิด จะทําใหเกิดผลดีตอการทําหนาที่ ดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแกขาราชการ
พลเรอืนเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน เม่ือ 1 เมษายน 2530 วา “ขาราชการที่สามารถ
ตองมีความรูครบสามสวน คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอานตามเหตุตาม
ความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธ์ิใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษาระเบียบ
แบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดินตองมีความสงบและหนักแนนทั้งในกาย ใน
ใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว…” 

2) การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ คํานึงถึงผลลัพธและผูมารับบริการ โดยยึดความถูกตองของ
ระเบียบกฎหมาย 

3) การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา ทั้งในสวนของการใชเงิน 
และใชเวลา 

4) การปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสร็จ ตามกําหนด และบรรลุเปาหมายตามที่วางไว และตรงตามนโยบาย 

 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
 

1) พึงระลึกเสมอวาการใชอํานาจรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรภีาพ 
2) พึงระลึกเสมอวาบุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
3) พึงระลึกเสมอวาการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได 
4) พึงระลึกเสมอวาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
5) พึงระลึกเสมอวาบุคคลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลของหนวยราชการ 
6) พึงระลึกเสมอวาบุคคลมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ 
7) พึงระลึกเสมอวาทํางานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม 
8) สงเสริม/สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การเมือง  

รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
 

1) มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 
2) พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

ในกรณทีี่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย 
3) พึงมี ทัศนคติที่ ดี  และพัฒนาตน เองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู 

ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน 

 


