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  ตามท่ีองค
การบริหารส�วนตําบลท�าอุแท ได!กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข!าราชการ
พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ!างขององค
การบริหารส�วนตําบลท�าอุแท ตามนัยมาตรา 279 แห�งรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 นั้น  

เนื่องด!วย รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 76  บัญญัติให!รัฐพึง
พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ�นดินท้ังราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค ส�วนท!องถ่ิน และงานของรัฐอย�างอ่ืนให!
เป;นไปตามหลักการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี การจัดทําบริการสาธารณะ และการใช!จ�ายเงินงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนา เจ!าหน!าท่ีของรัฐให!มีความซ่ือสัตย
 สุจริต 
และมีทัศนคติเป;นผู!ให!บริการประชาชนให!เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม�เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน!าท่ีอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให!เป;นไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
76 องค
การบริหารส�วนตําบลท�าอุแท จึงออกประกาศให!ข!าราชการ พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ!างองค
การ
บริหารส�วนตําบลท�าอุแท ถือเป;นแนวทางปฏิบัติ และเป;นเครื่องกํากับความประพฤติของข!าราชการในสังกัด            
ตามประมวลจริยธรรมแนบท!ายนี้ 

 
ท้ังนี้   ต้ังแต�บัดนี้เป;นต!นไป 
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ประมวลจริยธรรมของข�าราชการ              
พนักงานส�วนตําบล                
และพนักงานจ�าง 

แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
เป;นประมุข  

1.1 ไม�แสดงการต�อต!านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
เป;นประมุข หรือสนับสนุนให!นาการปกครองระบอบอ่ืนท่ีไม�มี
พระมหากษัตริย
ทรงเป;นประมุขมาใช!ในประเทศไทย  
1.2 จงรักภักดีต�อพระมหากษัตริย
 และไม�ละเมิดองค
พระมหากษัตริย
 พระ
ราชินี และ พระรัชทายาทไม�ว�าทางกาย หรือทางวาจา  

2. การยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม  

2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย�างตรงไปตรงมาและไม�กระทาการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีข!อสงสัยหรือมีผู!ทักท!วงว�าการกระทาดังกล�าว
ของพนักงานส�วนตําบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส�วนตําบลต!องหยุด
การกระทําดังกล�าว  
2.2 ไม�ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีท่ีมีข!อ
ขัดแย!งระหว�างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือ
ประเพณี  
2.3 หัวหน!าส�วนราชการและผู!บังคับบัญชาในส�วนราชการทุกระดับชั้นต!อง
ปกครองผู!อยู�ใต!บังคับบัญชาด!วยความเท่ียงธรรม โดยไม�เห็นแก�ความสัมพันธ

หรือบุญคุณส�วนตัว  
2.4 หัวหน!าส�วนราชการและผู!บังคับบัญชาในส�วนราชการทุกระดับชั้นต!อง
สนับสนุนส�งเสริมและยกย�องผู!อยู�ใต!บังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย
 มีผลงาน
ดีเด�น  
2.5 ไม�กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม�ไว!วางใจให!เกิดแก�ส�วน
ราชการหรือราชการโดยรวม  

3. การมีจิตสานึกท่ีดี ซ่ือสัตย
และ
รับผิดชอบ  

3.1 ปฏิบัติหน!าท่ีด!วยความซ่ือสัตย
 สุจริต เท่ียงธรรม ไม�มุ�งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน
อันมิควรได!จากการปฏิบัติงาน  
3.2 ใช!ดุลยพินิจในการตัดสินใจด!วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ
ของ
กฎหมาย  
3.3 รับผิดชอบต�อผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนได!ปฏิบัติอย�างมี
เหตุผลและถูกต!อง ชอบธรรม พร!อมยินดีแก!ไขข!อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผู!ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม�ให!กระทํา
การหรือ มีพฤติกรรมในทางมิชอบ  
3.5 ไม�นําผลงานของผู!อ่ืนมาเป;นของตนเอง  
3.6 อุทิศตนให!กับการปฏิบัติงานในหน!าท่ีด!วยความรอบคอบระมัดระวังและ
เต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู� 
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แนวทางปฏิบัติ 

