
 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

เรื่อง แนวทางปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ  2563 

********************************************************* 

ตามท่ีองคการ บริหารสวนตําบลตาดกลอย ไดมีประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ  โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 

  1.เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ท่ีสราง
ความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  2.ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ 
  3.ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความเชื่อม่ันแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  4.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง                 
ในทุกระดับ โดยฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ตอตนเอง ตอองคกร ผูบังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลําดับ 
  5.ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และ              
พนักงานจาง ทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎบังคับขออ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและ                            
มีประสิทธิภาพ  
  ในการนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  อําเภอหลมเกา  จังหวัด
เพชรบูรณ ประจาํปงบประมาณ 2563  รายละเอียดปรากฏตามแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี   1  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 256๒ 
 

                   
(นายสมชาย  แกวพวง) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  
ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  อําเภอหลมเกา   จังหวัดเพชรบูรณ 

ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
1.การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครอง
ระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชใน
ประเทศไทย 
1.2 จงรั กภัคดีตอพระมหากษัตริย  และไมละ เ มิดองค
พระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาทไมวาทางกาย 
หรือทางวาจา 

2.การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและ ไม
กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผู
ทักทวงวาการกระทําดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทํา
ดังกลาว 
2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีทีมีขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญ
ทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นตองปกครองผูอยูไตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม 
โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว 
2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูไตบังคับบัญชาท่ี
มีความซ่ือสัตย มีผลงานดีเดน 
2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจ
ใหเกิดแกสวนราชการหรือราชการโดยรวม 

3.การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวัง
และแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม  
ตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตน 
ไดปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ
ตนไมใหกระทําการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไป
ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 



3.7 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหารตอ
ตําแหนงหนาท่ีของตนเองหรือพนักงานสวนตําบลคนอ่ืน 
3.8 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู
ความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีตองรีบ
แกไขใหถูกตองและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
3.10 ไม ขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนา ท่ี
ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่อง
ดังกลาวใหผูไตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษร
ตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 

4.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา
ผลประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีเคยมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปน
ญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มา
ประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลนั้น 
4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัว
ของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
4.3 ไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะสวนตัว ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัด
กับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี  
4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือ
หนาท่ีอ่ืนตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือ
ยอมรับซ่ึงของตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไมวากอน
หรือหลังดํารงตําแหนงหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีแลว
ก็ตาม 
4.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแก
บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํา
นิติกรรมหรือสัญญาซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนอันมิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูก
กฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไม
กระทําการเลีย่งประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงาน
สวนตําบลตองมีหนาท่ีรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐาน
พยานตอหัวหนาสวนราชการ 
5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและ
ไมไดรับคาตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน ตอหัวหนาสวนราชการใน



กรณีท่ีการดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 
5.4 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามี
การกระทําซ่ึงมีลักษณะตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวน
ทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการกระทําดังกลาว 
5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการ
ดําเนินงานปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตองเท่ียงธรรม
ถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จ
ความชอบและประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน 
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูไตบังคับบัญชายึดม่ัน
ความถูกตอง เท่ียงธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาต ิ

๖.การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 

๖.๑ ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใช
อํานาจเกินกวาท่ีมีอยูตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนกอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 
๖.๓  ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมี
อัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมา
ติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรืสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ 
เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนหด เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได 
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปน
ธรรม และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 
๖.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา 
การบรรยาย หรือการวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปน
กลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการตามหลักวิชา 
๖.๕ ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวก
เพ่ือนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียง
ธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 
๖.๖ ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิได
ระบุแหลงท่ีมา 
๖.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติ
ผูรับบริการ 



๖.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความ
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตร ี
๖.๙ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย 
หลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิค หรือถอยคําภาษากฎหมายท่ี
ผูรับบริการไมเขาใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว 
ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
๖.๑๑ เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน          
ผูมีสวนไดเสียในสถานท่ีใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชใน
การแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการ
ประชาชน 

๗. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 
ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๗.๑ ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อัน
ไมใชการปฏิบัติหนาท่ีโดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนแก
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทํา
การอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไมอนุญาตหรือไม
อนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได
กําหนดยกเวนไว ท้ังนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทํา
การ นับแตกระทําการดังกลาวหรือไดรับการรองขอ 
๗.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการ
ไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบ
ของระเบยีบ กฎหมาย 
๗.๔ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชน
ถูกตอง ดวยความระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน
ความลับของทางราชการ 
๗.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงาน 

