
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง 
เรื่อง   แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  

พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
................................................... 

                        ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง ได้มีประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2. ยึดถือและเป็นหลักการแนวทางการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมอืในการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 

3. ท าให้เกิดรูปแบบขององค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือแก่ผุ้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระกว่างองค์กร และพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในทุก
ระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงาน
จ้าง ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และสังคม ตามล าดับ 

5. ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ในการนี้ เพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กร ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึงทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมประกาศ
ฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   ตุลาคม  พ.ศ. 25๖๓ 

                                                                         
(นายจรูญ    เวียงแก้ว) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง 



แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 1.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่
กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้
ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และพนักงานจ้าง อาจขัดประมวลจริยธรรม ต้องหยุดการกระท า
ดังกล่าว 

1.2 ไม่ละเมิดตามหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนาและ
ประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้และ
หลักส าคัญ ทางศีลธรรม ศาสนาและประเพณี 

1.3  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ
ทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม 
โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

1.4  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ
ทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

1.5  ไม่กระท าการใดอันเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่
ส่วนราชการหรือราชการโดยธรรม 

2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและ
รับผิดชอบ 

2.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่
มุ่งหวัง แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 

2.2  ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

2.3  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายในสิ่งที่
ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลอย่างถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดี
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

2.4  ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ
ตนไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

2.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

3.1  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเ พ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมา
ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

3.2  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือ
สิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

3.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงและสงสัยว่าจะขัด
กับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ 

3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ
หน้าที่ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

3.5 ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับ หรือ
ยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนเองหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือ
หลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

3.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใด  

3.7 ไม่อนุมัติหรือเสนอโครงการ การด าเนินการ หรือการ
กระท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

4. การยืนยันท าในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรมและถูก
กฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่
กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
4.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงาน
ส่วนต าบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐาน
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
4.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้
รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้า ส่วนราชการส่วน
ท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีการด ารงต าแหน่ง นั้นๆ 
อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 
4.4 ในการที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการ
กระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ 4.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

 4.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง 
4.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จ
ความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
4.7 ตัดสินใจและการกระท าใดๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4.8 ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความ
ถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว และมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

5.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือการละเว้น 
การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

5.2  ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อ านาจตามกฎหมาย 

5.3  ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มาติดต่อ
โดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา 
การอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตราที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค 
หรือส่งเสริมให้บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคล
อ่ืน หรือเป็นการปฏิบัติที่มเีหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป  

5.4  ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐถกา 
การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจาร์อันกระทบต่อความเป็นกลาง
ทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 

5.5  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยง
ธรรมไม่เห็นแก้หน้าผู้ใด 

5.6  ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดย
มิได้ระบุแหล่งที่มา 

5.7  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติ
แก่ผู้รับบริการ 

5.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 

5.9  ให้บริการด้วยถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่ายหลีกเลี่ยง
การใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่
เข้าใจ 



 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
แนวทางปฏิบัติ 

 5.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว 
ระมัดระวัง ไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

5.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานที่ให้บริการ และน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและ
การให้บริการประชาชน 

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 

6.1  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อัน
ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองและบุคคลอ่ืน 

6.2  ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วน ในกรณีที่
กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน ไม่อนุญาต
หรือไม่อนุมัติจามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม
กฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการ
ทางการปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้จะต้องด าเนินการ
ภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่การกระท าดังกล่าวหรือได้รับการ
ร้องขอ 

6.3  เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ งานให้ 
ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตาม
กรอบระเบียบกฎหมาย 

6.4  ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์
ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับของทางราชการ 

6.5  ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

     7.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
    7.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทาง
ราชการจัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
    7.3 ใช้ความรู้ ความสามารถ ระมัดระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
    7.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไป
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
    7.5 ละเว้นการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือพนักงานอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
    7.6 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้
ความสามารถ เยี่ยงการปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพตรงไปตรงมา



ปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ
เหมาะสมแต่ละกรณี 
    7.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยทันที 
    7.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการ
ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้ค าร้องขอใน
การตรวจสอบ 
    7.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว 
ผู้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้
พิจารณาสั่งการต่อไป 

8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

8.1  ไม่ แสดงการต่ อต้ าน ระบอบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนการให้น าเอาการ
ปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ใน
ประเทศไทย 

8.2  จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  และไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท ไม่ว่าจะทางวาจา
และทางกาย 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 9.1  จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
9.2  เป็นแบบอย่างที่ ดี ในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิด
รัฐธรรมนูญกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เห็นชอบด้วยกฎหมาย พนักงานส่วนต าบลจะต้องแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและจะ
ด าเนินการต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมีข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
แล้ว 

9.3  เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองที่ดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

9.4  ไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติภูมิของ
ตนเองในต าแหน่งหน้าที่ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้
เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

9.5  ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ
ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ ความสามรถให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

9.6  มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หนว่ยงานและประชาชน 



9.7  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัยที่ดี 
9.8  รักษาความลับตามที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่

เป็นความลับโดยพนักงานส่วนต าบล /พนักงานจ้าง จะกระท าได้ก็
ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่ และได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
หรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

9.9  รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  
เคารพต่อความเชื่อถือ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้ง
อย่างมีเหตุผล ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท า
ให้เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน ประสานงานกับทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องด้วยความรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

9.10 ไ ม่ ใ ช้ ส ถ า น ะ ห รื อ ต า แ ห น่ ง ไ ป แ ส ว ง ห า
ผลประโยชน์ที่มิควรได้ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ
หรือของก านัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานของ
ตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

9.11 ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน
ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูล
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของ
ผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน                                                                            

 
 


