
 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

เรื่อง แนวทางปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ  2565 

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

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ไดมีประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้ 

  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                            
มีประสิทธภิาพ  
  ในการนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  อําเภอหลมเกา  จังหวัด
เพชรบูรณ ประจาํปงบประมาณ 2565  รายละเอียดปรากฏตามแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี   17  เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2565 
 
        

(นายสมยง  คําตุม) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  
ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  อําเภอหลมเกา   จังหวัดเพชรบูรณ 

ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
1.การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบอบอ่ืน
ท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย 
1.2 จงรักภัคดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และพระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม 2.1 ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและ ไมกระทําการ
เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการ
กระทําดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัดประมวลจริยธรรม 
พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทําดังกลาว 
2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมี
ขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศัลธรรม 
ศาสนาหรือประเพณี 
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้น
ตองปกครองผูอยูไตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแก
ความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว 
2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้น
ตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูไตบังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย มี
ผลงานดีเดน 
2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแก
สวนราชการหรือราชการโดยรวม 

3.การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวังและ
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม  
ตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตน 
ไดปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมให
กระทําการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
3.6 อุ ทิศตนให กับการปฏิบัติ งานในหนา ท่ีด วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู  ในกรณีท่ีตองไป
ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
3.7 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหารตอตําแหนง
หนาท่ีของตนเองหรือพนักงานสวนตําบลคนอ่ืน 
3.8 ใชดุ ลย พินิ จและตัดสินใจในการปฏิบั ติหน า ท่ีด วยความรู
ความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีตองรีบแกไขให



ถูกตองและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูไตบังคับ
บัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่ง
การตอไป 

4.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีเคยมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ี
นอง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลย
พินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลนั้น 
4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือ
ผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
4.3 ไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว 
ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวม
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี  
4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืน
ตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับ
ซ่ึงของตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารง
ตําแหนงหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีแลวก็ตาม 
4.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด 
เพราะมีอคติ 
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรม
หรือสัญญาซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย 

5.การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม
และถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการ
เลีย่งประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวน
ตําบลตองมีหนาท่ีรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอ
หัวหนาสวนราชการ 
5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับ
คาตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน ราชการสวนทองถ่ิน ตอหัวหนาสวนราชการในกรณีท่ีการดํารง
ตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 
5.4 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทํา
ซ่ึงมีลักษณะตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตอง
คัดคานการกระทําดังกลาว 
5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงาน
ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลัก



กฎหมายระเบียบปฏิบัต ิ
5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและ
ประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน 
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูไตบังคับบัญชายึดม่ันความ
ถูกตอง เท่ียงธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาต ิ

๖.การใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 

๖.๑ ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจ
เกินกวาท่ีมีอยูตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืนกอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย 
๖.๓  ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี 
ปราศจากอคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรม
ในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรืสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนหด เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือสง เสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได 
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม 
และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 
๖.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การ
บรรยาย หรือการวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการ
เมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
๖.๕ ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือ
ผูมีบุญคุณและตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 
๖.๖ ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแห
ลงท่ีมา 
๖.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ 
๖.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการ
ใชศัพทเทคนิค หรือถอยคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมให
เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
๖.๑๑ เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน          ผูมีสวน
ไดเสียในสถานท่ีใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา 
ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน 

๗. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๗.๑ ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไมใชการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคล



อ่ืน 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอัน
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอ
ของบุคคล หรือ เ ม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมายเวนแตการ อัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ท้ังนี้ 
จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาวหรือ
ไดรับการรองขอ 
๗.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับ
ทราบ รวมถึงใหขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ 
กฎหมาย 
๗.๔ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชนถูกตอง 
ดวยความระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทาง
ราชการ 
๗.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของหนวยงาน 

