
 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
-------------------------------- 

เทศบาลตําบลบ�านแปะ  ในฐานะท่ีเป�นส�วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ  ได�
ตระหนักและให�ความสําคัญยิ่งท่ีจะสนองเจตนารมณ+ด�านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป-องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศว�า  เทศบาลตําบลบ�านแปะ จะมุ�งม่ันในอันท่ีจะปฏิบัติภารกิจหน�าท่ีส�งเสริม
และพัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต ความยุติธรรม เสียสละ และมีจิต
มุ�งบริการด�วยศักด์ิศรี เพ่ือให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความอยู�ดีกินดี และสร�างความไว�วางใจของประชาชน โดยมีหลักการ
สําคัญท่ีข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีในสังกัดอยู�ดีกินดี และสร�างความไว�วางใจของประชาชน  โดยมีหลักการสําคัญท่ี
ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลบ�านแปะทุกคน  จะต�องยึดถือเป�นหลักการ  และแนวทางในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเคร�งครัด ดังนี้ 
  1. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป�นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และประพฤติปฏิบัติ
ตนเพ่ือเสริมสร�างความสําคัญในคุณธรรม ความซ่ือสัตย+สุจริตและความรอบรู�ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด�วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ป=ญญา และความรอบคอบ 
  2. ยึดม่ันในค�านิยมสร�างสรรค+ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
ข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างเทศบาลตําบลบ�านแปะ เพ่ือการประพฤติตนและปฏิบัติหน�าท่ีให�มีประสิทธิภาพ และ
รักษามาตรฐานแห�งความดีงาม 
  3. ยึดถือและมุ�งม่ันต�อการพัฒนาตนเองให�สอดคล�องกับวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ�านแปะ คือ “เรา
จะพัฒนาตําบลสร�างความม่ันคงด�านอาชีพ รายได� และคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานของประชาชน ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มุ�งผลสัมฤทธิ์เรียนรู�ร�วมกัน เคารพและเชื่อม่ันกันและกันและกัน พร�อมเป�นหนึ่งเดียว” 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี   17   สิงหาคม   ๒๕63 
    
      
     (ลงชื่อ) 
      (นายพันธ+ศักด์ิ  แก�วสุดใจ) 
             นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม* พ.ศ. 2563 
 

_______________ 

  ตามท่ี เทศบาลตําบลบ�านแปะ ได�มีประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� โดยมีวัตถุประสงค+  ดังนี้ 
  1.  เป�นเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ  ท่ีสร�างความโปร�งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป�นสากล 
  2.  ยึดถือเป�นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค+กรและระดับบุคคลและ
เป�นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด�านต�าง ๆ 
  3.  ทําให�เกิดรูปแบบองค+กรอันเป�นท่ียอมรับ เพ่ือความน�าเชื่อถือ เกิดความเชื่อม่ันแก�ผู�รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
  4.  ให�เกิดพันธะผูกพันระหว�างองค+กรและพนักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ  ในทุกระดับ โดยฝLาย
บริหารใช�อํานาจในขอบเขต สร�างระบบความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลตําบบ�านแปะ ต�อตนเอง ต�อองค+กร 
ผู�บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลําดับ 
  5.  ป-องกันการแสวงหาประโยชน+โดยมิชอบและความชัดแย�งทางผลประโยชน+ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
สร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใช�เป�นค�านิยมร�วมสําหรรับองค+การและพนักงานเทศบาลตําบบ�านแปะทุกคน พึง
ยึดถือเป�นแนวทางปฏิบัติควบคุมไปกับระเบียบและกฎบังคับข�ออ่ืน ๆ อย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ เพ่ือให�การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป�นไปในแนวทางเดียวกัน อันก�อให�เกิดบรรทัดฐาน
ของมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว� จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาลตําบบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏตามแนบท�าย
ประกาศนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี   17   สิงหาคม   ๒๕63 

     

      (นายพันธ�ศักด์ิ  แกวสุดใจ) 

              นายกเทศมนตรีตําบลบานแปะ 

 

 

 

 



 
 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม*  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม* 
 
 
 
 



 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข�าราชการ 

เทศบลตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม* 

ประมวลจริยธรรมของ 
ข�าราชการ ทต. 