4. การยึดถือประโยชน
ของ
ประเทศชาติเหนือกว�าผลประโยชน

ส�วนตนและไม�มีผลประโยชน
ทับซ!อน  

4.1 ไม�นําความสัมพันธ
ส�วนตัวท่ีมีต�อบุคคลอ่ืน ไม�ว�าจะเป;นญาติพ่ีน!อง พรรค
พวกเพ่ือนฝูง หรือผู!มีบุญคุณส�วนตัว มาประกอบการใช!ดุลยพินิจให!คุณหรือให!
โทษแก�บุคคลนั้น  
4.2 ไม�ใช!เวลาราชการ เงิน ทรัพย
สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน
ส�วนตัวของตนเองหรือผู!อ่ืน เว!นแต�
ได!รับอนุญาตโดยชอบด!วยกฎหมาย  
4.3 ไม�กระทําการหรือดารงตําแหน�งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส�วนตัวซ่ึง
ก�อให!เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว�าจะขัดประโยชน
ส�วนรวมท่ีอยู�ในความ
รับผิดชอบของหน!าท่ี  
4.4 ในการปฏิบัติหน!าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน�วยงานโดยตรงหรือหน!าท่ีอ่ืนต!อง
ยึดถือประโยชน
ของทางราชการเป;นหลัก  
4.5 ไม�เรียก รับ หรือยอมให!ผู!อ่ืนเรียกด!วย รับ หรือยอมรับซ่ึงของตอบแทน
ของตนหรือของญาติของตนไม�ว�าก�อนหรือหลังดารงตําแหน�งหรือไม�เก่ียวข!อง
กับการปฏิบัติหน!าท่ีแล!วก็ตาม  
4.6 ไม�ใช!ตําแหน�งหรือกระทําการท่ีเป;นคุณหรือเป;นโทษแก�บุคคลใดเพราะมีอคติ  
4.7 ไม�เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือ
สัญญาด!วยตนเองหรือบุคคลอ่ืนได!ประโยชน
อันมิควรได!โดยชอบด!วยกฎหมาย  

5. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต!องเป;น
ธรรมและถูกกฎหมาย  

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย�างตรงไปตรงมา และไม�กระทําการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้  
5.2 เม่ือรู!หรือพบเห็นการฝIาฝJนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส�วนตําบลต!องมี
หน!าท่ีรายงานการฝIาฝJนดังกล�าวพร!อมหลักฐานพยานต�อหัวหน!าส�วนราชการ  
5.3 ต!องรายงานการดํารงตําแหน�งท่ีได!รับค�าตอบแทนและไม�ได!รับ
ค�าตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมิใช�ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค
กรมหาชน 
ราชการส�วนท!องถ่ิน ต�อหัวหน!าส�วนราชการในกรณีท่ีการดํารงตําแหน�งนั้นๆ
อาจขัดแย!งกับการปฏิบัติหน!าท่ี  
5.4 ในกรณีท่ีพนักงานส�วนตําบลเข!าร�วมประชุมและพบว�ามีการกระทําซ่ึงมี
ลักษณะตามข!อ 5.2 หรือข!อนี้พนักงานส�วนท!องถ่ินมีหน!าท่ีต!องคัดค!านการ
กระทําดังกล�าว  
5.5 ปฏิบัติหน!าท่ีด!วยความรู!ความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ
หน!าท่ีโดยยึดม่ันในความถูกต!องเท่ียงธรรมถูกต!องตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ  
5.6 ปฏิบัติหน!าท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน 
รวมท้ังละเว!นการแสวงหาตําแหน�ง บําเหน็จความชอบและประโยชน
อ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชน
ส�วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว�าประโยชน
ส�วนตน  
5.8 ประพฤติตนเป;นแบบอย�างท่ีดีของผู!ใต!บังคับบัญชายึดม่ันความถูกต!อง 
เท่ียงธรรม ยึดถือผลประโยชน
ของชาติ  
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แนวทางปฏิบัติ 

6. การให!บริการแก�ประชาชนด!วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ  