๘.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให
เกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มกําลังความสามารถ 
๘.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการ
จัดให ดวยความประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย 
๘.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติ
หนาท่ี ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 
๘.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไป
ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
๘.๕ ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอ
ตําแหนงหนาท่ีของตนหรือของพนักงานสวนตําบลอ่ืน ไมกาว
กายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลอ่ืน
โดยมิชอบ 



๘.๖ ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู 
ความสามารถ เยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจาก
อคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ
แตละกรณี 
๘.๗ เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบ
แกไขใหถูกตอง และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 
๘.๘ ไม ขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนา ท่ี
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนใน
การตรวจสอบโดยใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํา
รองขอในการตรวจสอบ 
๘.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่อง
ดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตาม
คําสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 
๘.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงม่ันและ
ปฏิบัติหนาท่ีเสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนดงานในความ
รับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาได
ผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการท่ีถูกตองท่ีกําหนด โดย
วิธีการ กระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติ ประชาชน 
๘.๑๑ ปฏิบัติ งานอยาง มืออาชีพ โดยใช ทักษะ ความรู 
ความสามารถ และหนวยงาน โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด
และอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือ
รักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ 
๘.๑๒ พัฒนาตนเองให เปนผู มีความรอบรู  และมีความรู 
ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
๘.๑๓ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนแบบอยางได 
๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมท้ังสถานท่ีใหเปน
ระบบระเบียบ เอ้ืออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
๘.๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยาง
ประหยัด คุมคาเหมาะสม ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหาย
หรือสิ้นเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 

๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร ๙.๑ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๙.๒ เปนแบบยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ ขอบัง คับหรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีชอบดวย
กฎหมายในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไม
ชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนรี
ท่ีชอบดวยกฎหมายพนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวน



ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ซ่ึงจะดําเนินการ
ตอไดตอเม่ือไดขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว 
๙.๓ เปนแบบอยางท่ีดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด 
๙.๔ ไมประพฤติตนอันอาจกอให เ กิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
- รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปน
พนักงานสวนตําบลท่ีดี อยูในระเบียบวินัย กฎหมาย และเปนผู
มีคุณธรรมท่ีดี 
๙.๕ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความ
เสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผล
สําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
๙.๖ มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปน
ธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
หนวยงานและประชาชน 
๙.๗ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูล
ท่ีเปนความลับโดยพนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําได
ตอเม่ือมีอํานาจหนาทาและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือ
เปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 
๙.๑๐ รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน   
พ ร อ ม กั บ ใ ห ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ เ ก้ื อ กู ล ซ่ึ ง กั น แ ล ะ กั น                  
ในทางท่ีชอบ 
-เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความ
ขัดแยงอยางมีเหตุผล 
- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจทําใหเกิดการ
แตกความสามัคคีในหนวยงาน 
- ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของดวยการรักษาสัมพันธภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
๙.๑๑ ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสิน
หรือไมก็ตาม ตลอดคนไมรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากผู
รองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆอันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา
หรือการใหตามประเพณี 
๙.๑๒ ประพฤติตนใหสามรถทํางานรวมกับผู อ่ืนดวยความ
สุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปน
ในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืน
มาแอบอางเปนผลงานของตน 



๑๐.การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ิน
ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนา
อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลอง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

๑๐.๑ ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม สรางคุณธรรมจริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ 
มีความรวมมือในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวมชวยลดปญหาท่ี
เกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการใน
การดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชน
สุขแกสังคม 
๑๐.๒ สรางจิตสาธารณะเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม 
- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบ
ประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 
- ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวน
หนึ่งของสังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมซ่ึง
เปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนัก ถึ งปญหาและผลกระทบ ท่ี เ กิด ข้ึน กับสั งคม               
ให ถือวา เปนปญหา ของตนเอง เชน กันหลีกเลี่ ยงไม ได                 
ตองชวยกันแกไข 
- ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่ง
สอนในทุกศาสนาท่ีนับถือ สอนใหคนทําความดี 
๑๐.๓ การดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนิน
ชีวิตบนสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความ             
มีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให มีความอุตสาหะ 
ขยันหม่ันเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมี
ระบบ มีเหตุผล ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจ
ดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอสวนรวม
และตอตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
โดยมีเปาหมายมีการวางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวย
ความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและ
คุณธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
- ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ
๑๐.๔ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย  

 

 

            ลงชื่อ     ผูเห็นชอบ 
   (นายสมชาย  แกวพวง) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 



 