แนวทางปฏิบัติ 

1.การยดึมั่นในระบอประชาธิปไตยอันมี
ประมหากษัตริย+เป�นประมุข 

1.1 ไม�แสดงการต�อต�านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย+เป�นประมุข หรือสนับสนุนให�นําการปกครองระบอบอ่ืนท่ีไม�มี
พระมหากษัตริย+เป�นประมุขใช�ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดตี�อพระมหากษัตรยิ+ และไม�ละเมดิองค+พระมหากษัตริย+ พระ
ราชินีและพระรัชทายาทไม�ว�าทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย�างตรงไปตรงมาและไม�กระทําการเลีย่ง
ประมวลจริยธรรมน้ีกรณีท่ีมีข�อสงสัยหรือมีทักท�วงว�าการประทําดังกล�าวของ
พนักงานส�วนตําบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส�วนตําบลต�องหยุดการ
กระทําดังกล�าว 
2.2 ไม�ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณท่ีีมีข�อ
ขัดแย�งระหว�างประมวลจริยธรรมน้ีกับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือ
ประเพณ ี
2.3 หัวหน�าส�วนราการและผู�บังคับบัญชาในส�วนราชการทุกระดับช้ันต�อง
สนับสนุนส�งเสริมและยกย�องผู�ใต�บังคับบัญชาในส�วนราชการทุกระดับข้ันต�อง
สนับสนุนส�งเสริมและยกย�องผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย+ มีผลงาน
ดีเด�น 
2.4 หัวหน�าส�วนราชการและผู�บังคับบัญชาในส�วนราชการทุกระดบัข้ันต�อง
สนับสนุนส�งเสริมและยกย�องผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย+ มีผลงาน
ดีเด�น 
2.5 ไม�กระทําการใดอันอาจทําความเสื่อมเสยีและไม�ไว�วางใจให�เกิดแก�ส�วน
ราชการหรือราชการโดยรวม 

3.การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสตัย+รับผดิชอบ 3.1 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย+ สุจรติ เท่ียงธรรม ไม�มุ�งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน+อันมิควรได�จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช�ดุลพินิจในการตดัสินใจด�วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ+ของ
กฎหมาย 
3.3 รับผดิชอบต�อผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนได�ปฏิบัตอิย�างมี
เหตุผลและถูกต�อง ชอบธรรม พร�อมยินดีแก�ไขข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผู�ปฏิบัตงิานในความรับผดิชอบของตนไม�ให�กระทํา
การหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม�นําผลงานของผู�อ่ืนมาเป�นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให�กับการปฏิบัติงานในหน�าท่ีด�วยความรอบคอบระมัดระวัง และ
เต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู� ในกรณีท่ีต�องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด�วย 
จะต�องไม�ทําให�งานในหน�าท่ีเสียหาย 
3.7 ละเว�นจากการกระทําท้ังปวงท่ีก�อให�เกิดความเสียหายต�อตําแหน�งหน�าท่ี
ของตนเองหรือพนักงานส�วนตําบลคนอ่ืน 
3.8 ใช�ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัตหิน�าท่ีความรู�ความสามารถเยี่ยวท่ี
ปฏิบัติในวิชาชีพ 
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ประมวลจริยธรรมของ 
ข�าราชการ ทต. 

แนวทางปฏิบัติ 

4.การยดึถือประโยชน+ของประเทศชาติ
เหนือกว�าผลประโยชน+ส�วนตนและไม�มี
ผลประโยชน+ทับซ�อน 

4.1 ไม�นําความสัมพันธ+ส�วนตําท่ีเคยมีต�อบุคคลอ่ืน ไม�ว�าจะเป�นญาติพ่ีน�อง 
พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู�มีบุญคุณส�วนตัว มาประกอบการใช�ดุลยพินิจให�คุณ
หรือใช�โทษแก�บุคคลน้ัน 
4.2 ไม�ใช�เวลาราชการ เงิน ทรัพย+สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานายความ
สะดวงของทางราชการไปเพ่ือประโยชน+ส�วนตัวของตนเองหรือผู�อ่ืน เว�นแต�
ได�รับอนุญาตโดยชอบด�วยกฎหมาย 
4.3 ไม�กระทําการ หรือดํารงตําแหน�ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส�วนตัว ซ่ึง
ก�อให�เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว�าจะขัดกับประโยชน+ส�วนรวมท่ีอยู�ใน
ความรับผิดชอบของหน�าท่ี 
4.4 ในการปฏิบัตหิน�าท่ีรับผิดชอบในหน�วยงานโดยตรงหรือหน�าท่ีอ่ืนต�อง
ยึดถือประโยชน+ของทางราชการเป�นหลัก 
4.5 ไม�เรียก รับหรือยอมจะรับ หรือยอมให�ผู�อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซ่ึงของ
ตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม�ว�าก�อนหรือหลังดํารงตําแหน�งหรือไม�
เก่ียวข�องกับการปฏิบัตหิน�าท่ีแล�วก็ตาม 
4.6 ไม�ใช�ตําแหน�งหรือกระทําการท่ีเป�นคุณหรือเป�นโทษแก�บุคคลใด เพราะมี
อคติ 
4.7 ไม�เสนอหรืออนุมตัิโครงการ การดําเนินการ หรือกระทํานิติกรรมหรือ
สัญญาซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนได�ประโยชน+อันมิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมาย  