6.1 ปฏิบัติให!ลุล�วง โดยไม�หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว!น การใช!อํานาจเกินกว�าที่มี
อยู�ตามกฎหมาย  
6.2 ปฏิบัติหน!าที่หรือดาเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเป;นมนุษย
 และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม�กระทําการให!กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก�อภาระหรือ
หน!าที่ให!บุคคลโดยไม�มีอํานาจตามกฎหมาย  
6.3 ให!บริการและอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติและไม�เลือกปฏิบัติต�อบุคคลผู!มาติดต�อโดยไม�เป;นธรรมในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม�ขัดต�อรัฐธรรมนูญ เว!นแต�การดาเนินการตามมาตราที่รัฐกําหนด 
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส�งเสริมให!บุคคลสามารถใช!สิทธิและเสรีภาพได! เช�นเดียวกับ
บุคคลอ่ืนหรือเป;นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป;นธรรม และเป;นที่ยอมรับกันทั่วไป  
6.4 ละเว!นการให!สัมภาษณ
 การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ
วิจารณ
อันกระทบต�อความเป;นกลางทางการเมือง เว!นแต�เป;นการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  
6.5 ไม�เอ้ือประโยชน
เป;นพิเศษให!แก�ญาติพี่น!อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู!มีบุญคุณ
และต!องปฏิบัติหน!าที่ด!วยความเที่ยงธรรมไม�เห็นแก�หน!าผู!ใด  
6.6 ไม�ลอกหรือนําผลงานของผู!อ่ืนมาใช!เป;นของตนเองโดยมิได!ระบุแหล�งที่มา  
6.7 ให!บริการด!วยความกระตือรือร!น เอาใจใส�และให!เกียรติผู!รับบริการ  
6.8 สอดส�องดูแล และให!บริการแก�ผู!รับบริการด!วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 
ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี  
6.9 ให!บริการด!วยภาษาถ!อยคําสุภาพ ชัดเจน เข!าใจง�าย หลีกเลี่ยงการใช!โทรศัพท

เทคนิคหรือถ!อยคําภาษากฎหมายที่ผู!รับบริการไม�เข!าใจ  
6.10 การปฏิบัติด!วยความถูกต!อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม�ให!เสื่อมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน  
6.11 เปNดช�องทางการรับฟPงความคิดเห็นของประชาชน ผู!มีส�วนได!ส�วนเสียใน
สถานที่ให!บริการและนําข!อมูลดังกล�าวมาใช!ในการแก!ไขปPญหา ปรับปรุงพัฒนา
หน�วยงานและการให!บริการประชาชน  

7. การให!ข!อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�าง
ครบถ!วน ถูกต!องและไม�บิดเบือนข!อเท็จจริง  

7.1 ไม�ใช!ข!อมูลที่ได!จากการดําเนินงานไปเพื่อการอ่ืน อันมิใช!การการปฏิบัติหน!าที่
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเพื่อเอ้ือประโยชน
ต�อตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท!จริงอย�างครบถ!วนในกรณีที่กระทําการอันกระทบต�อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืนไม�อนุญาตหรือไม�อนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเม่ือ
บุคคลร!องขอตามกฎหมาย เว!นแต�การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองได!กําหนดยกเว!นไว! ทั้งนี้ จะต!องดําเนินการภายในสิบห!าวันทําการ นับแต�
กระทําการดังกล�าวหรือได!รับการ ร!องขอ  
7.3 เปNดเผยหลักเกณฑ
 ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ให!ผู!รับบริการได!รับทราบ รวมถึงให!
ข!อมูลข�าวสารแก�ผู!มาร!องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  
7.4 ใช!ข!อมูลข�าวสารของทางราชการในทางที่เป;นประโยชน
ถูกต!อง ด!วยความ
ระมัดระวัง ไม�เปNดเผยข!อมูลข�าวสารที่เป;นความลับของทางราชการ  
7.5ปกปNดข!อมูลส�วนบุคคลอันไม�ควรเปNดเผยที่อยู�ในความรับผิดชอบของหน�วยงาน  



-4- 
ประมวลจริยธรรมของข�าราชการ 

พนักงานส�วนตําบล                      
และพนักงานจ�าง 

แนวทางปฏิบัติ 

8. การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และ
ตรวจสอบได!  