๘.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดี
ท่ีสุดจนเต็มกําลังความสามารถ 
๘.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให 
ดวยความประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย 
๘.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 
๘.๔ อุทิศตนให กับการปฏิบั ติงานในหนา ท่ีดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู  ในกรณีท่ีตองไป
ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
๘.๕ ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนง
หนาท่ีของตนหรือของพนักงานสวนตําบลอ่ืน ไมกาวกายหรือแทรกแซง
การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลอ่ืนโดยมิชอบ 
๘.๖ ใชดุ ล พินิ จและตั ดสิน ใจ ในการปฏิบั ติหน า ท่ี ด วยความรู 
ความสามารถ เยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติ
สวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 
๘.๗ เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขให
ถูกตอง และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 
๘.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใชขอมูลท่ี
เปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 
๘.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ร าชการ  ในกร ณี ท่ีสั่ ง ร าชการด วยวาจา ใน เรื่ อ งดั งกล า ว  ให
ผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่ง
พิจารณาสั่งการตอไป 
๘.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงม่ันและปฏิบัติ



หนาท่ีเสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนดงานในความรับผิดชอบให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคา
ดวยวิธีการท่ีถูกตองท่ีกําหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกตองชอบ
ธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชน 
๘.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ 
และหนวยงาน โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ีดวยความ
ถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็ม
ความสามารถ 
๘.๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถ
ทักษะ ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
๘.๑๓ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเปนแบบอยางได 
๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมท้ังสถานท่ีใหเปนระบบ
ระเบียบ เอ้ืออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
๘.๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา
เหมาะสม ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปน
ทรัพยสินของตนเอง 

๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร 

๙.๑ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๙.๒ เปนแบบยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ 
ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณีมีขอสงสัย 
หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ
ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนรีท่ีชอบดวยกฎหมายพนักงานสวนตําบลตอง
แจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ซ่ึงจะ
ดําเนินการตอไดตอเม่ือไดขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว 
๙.๓ เปนแบบอยางท่ีดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัด 
๙.๔ ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของ
ตําแหนงหนาท่ี 
- รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปน
พนักงานสวนตําบลท่ีดี อยูในระเบียบวินัย กฎหมาย และเปนผู มี
คุณธรรมท่ีดี 
๙.๕ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเท
สติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประเทศชาติและประชาชน 
๙.๖ มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม 
รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและ
ประชาชน 
๙.๗ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปน



ความลับโดยพนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจ
หนาทาและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือเปนไปตามกฎหมาย
กําหนดเทานั้น 
๙.๑๐ รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน   
พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน                  ในทางท่ี
ชอบ 
-เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมี
เหตุผล 
- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจทําใหเกิดการแตกความ
สามัคคีในหนวยงาน 
- ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๙.๑๑ ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
ตลอดคนไมรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ี
เก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
๙.๑๒ ประพฤติตนใหสามรถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ 
มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

๑๐.การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ิน
ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพ
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน 

๑๐.๑ ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
สรางคุณธรรมจริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือใน
การทําประโยชนเพ่ือสวนรวมชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ชวยกัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหา
และสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม 
๑๐.๒ สรางจิตสาธารณะเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม 
- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รู
ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีความรับผิดชอบ ตอตนเองและ
สังคม 
- ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของ
สังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนเรื่องของสวน
รวมท้ังตอประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม               ใหถือ
วาเปนปญหา ของตนเอง เชน กันหลีกเลี่ยงไมได                 ตอง
ชวยกันแกไข 
- ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุก
ศาสนาท่ีนับถือ สอนใหคนทําความดี 
๑๐.๓ การดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบน
สายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความ             มีภูมิคุมกันท่ีดี 
ภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 



- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
และสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ประหยัด 
และดีข้ึนเปนลําดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มี
เหตุผล ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตอง
คํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอสวนรวมและตอตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เปาหมายมีการวางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ 
ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและคุณธรรมเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย 
- ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ 
๑๐.๔ ไม ละ เ มิดรั ฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบั ง คับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย  

 

 
 
                                             ลงชื่อ              ผูเห็นชอบ 

(นายสมยง  คําตุม) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 