5.การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�องเป�นธรรม
และถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย�างตรงไปตรงมา และไม�กระทําการเสีย่ง
ประมวลจริยธรรมน้ี 
5.2 เมื่อรู�หรือพบเห็นการฝLาฝQนประมวลจริยธรรมน้ี พนักงานส�วนตาํบลต�องมี
หน�าท่ีรายงานการฝLาฝQนดังกล�าวพร�อมหลักฐานพนายต�อหัวหน�าส�วนราชการ 
5.3 ต�องรายงานการดํารงตําแหน�งท่ีได�รับค�าตอบแทนและไม�ได�รบั
ค�าตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงไม�ใช�ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค+การมหาชน 
ราชการส�วนท�องถ่ิน ต�อหัวหน�าส�วนราชการในกรณีท่ีการดํารงตําแหน�งน้ัน 
อาจขัดแย�งกับการปฏิบัติหน�าท่ี 
5.4 ในกรณีท่ีพนักงานส�วนตําบลเข�าร�วมประชุมและพบว�ามีการกระทําซ่ึงมี
ลักษณะตามข�อ 5.2 หรือข�อน้ีพนักงานส�วนท�องถ่ินมีหน�าท่ีต�องคัดค�านการ
กระทําดังกล�าว 
5.5 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรู�ความสามารถ และทักษะในการดําเนินงาน
ปฏิบัติหน�าท่ีโดยยดึมั่นในความถูกต�องเท่ียงธรรมถูกต�องตามหลักกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัต ิ
5.6 ปฏิบัติหน�าท่ีโดยยดึมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน+สุขของประชาชน 
รวมท้ังละเว�นการแสวงหาตําแหน�ง บําเหน็จความชอบและประโยชน+อ่ืนใด
จากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ โดยยึดประโยชน+ส�วนร�วมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว�าประโยชน+ส�วนตน 
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ประมวลจริยธรรมของ 
ข�าราชการ ทต. 

แนวทางปฏิบัติ 

6.การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัต ิ

6.1 ปฏิบัติให�ลลุ�วง โดยไม�หลีกเลีย่ง ละเลย หรือละเว�น การใช�อํานาจเกิน
กว�าท่ีมีอยู�ตามกฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหน�าท่ี หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย+ และ
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม�กระทําการให�กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก�อ
ภาระหรือหน�าท่ีให�บุคคลโดยไม�อํานาจตามกฎหมาย 
6.3 ให�บริการและอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี 
ปราศจากอคติและไม�เลือกปฏิบัตติ�อบุคคลมาติดต�อโดยไม�เป�นธรรมในเรื่องถ่ิน
กําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม�ขัดต�อรัฐธรรมนูญ เว�นแต�จะ
ดําเนินการตามมาตรฐานท่ีรัฐกําหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส�งเสริมให�บุคคล
สามารถใช�สิทธิและเสรภีาพได� เช�นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป�นการเลือกปฏิบัติ
ท่ีมีเหตผุล เป�นธรรม และเป�นท่ียอมรับกันท่ัวไป 
6.4 ละเว�นการให�สมัภาษณ+ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย 
หรือการวิพากษ+วิจารณ+กับกระทบต�อความเป�นกลางทางการเมือง เว�นแต�เป�น
การแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
6.5 ไม�เอ้ือประโยชน+พิเศษให�แก�ญาติพ่ีน�อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรอืผู�มีบุญคุณ
และต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเท่ียงธรรมไม�เห็นแก�หน�าผู�ใด 
6.6 ไม�ลอกหรือนําผลงานของผู�อ่ืนมาใช�เป�นของตนเองโดยมไิด�ระบุแหล�งท่ีมา 
6.7 ให�บริการด�วยความกระตือรอืร�น เอาใจใส�และให�เกียรติผู�รับการบริการ 
6.8 สอดส�องดูแล และให�บริการแก�ผู�รับบริการด�วยความสะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตร ี
6.9 ให�บริการด�วยภาษาถ�อยคําสภุาพ ชัดเจน เข�าใจง�าย หลีกเลี่ยงการใช�
คําศัพท+เทคนิคหรือถ�อยคําภาษากฎหมายท่ีผู�รับบริการไม�เข�าใจ 
6.10ปฏิบัติงานด�วยความถูกต�อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมดัระวังไม�ให�เสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
6.11 เปTดช�องทางการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชน ผู�ส�วนได�เสียใน
สถานท่ีให�บริการและนําข�อมลูดังกล�าวมาใช�ในการแก�ไขป=ญหา ปรบัปรุง
พัฒนาหน�วยงานและการให�บริการประชาชน  