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ�งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให!เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
กําลังความสามารถ  
8.2 ใช!งบประมาณ ทรัพย
สิน สิทธิและประโยชน
ที่ทางราชการจัดให! ด!วยความ
ประหยัดคุ!มค�า ไม�ฟุIมเฟJอย  
8.3 ใช!ความรู!ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน!าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร�งครัด  
8.4 อุทิศตนให!กับการปฏิบัติงานในหน!าที่ด!วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู� ในกรณีที่ต!องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด!วย จะต!องไม�ทําให!
งานในหน!าที่เสียหาย  
8.5 ละเว!นจากการกระทําทั้งปวงที่ก�อให!เกิดความเสียหายต�อตําแหน�งหน!าที่ของ
ตนหรือของพนักงานส�วนตําบลอ่ืน ไม�ก!าวก�ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน!าที่ของ
พนักงานส�วนตําบลอ่ืนโดยมิชอบ  
8.6 ใช!ดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหน!าที่ด!วยความรู! ความสามารถ เยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส�วนตัว ตามข!อมูลพยานหลักฐานและ
ความเหมาะสมของแต�ละกรณี  
8.7 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหน!าที่ ต!องรีบแก!ไขให!ถูกต!อง และแจ!ง
ให!หัวหน!าส�วนราชการทราบโดยพลัน  
8.8 ไม�ขัดขวางการตรวจสอบของหน�วยงานที่มีหน!าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต!องให!ความร�วมมือกับหน�วยงานทีมีหน!าที่ตรวจสอบโดยใช!ข!อมูลที่เป;น
จริงและครบถ!วน เม่ือได!รับคําร!องขอในการตรวจสอบ  
8.9 ไม�สั่งราชการด!วยวาจาในเร่ืองที่อาจก�อให!เกิดความเสียหายแก�ราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการด!วยวาจาในเร่ืองดังกล�าว ให!ผู!ใต!บังคับบัญชาบันทึกเร่ืองลายลักษณ

อักษรตามคําสั่งเพื่อให!ผู!สั่งพิจารณาสั่งการต�อไป  
8.10 ปฏิบัติงานด!วยความเอาใจใส� มานะพยายาม มุ�งม่ันและปฏิบัติหน!าที่เสร็จ
สมบูรณ
ภายในเวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบให!บรรลุผลลําเร็จตามเปSาหมาย
ภายในเวลาได!ผลลัพธ
ตามเปSาหมาย คุ!มค�าด!วยวิธีการที่ถูกต!องที่กําหนด โดยวิธีการ
กระบวนการ ถูกต!องชอบธรรม เกิดประโยชน
สูงสุดต�อประเทศชาติ ประชาชน  
8.11 ปฏิบัติงานอย�างมืออาชีพ โดยใช!ทักษะ ความรู! ความสามารถ และหน�วยงาน
โดยใช!ทรัพยากรอย�างประหยัดและอย�างเต็มที่ด!วยความถูกต!อง รอบคอบ 
ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน
ส�วนรวมอย�างเต็มความสามารถ  
8.12 พัฒนาตนเองให!เป;นผู!มีความรอบรู! และมีความรู! ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน!าที่  
8.13 พัฒนาระบบการทางานให!ได!ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเป;นแบบอย�างได!  
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข!อมูล รวมทั้งสถานที่ให!เป;นระเบียบเอ้ืออานวย
ต�อการทํางานให!สําเร็จตามเปSาหมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใช!ทรัพย
สินของทางราชการอย�างประหยัด คุ!มค�าเหมาะสม 
ด!วยความระมัดระวัง มิให!เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป;นทรัพย
สินของตนเอง  
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9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค
กร  

9.1 จงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
  
9.2 เป;นแบบอย�างที่ดีในการรักษาไว!และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทยทุกประการไม�ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข!อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด!วยกฎหมายในกรณีที่มีข!อสงสัย หรือมีข!อทักท!วงว�าการกระทาไม�ชอบด!วย
รัฐธรรมนูญกฎหมาย กฎข!อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด!วยกฎหมายพนักงาน
ส�วนตําบลต!องแจ!งให!หัวหน!าส�วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และ
จะดําเนินการต�อได!ต�อเม่ือได!ข!อยุติจากหน�วยงานที่มีอํานาจหน!าที่แล!ว  
9.3 เป;นแบบอย�างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย�าง
เคร�งครัด  
9.4 ไม�ประพฤติตนอันอาจก�อให!เกิดความสูญเสียต�อเกียรติภูมิของตําแหน�งหน!าที่  
-รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให!เหมาะสมกับการเป;นพนักงานส�วนตําบลที่
ดี อยู�ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป;นผู!มีคุณธรรมที่ดี  
9.5 ปฏิบัติหน!าที่อย�างเต็มกาลังความสามารถ ด!วยความเสียสละ ทุ�มเทสติปPญญา
ความรู!ความสามารถ ให!บรรลุผลลําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน!าที่ที่ได!รับ
มอบหมาย เพื่อให!เกิดประโยชน
สูงสุดแก�ประเทศชาติและประชาชน  
9.6 มุ�งแก!ปPญหาความเดือดร!อน ของประชาชนด!วยความเป;นธรรม รวดเร็ว และมุ�ง
เสริมสร!างความเข!าใจอันดีระหว�างหน�วยงานและประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหน!าที่ด!วยความสุภาพ เรียบร!อย มีอัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับที่ได!จากการปฏิบัติหน!าที่ การเปNดเผยข!อมูลที่เป;นความลับโดย
พนักงานส�วนตําบล/พนักงานจะกระทําได!ต�อเม่ือมีอํานาจหน!าที่และได!รับอนุญาต
จากผู!บังคับบัญชาหรือเป;นไปตามกฎหมายกําหนดเท�านั้น  
9.9 รักษาและเสริมสร!างความสามัคคีระหว�างผู!ร�วมงานพร!อมกับให!ความช�วยเหลือ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ  
-เคารพต�อความเชื่อ และค�านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร�วมงาน  
-ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต�าง และบริหารจัดการความขัดแย!งอย�างมีเหตุผล  
-ประสานงานกับทุกฝIายที่เก่ียวข!องด!วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน  
9.10 ไม�ใช!สถานะหรือตําแหน�งไปแสวงหาประโยชน
ที่มิควรได!สําหรับตนเองหรือ
ผู!อ่ืน 
 9.11 ประพฤติตนให!สามารถทํางานร�วมกับผู!อ่ืนด!วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย

