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ประกาศเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
----------------------------------- 

  ตามทีเ่ทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาลงวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.
2556  ตามนัยมาตรา  77  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ไปแล้ว  นั้น  

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้
ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  
มาตรา 279  เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  จึงให้ปรับปรุงประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง  
และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาแทน  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 256๑ 
 

  
 
            (นายไพโรจน์  พวงศิริ)   
                 นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
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เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นาการปกครอง
ระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศ
ไทย  
1.2 จง รั กภั ก ดี ต่ อพร ะมหากษั ต ริ ย์  และ ไม่ ล ะ เมิ ด อ งค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย 
หรือทางวาจา  

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่
กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้
ทักท้วงว่าการกระทาดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท า
ดังกล่าว  
2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี  
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม 
โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว  
2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น  
2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้
เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม  

3. การมีจิตสานึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ  3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวัง
และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน  
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม  ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้
ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง  ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน  
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
ไม่ให้กระท าการหรือ มีพฤติกรรมในทางมิชอบ  
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและเต็มก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  แนวทางปฏิบัติ 
4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ี
น้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้
ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น  
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอา
นวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่ วนตัวของ
ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  
4.3 ไม่กระท าการหรือดารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่
อ่ืนต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกด้วย รับ หรือยอมรับซึ่งของ
ตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารง
ต าแหน่งหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม  
4.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคล
ใดเพราะมีอคต ิ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติ
กรรมหรือสัญญาด้วยตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย  

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูก
กฎหมาย  

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท า
การเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้  
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วน
ต าบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยาน
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การ
ด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่  
5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการ
กระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว  
5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ  และทักษะในการ
ด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้อง
ตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ  
5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบ
และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ  
5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
 
 
6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความ
ถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 
6.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้
อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย  
6.2 ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมาย  
6.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่
ดี ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็น
ธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่การดาเนินการตามมาตราที่รัฐ
ก าหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล 
เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  
6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การ
บรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลาง
ทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา  
6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่
หน้าผู้ใด  
6.6 ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุ
แหล่งที่มา  
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น  เอาใจใส่และให้เกียรติ
ผู้รับบริการ  
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี  
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยง
การใช้โทรศัพท์เทคนิคหรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่
เข้าใจ  
6.10 การปฏิบัติด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวัง
ไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน  
6.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในสถานที่ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน  
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7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันมิใช้การการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคล
อ่ืน  
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืนไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอ
ของบุคคล  หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย  เว้นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้  ทั้งนี้ 
จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือ
ได้รับการ ร้องขอ  
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ 
กฎหมาย  
7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง 
ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทาง
ราชการ  
7.5ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน 
8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดี
ที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ  
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ 
ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย  
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติ งานในหน้าที่ ด้ วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง  และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไป
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย  
8.5 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืนโดยมิชอบ  
8.6 ใ ช้ ดุ ล ย พินิ จ แล ะตั ดสิ น ใ จก ารปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ ว ยคว ามรู้  
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติ
ส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี  
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้
ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน  
8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีมีหน้าที่
ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอใน
การตรวจสอบ   
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

8.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตาม
ค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป  
8.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและ
ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความ
รับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดย
วิธีการกระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน  
8.11 ปฏิบัติ ง านอย่ างมืออาชีพ  โดยใช้ทักษะ  ความรู้  
ความสามารถ และหน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ  
8.12 พัฒนาตนเองให้ เป็นผู้มีความรอบรู้  และมีความรู้  
ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
8.13 พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานที่ดี  มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้  
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้
เป็นระเบียบเอื้ออานวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหาย
หรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
9.2 เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ในการรั กษา ไว้ และปฏิบั ติ ต าม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิด
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายในกรณีที่มีข้อสงสัย  หรือมีข้อทักท้วงว่าการ
กระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่แล้ว  
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเกียรติภูมิ
ของต าแหน่งหน้าที ่ 
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10. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

-รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการ
เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย 
และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี  
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผล
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงานและประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะ
กระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น  
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่
ชอบ  
-เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือน
ร่วมงาน  
-ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความ
ขัดแย้งอย่างมีเหตุผล  
-ประสานงานกับทุกฝ่ ายที่ เ กี่ ยวข้องด้ วยการรั กษา
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน  
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 9.11 ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความ
สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงาน
ของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประขาชนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ 
ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วย
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม  
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
 
 



-สร้างวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  
-ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือ
ส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติและ
โลกใบนี้  
-ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่ง
สอนในทุกศาสนาที่นับถือสอนให้คนท าความด ี 
10.3 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ 
ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ีภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม  
-ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ 
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดับ  
-ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ก่อน
ตัดสินใจด าเนินการใดๆต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  
-ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ด้วยการด า เนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมีการวางแผนด าเนินการไปสู่
เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พ้ืนฐานความรู้และคุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
-ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย  

 
 
 

                           
      (นายไพโรจน์  พวงศิริ) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 