7.การใช�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�าง
ครบถ�วน 

7.1 ไม�ใช�ข�อมูลท่ีได�มาจากการดาํเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม�ใช�การปฏิบัติ
หน�าท่ีโดยเฉพาะอย�างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน+แก�ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
7.2 ช้ีแจง แสดงเหตผุลท่ีแท�จริงอย�างครบถ�วนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบ
สิทธิและเสรภีาพบุคคลอ่ืน ไม�อนุญาตหรือไม�อนุมตัิตามคําขอของบุคคล หรือ
เมื่อบุคคลร�องขอตามกฎหมายเว�นแต�การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการ
ทางปกครองได�กําหนดยกเว�นไว� ท้ังน้ี จะต�องดําเนินการภายในสิบห�าวันทํา
การ นับแต�กระทําการดังกล�าวหรอืได�รับการร�องขอ 
7.3 เปTดเผยหลักเกณฑ+ ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติ ให�ผู�รับบริการได�รับทราบ 
รวมถึงให�ข�อมูลข�าวสารแก�ผู�ร�องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
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แนวทางปฏิบัติ 

8.การมุ�งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษา
มาตรฐาน คุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบ
ได� 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ�งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให�เกิดผลท่ีดีท่ีสดุ
จนเต็มกําลังความสามารถ 
8.2 ใช�งบประมาณ ทรัพย+สิน สิทธิและประโยชน+ท่ีทางราชการจัดให� ด�วย
ความประหยัดคุมค�า ไม�ฟุLมเฟQอย 
8.3 ให�ความรู�ความสามารถ ความระมดัระวังในการปฏิบัตหิน�าท่ี ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร�งครดั 
8.4 อุทิศตนให�กับการปฏิบัติงานในหน�าท่ีด�วยความรอบคอบระมัดระวัง และ
เต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู� ในกรณีท่ีไม�ต�องปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด�วย 
จะต�องไม�ทําให�งานในหน�าท่ีเสียหาย 
8.5 ละเว�นจากการกระทําท้ังปวงท่ีก�อให�เกิดความเสียหาย 
 

9.การยดึมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค+กร 

9.1 จงรักภักดตี�อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย+ 
9.2 เป�นแบบอย�างท่ีดีในการักษาไว�และปฏิบัตติามรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการไม�ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข�อบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด�วยกฎหมายในกรณีมีข�อสงสัย หรือมีข�อทักท�วง
ว�าการกระทําไม�ชอบด�วยกฎหมาย แจ�งให�หัวหน�าส�วนราชการและ
คณะกรรมการจรยิธรรมพิจารณา และจะดําเนินการต�อได�ต�อเมื่อได�ข�อยุติจาก
หน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีแล�ว 
9.3 เป�นแบบอย�างท่ีดีในการเป�นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัตติามกฎหมาย
อย�างเคร�งครัด 
9.4 มุ�งแก�ป=ญหาความเดือดร�อนของประชาชนด�วยความเป�นธรรม รวดเร็ว 
และมุ�งเสรมิสร�างความเข�าใจอันดรีะหว�างหน�วยงานของประชาชน 
9.5 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสุภาพ เรียบร�อย มีอัธยาศัยด ี
9.6 ประพฤติตนให�สามารถทํางานกับผู�อ่ืนด�วยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษย+
สัมพันธ+อันดี ต�องไม�ปTดบังข�อมูลท่ีจําเป�นในการปฏบัิติงานของเพ่ือนร�วมงาน 
และไม�นําผลงานของผู�อ่ืนมาเสนอแอบอ�างเป�นของตน 

10.การสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนใน
ท�องถ่ินประพฤติตนเป�นพลเมืองท่ีดีร�วมกัน
พัฒนาชุมชนให�น�าอยู�คู�คุณธรรมและดูแล
สภาพสิ่งแวดล�อมให�สอดคล�องรัฐธรรมนูญ
ฉบับป=จจุบัน 

10.1 ปลูกฝ=งจิตใจให�ประชาชนมคีวามรับผิดชอบต�อตนและสังคม สร�าง
คุณธรรม จรยิธรรม รู�จักเสียสละ ร�วมแรงร�วมใจ มีความร�วมมือในการทํางาน
ประโยชน+เพ่ือส�วนรวม ช�วยลดป=ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ช�วยกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือเป�นหลักการในการดําเนินชีวิต ช�วยแก�ป=ญหาและสร�างสรรค+ให�เกิด
ประโยชน+ต�อตนเองและสังคม 
10.2 สร�างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน+ต�อตนเองและสังคม 
- สร�างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส�วนร�วมในระบบประชาธิปไตย รู�ถึง
ขอบเขตของสิทธิ เสรภีาพ หน�าท่ีความรับผิดชอบ ต�อตนเองและสังคมและ
ตนเองและสังคม 