สัมพันธ
อันดี ต!องไม�ปNดบังข!อมูลที่จําเป;นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร�วมงาน และไม�
นําผลงานของผู!อ่ืนมาแอบอ!างเป;นผลงานของตน  
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10. การสร!างจิตสํานึกให!ประชาชนในท!องถ่ิน
ประพฤติตนเป;นพลเมืองท่ีดีร�วมกันพัฒนาชุมชนให!
น� าอยู� คู� คุณธรรมและ ดูแลสภาพแวดล!อม ให!
สอดคล!องรัฐธรรมนูญฉบับปPจจุบัน  

10.1 ปลูกฝPงจิตใจให!ประขาชนมีความรับผิดชอบต�อ
ตนเองและสังคม สร!างคุณธรรม จริยธรรม รู!จักเสียสละ 
ร�วมแรงร�วมใจ มีความร�วมมือในการทําประโยชน
เพ่ือ
ส�วนรวม ช�วยลดปPญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ช�วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือเป;นหลักการในการดําเนินชีวิต ช�วย
แก!ปPญหาและสร!างสรรค
ให!เกิดประโยชน
สุขแก�สังคม  
10.2 สร!างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน
ต�อตนเองและสังคม  
-สร!างวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีส�วนร�วมในระบบ
ประชาธิปไตย รู!ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน!าท่ีความ
รับผิดชอบ ต�อตนเองและสังคม  
-ให!ความสําคัญต�อสิ่งแวดล!อม ตระหนักเสมอว�าตนเองคือ
ส�วนหนึ่งของสังคมต!องมีความรับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดล!อมซ่ึงเป;นเรื่องของส�วนรวมท้ังต�อประเทศชาติและ
โลกใบนี้  
-ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่ง
สอนในทุกศาสนาท่ีนับถือสอนให!คนทําความดี  
10.3 การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ 
ความมีภูมิคุ!มกันท่ีดี ภายใต!เง่ือนไขความรู!และคุณธรรม  
-ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให!มีความอุตสาหะ 
ขยันหม่ันเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป;นลําดับ  
-ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
อย�างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต!องโปร�งใส เป;นธรรม ก�อน
ตัดสินใจดําเนินการใดๆต!องคํานึงถึงผลท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน
ต�อส�วนรวมและต�อตนเอง  
-ยึดหลักการมีภูมิคุ!มกันท่ีดี ด!วยการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน โดยมีเปSาหมายมีการวางแผนดําเนินการไปสู�
เปSาหมายด!วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พ้ืนฐานความรู!และคุณธรรมเพ่ือให!บรรลุเปSาหมาย  
-ประพฤติตนเป;นแบบอย�างท่ีดีในการน!อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู�การปฏิบัติ  
10.4 ไม�ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข!อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีชอบด!วยกฎหมาย  

 

        ธเนศร
 ศรีรุ�งเรือง 
                            (นายธเนศร
  ศรีรุ�งเรือง) 
                  นายกองค
การบริหารส�วนตําบลท�าอุแท 