  
 
     (นายพันธ+ศักด์ิ    แก�วสุดใจ) 
     นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะหนา้ที�เหารสว่นตําบล การจัดทําทะเบยีน
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล และคณะผูบ้รหิาร ดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล  

 
 
 



 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

เรื่อง หลักเกณฑ1เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง 
_______________ 

  โดยท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน ได�ออกประกาศ ก.ถ.เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมข�าราชการ พนักงานและลูกจ�างขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 เพ่ือให�ข�าราชการ พนักงานและลูกจ�างขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ยึดถือเป�นหลักการ แนวทาง
ปฏิบัติและเป�นเครื่องกํากับความประพฤติของตน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (4) ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห�งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2558 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม� ในการประชุมครั้ง
ท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2558 เห็นชอบให�กําหนดหลักเกณฑ+เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง เพ่ือยึดถือเป�นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป�นเครื่องกํากับความประพฤติพนักงาน
เทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

  พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีหน�าท่ี
ดําเนินการให�เป�นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน+ส�วนรวมและประเทศชาติ อํานายความสะดวกและให�บริการแก�
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต�องยึดม่ันในค�านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

  1.  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย+ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3.  การยึดถือประโยชน+ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน+ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน+ทับซ�อน 
  4.  การยืดหยัดทําให�สิ่งท่ีถูกต�อง เป�นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5.  การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
  6.  การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
  7.  การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร�งใส และตรวจสอบได� 
  8.  การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+ทรงเป�นประมุข 
  9.  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค+กร 
  ท้ังนี้ การฝLาฝQนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให�ถือว�าเป�นการกระทําผิดทางวินัย 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี   17   สิงหาคม   ๒๕63 
      
     (ลงชื่อ)  
      (นายพันธ+ศักด์ิ  แก�วสุดใจ) 
             นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

ข�อบังคับเทศบาลตําบลบ�านแปะ  
ว*าด�วยจรรยาข�าราชการส*วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖3 

–––––––––––––––––––––––––– 

    เพ่ือเป�นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างของ
องค+การบริหารส�วนตําบลบ�อสลี ให�มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป�นธรรม ธํารงไว�ซ่ึงศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน อันจะทําให�ได�รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไป  

   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท�ายแห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลตําบลบ�านแปะ จึงได�กําหนดข�อบังคับเทศบาลตําบลบ�านแปะ ว�า
ด�วยจรรยาข�าราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือถือปฏิบัติ ดังนี้ 
    ข�อ ๑ ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับเทศบาลตําบลบ�านแปะ  ว�าด�วยจรรยาข�าราชการส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒” 
  ข�อ ๒ ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศเป�นต�นไป  
   ข�อ ๓ ในข�อบังคับนี้ คําว�า “จรรยาข�าราชการส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า ความประพฤติหรือกิริยา
ท่ีควรปฏิบัติท่ีส�วนราชการกําหนดข้ึน เพ่ือเป�นข�อท่ีพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างองค+การบริหารส�วนตําบลบ�อส
ลีพึงปฏิบัติในการรักษาไว�ซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีความเป�นข�าราชการส�วนท�องถ่ิน 
   ข�อ ๔ ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน รวมถึง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ�างของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
    ข�อ ๕ ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต�อง 
      ปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดม่ันในความถูกต�อง เท่ียงธรรม รักษาผลประโยชน+ของประเทศ ชาติ 
หน�วยงาน และส�วนรวม มากกว�าผลประโยชน+ส�วนตน 
    ข�อ ๖ ซ่ือสัตย+ สุจริต รับผิดชอบ 
     ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย+ สุจริต เสียสละ พากเพียร และตระหนักในหน�าท่ีความ
รับผิดชอบ 
    ข�อ ๗ โปร�งใสและสามารถตรวจสอบได� 
    ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความโปร�งใส พร�อมรับการตรวจสอบ  
    ข�อ ๘ ไม�เลือกปฏิบัติ 
     ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเสมอภาค เป�นธรรม และปราศจากอคติ  
   ข�อ ๙ มุ�งผลสัมฤทธิ์ 
     ปฏิบัติหน�าท่ีเสร็จสมบูรณ+ภายในเวลาท่ีกําหนด ได�ผลลัพธ+ตามเป-าหมาย คุ�มค�าด�วยวิธีการท่ี
ถูกต�อง ชอบธรรม เกิดประโยชน+สูงสุดต�อประเทศชาติ ประชาชน และหน�วยงาน โดยใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด และ
เหมาะสม  
 
 
 
 
                 /ข�อ ๑๐ มีจิต... 
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   ข�อ ๑๐ มีจิตบริการ 
    ปฏิบัติหน�าท่ีให�ผู�รับบริการได�รับความสะดวก รวดเร็ว ด�วยความมีอัธยาศัยไมตรี 
   ข�อ ๑๑ ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ�มกันท่ีดี ภายใต�เง่ือนไขความรู�และคุณธรรม 
    ข�อ ๑๒ รักศักด์ิศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค+กร 
    ประพฤติปฏิบัติตนให�เหมาะสมกับการเป�นข�าราชการท่ีดี เสริมสร�างภาพลักษณ+ขององค+การ
บริหารส�วนตําบลให�เป�นท่ีเชื่อถือ ศรัทธา และไว�วางใจของประชาชน  

   ให�พนักงานเทศบาลและพนักงานจ�างของเทศบาลตําบลบ�านแปะปฏิบัติตามจรรยาข�าราชการส�วน
ท�องถ่ินดังกล�าวอย�างเคร�งครัด การไม�ปฏิบัติตามจรรยาข�าราชการอันมิใช�ความผิดทางวินัยให�ผู�บังคับบัญชาตักเตือน 
และนําไปประกอบการพิจารณาแต�งต้ัง เลื่อนข้ันเงินเดือน การต�อสัญญาจ�าง หรือสั่งให�ผู�นั้นได�รับการพัฒนาตนเอง 

  ท้ังนี้ ให�พนักงานเทศบาลและพนักงานจ�าง ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามข�อบังคับเทศบาล
ตําบลบ�านแปะว�าด�วยจรรยาข�าราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
    (นายพันธ+ศักด์ิ   แก�วสุดใจ) 
            นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 

ข�อบังคับเทศบาลตําบลบ�านแปะ ว*าด�วยจรรยา
ข�าราชการส*วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖3 

แนวทางปฏิบัติ 

ข�อ ๑. ยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต�อง 
        ปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดม่ันในความถูกต�อง เท่ียงธรรม 
รักษาผลประโยชน+ของประเทศชาติ หน�วยงาน และ
ส�วนรวม มากกว�าผลประโยชน+ส�วนตน 

๑.๑ ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรู�ความสามารถ และ
ทักษะในการดําเนินงานด�วยความถูกต�องตาม
หลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดม่ันในหลัก
วิชาการด�านการบริหาร ด�านการเงินการคลัง 
ด�านการช�าง และจริยธรรม 

 ๑.๒ ปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
เพ่ือประโยชน+สุขของประชาชน รวมท้ังละเว�น
การแสวงหาตําแหน�ง บําเหน็จความชอบและ
ประโยชน+อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
๑.๓ ตัดสินใจและกระทําการใดๆ โดยยึด
ประโยชน+ส�วนรวมของ ประเทศชาติ ประชาชน
และหน�วยงานมากกว�าประโยชน+ส�วนตน 
๑ .๔  ป ร ะพฤ ติ ตน เป� น แบบอย� า ง ท่ี ดี ข อ ง
ผู�ใต�บังคับบัญชาในการยึดม่ัน ความถูกต�อง เท่ียง
ธรรม และปกป-องผลประโยชน+ของชาติ 

ข�อ ๒. ซ่ือสัตย1 สุจริต รับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย+ สุจริต เสียสละ พากเพียร 
และตระหนักในหน�าท่ีความรับผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย+ สุจริต เท่ียง
ธรรม ไม�มุ�งหวัง และแสวงหาผลประโยชน+อันมิ
ควรได�จากกการปฏิบัติงาน 
๒.๒ ใช�ดุลยพินิจในการตัดสินใจด�วยความสุจริต 
ตรงตามเจตนารมณ+ ของกฎหมาย 
๒.๓ ไม�ให�คําแนะนําใดๆ เก่ียวกับการดําเนินการ 
อันเป�นการหลบเลี่ยงกฎหมาย ค�าธรรมเนียม
และค�าภาษีอากร 
๒.๔ รับผิดชอบต�อผลการกระทําของตนเอง 
อธิบายสิ่ ง ท่ีตนได�ปฏิ บั ติอย�างมีเหตุผลและ
ถูกต�อง ชอบธรรม พร�อมท้ังยินดีแก�ไข 
๒.๕ ควบคุม กํากับ ดูแล ผู�ปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนไม� ให� กระทําการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ 
๒.๖ ไม�นําผลงานของผู�อ่ืนมาเป�นของตน 

 
 

 

แนวทางปฏิบัติตามข�อบังคับเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

ว*าด�วยจรรยาข�าราชการส*วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖3 



-๒- 
 

ข�อบังคับเทศบาลตําบลบ�านแปะ ว*าด�วยจรรยา
ข�าราชการส*วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖3 

แนวทางปฏิบัติ 

ข�อ ๓. โปร*งใสและสามารถตรวจสอบได� 
ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความโปร�งใส พร�อมรับการตรวจสอบ 
 

๓.๑ เปTดเผยหลักเกณฑ+ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน 
ให�ผู� รับบริการได�รับทราบ รวมถึงให�ข�อมูล
ข�าวสารแก�ผู� ร�องขอตามกรอบของระเบียบ 
กฎหมาย 
๓.๒ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามลําดับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีได�มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ไว� 
๓.๓ ใช�ข�อมูลข�าวสารของทางราชการในทางท่ี
เป�นประโยชน+ ถูกต�อง ด�วยความระมัดระวัง ไม�
เปTดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีเป�นความลับของทาง
ราชการ 
๓.๔ ปกปTดข�อมูลส�วนบุคคลอันไม�ควรเปTดเผยท่ี
อยู�ในความรับผิดชอบของหน�วยงาน 
๓.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานให�พร�อมรับการ
ตรวจสอบ 
๓.๖ ชี้แจงและให�เหตุผลแก�ผู�รับบริการ กรณีไม�
สามารถปฏิบัติหรือกระทําการตามคําขอได� 

ข�อ ๔. ไม*เลือกปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเสมอภาค เป�นธรรมและ
ปราศจากอคติ 

๔.๑ ปฏิบัติต�อผู�มารับบริการด�วยความเสมอภาค 
ไม�เลือกปฏิบัติ 
๔.๒ ปฏิบัติหน�าท่ีสอบสวน เปรียบเทียบ ไกล�
เกลี่ย รวมท้ังกรณีพิพาทเรื่องต�างๆ บนพ้ืนฐาน
ของความเป�นกลาง และให�ความเป�นธรรม แก�
ทุกฝL าย ไม�ชี้ ช� องให� คู� กรณีฝL ายใดฝL ายหนึ่ ง
ได�เปรียบ 
๔.๓ ละเว�นการมีพฤติกรรมอันอาจทําให�คู�กรณี
ฝLายใดฝLายหนึ่งเข�าใจ ว�าเป�นการช�วยเหลือ
คู�กรณีอีกฝLายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก 

ข�อ ๕. มุ*งผลสัมฤทธิ์ 
ปฏิบัติหน�าท่ีเสร็จสมบูรณ+ภายในเวลาท่ีกําหนดได�ผลลัพธ+
ตามเป-าหมาย คุ�มค�าด�วยวิธีการท่ีถูกต�องชอบธรรม เกิด
ประโยชน+สูงสุดต�อประเทศชาติ ประชาชนและหน�วยงาน 
โดยใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด และเหมาะสม 

๕ .๑ ปฏิ บั ติ งานด� วยความเอาใจใส�  มานะ
พยายาม  มุ� ง ม่ั นและ ติดตามงานในคว าม
รับผิดชอบให�บรรลุผลสําเร็จตามเป-าหมาย
ภายในเวลาท่ีกําหนด โดยวิธีการ กระบวนการท่ี
ถูกต�อง 
๕.๒ ปฏิบัติงานอย�างมืออาชีพ โดยใช�ทักษะ 
ความรู�ความสามารถอย�างเ ต็มท่ีด�วยความ
ถูกต� อ ง  รอบคอบ ระ มัดระวั ง  เ พ่ื อ รั กษา
ผลประโยชน+ส�วนรวมอย�างเต็มความสามารถ 
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ข�อบังคับเทศบาลตําบลบ�านแปะ ว*าด�วยจรรยา
ข�าราชการส*วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖3 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๕.๓ พัฒนาตนเองให�เป�นผู�มีความรอบรู� และมี
ความรู� ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ในหน�าท่ี 
๕.๔ พัฒนาระบบการทํางานให�ได�ผลงานท่ีดี มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป�น
แบบอย�างได� 
๕.๕ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข�อมูล รวมท้ัง
สถานท่ี ให�เป�นระบบ ระเบียบเอ้ืออํานวยต�อการ
ทํางานให�สําเร็จตามเป-าหมาย 
๕.๖ ดูแลรักษาและใช�ทรัพย+สินของทางราชการ
อย�างประหยัด คุ�มค�า เหมาะสม ด�วยความ
ระมัดระวัง มิให�เสียหายหรือสิ้นเปลือง เสมือน
เป�นทรัพย+สินของตนเอง 

 

ข�อ ๖. มีจิตบริการ 
ปฏิบัติหน�าท่ีให�ผู�รับบริการได�รับความสะดวก รวดเร็ว 
ด�วยความมีอัธยาศัยไมตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ ให�บริการด�วยความกระตือรือร�น เอาใจใส� 
และให�เกียรติผู�รับบริการ 
๖.๒ สอดส�องดูแล และให�บริการแก�ผู�รับบริการ
ด�วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 
และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๓ ให�บริการด�วยภาษาถ�อยคําสุภาพ ชัดเจน 
เข�าใจง�าย หลีกเลี่ยงการใช�ศัพท+เทคนิค หรือถ�อย
คาภาษากฎหมายท่ีผู�รับบริการไม�เข�าใจ 
๖.๔ ปฏิบั ติงานด�วยความถูกต�อง รอบคอบ 
รวดเร็ว ระมัดระวังไม�ให�เสื่อมเสียหรือกระทบต�อ
สิทธิของบุคคลอ่ืน 
๖ .๕ เปTดช� องทางรับฟ= งความ คิด เห็ นของ
ประชาชน ผู�มีส�วนได�เสียในสถานท่ีให�บริการ
และนําข�อมูลดังกล�าวมาใช�ในการแก�ป=ญหา 
ปรับปรุงพัฒนาหน�วยงานและการให�บริการ
ประชาชน 

ข�อ ๗. ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ�มกันท่ีดี 
ภายใต�เง่ือนไขความรู�และคุณธรรม 

๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนา
ตนเองให� มีความอุตสาหะ ขยันห ม่ันเ พียร 
ประหยัด และดีข้ึนเป�นลําดับ 
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 ๗.๒ ยึดหลักความมีเหตุผล โดยปฏิบัติตนและ
ปฏิ บั ติ งานอย� าง มีระบบ มี เหตุผล ถูกต�อง 
โปร�งใส เป�นธรรม ก�อนตัดสินใจดําเนินการใดๆ 
ต�องคํานึงถึงผลท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนท้ังต�อส�วนรวม
และต�อตนเอง 
๗.๓ ยึดหลักการมีภูมิคุ�มกันท่ีดี ด�วยการดําเนิน
ชีวิตและปฏิ บั ติงาน โดยมีเป-าหมาย มีการ
วางแผนและดําเนินการไปสู�เป-าหมายด�วย ความ
รอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืน
ฐานความรู�และคุณธรรม เพ่ือให�บรรลุเป-าหมาย
๗.๔ พัฒนาตนเองและเพ่ือนร�วมงาน ให�เป�นผู�มี
ความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานมีความ
โอบอ�อมอารี  เ อ้ือเฟQbอเผื่อแผ�ต�อผู�มาติดต�อ
ราชการและเพ่ือนร�วมงาน 
๗.๕ ประพฤติตนเป�นแบบอย�างท่ีดีแก�ผู�ใต�บังคับ 
บัญชาในการน�อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู�การปฏิบัติ 
๗.๖ ดูแลเอาใจใส�ผู�ใต�บังคับบัญชา ท้ังในด�าน
การปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และรับ
ฟ=งความคิดเห็นของผู�ใต�บังคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผู� ใต� บังคับบัญชาด�วยหลักการและ
เหตุผลท่ีถูกต�อง ตามทํานองคลองธรรม 

 

ข�อ ๘. รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค1กร 
ประพฤติปฏิบัติตนให�เหมาะสมกับการเป�นข�าราชการ  
ท่ีดี เสริมสร�างภาพลักษณ+ขององค+การบริหารส�วนตําบล 
ให�เป�นท่ีเชื่อถือ ศรัทธา และไว�วางใจของประชาชน 

๘.๑ รักศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให�
เหมาะสมกับการเป�นข�าราชการท่ี ดี  อยู� ใน
ระเบียบ วินัย กฎหมาย และเป�นผู�มีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เพ่ือให�เป�นท่ีเชื่อถือ 
ศรัทธา และไว�วางใจของประชาชน 
๘.๒ ส�งเสริมภาพลักษณ+เ พ่ือเ กียรติภู มิของ
องค+การบริหารส�วนตําบล ด�วยความภูมิใจใน
ความเป�นข�าราชการท�องถ่ิน สร�างความเชื่อม่ัน
ให�สังคมภายนอกยอมรับการปฏิบัติงานของ 
องค+การบริหารส�วนตําบล 
๘.๓ สร�างความสามัคคีในองค+กร โดยเคารพต�อ
ความเชื่อ และค�านิยมของบุคคลหรือเ พ่ือน
ร�วมงาน  
   - ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต�าง และบริหาร
จัดการความขัดแย�งอย�างมีเหตุผล  

 

-๔- 



 
-๕- 
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    - ไม�ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อัน
อาจทําให�เกิดการแตกความสามัคคีในหน�วยงาน  
   - ประสานงานกับทุกผ�ายท่ีเก่ียวข�องด�วยการ
รักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

 
    (นายพันธ+ศักด์ิ   แก�วสุดใจ) 
            นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


