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1.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุขหรือ
สนับสนุนให้นาการปกครองระบอบอ่ืนท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยแ์ละไม่ละเมดิองค์พระมหากษัตรยิพ์ระราชินีและพระรัชทายาทไม่
ว่าทางกายหรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคณุธรรมและ
จริยธรรม 

2.1 ปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทาการเลีย่งประมวลจริยธรรมนี้ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาดังกล่าวของพนักงานส่วนตำบลอาจขัดประมวล
จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลต้องหยุดการกระทำดังกล่าว 
2.2 ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศลีธรรมศาสนาและประเพณีในกรณีที่มขี้อขัดแย้งระหว่างประมวล
จริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศีลธรรมศาสนาหรือประเพณ ี
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดบัช้ันต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดยไมเ่ห็นแก่ความสมัพันธ์หรือบุญคณุส่วนตัว 
2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดบัช้ันต้องสนับสนุนส่งเสรมิและยก
ย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซือ่สัตย์มผีลงานดีเด่น 
2.5 ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสยีและไมไ่ว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการ
โดยรวม 

3. การมีจิตสานึกท่ีดีซื่อสัตย ์
และรับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สุจรติเที่ยงธรรมไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
จากการปฏิบตัิงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรมตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเองอธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัตอิย่างมีเหตผุลและถูกต้องชอบ
ธรรมพร้อมยินดีแกไ้ขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุมกำกับดูแลผู้ปฏิบตัิงานในความรับผดิชอบของตนไม่ใหก้ระทำการหรือมีพฤติกรรมในทาง
มิชอบ 
3.5 ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มกำลังความสามารถ
ที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องปฏิบตัิงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำงานในหน้าท่ีเสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหานต่อตำแหน่งหน้าท่ีของตนเองหรือ
พนักงานส่วนตำบลคนอ่ืน 
3.8 .ใช้ดุลยพินิจการตัดสินใจในการปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติงานหน้าทีต่้องรีบแก้ไขใหถู้กต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจของหนว่ยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องความ
ร่วมมือกับหน่ายงานท่ีมหีน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรือ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ราชการ ในกรณีทีส่ั่งราชการ
ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคบับัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพื่อใหผู้้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 
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4. การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาตเิหนือกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซอ้น 

4.1 ไม่นำความสมัพันธ์ส่วนตัวท่ีมตี่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คณุหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สนิบุคลากรบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกของทางราชการไป
เพื่อประโยชนส์่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแตไ่ดร้ับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
4.3 ไม่กระทำการหรือดารงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยวา่จะขัดประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผดิชอบของหน้าท่ี 
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นต้องยึดถือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก 
4.5 ไม่เรียกรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรยีกด้วยรับหรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือของญาติของตน
ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตำแหน่งหรือไม่เกีย่วข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่แล้วก็ตาม 
4.6 ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการดำเนินการหรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาด้วยตนเองหรือบุคคล
อื่นได้ประโยชน์อันมิควรไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทำการเลีย่งประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้พนักงานส่วนตำบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่า
ฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานตอ่หัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการดำรงตำแหนง่ที่ได้รับค่าตอบแทนและไมไ่ด้รบัค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่
ส่วนราชการรัฐวิสาหกจิองค์กรมหาชนราชการส่วนท้องถิ่นต่อหัวหนา้ส่วนราชการในกรณีที่การดำรง
ตำแหน่งน้ันๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทำซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 
หรือข้อน้ีพนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว 
5.5 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถและทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติหน้าทีโ่ดยยดึมั่นใน
ความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบยีบปฏิบตั ิ
5.6 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งละเว้นการ
แสวงหาตำแหน่งบำเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบคุคลอืน่โดยมิชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติประชาชนมากกว่า
ประโยชนส์่วนตน 
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถกูต้องเที่ยงธรรมยดึถือ
ผลประโยชน์ของชาติ 
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6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

6.1 ปฏิบัติให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลีย่งละเลยหรือละเว้นการใช้อำนาจเกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหน้าท่ีหรือดาเนินการอืน่โดยคำนึงศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่
กระทำการให้กระทบสิทธิเสรภีาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอำนาจตาม
กฎหมาย 
6.3 ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยทีด่ีปราศจากอคติและไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาตดิต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิดเช้ือชาตภิาษาเพศอายุความพิการสภาพ
กายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเช่ือทางศาสนาการศึกษาอบรม
หรือความคดิเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเว้นแต่การดาเนินการตามมาตราที่รัฐกำหนด
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุคลสามารถใช้สิทธิและเสรภีาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเป็น
การเลือกปฏิบัติที่มเีหตผุลเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
6.4 ละเว้นการใหส้ัมภาษณ์การอภิปรายการแสดงปาฐกถาการบรรยายหรือการวิพากษ์วิจารณ์อัน
กระทบต่อความเป็นกลางทางการเมืองเว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
6.5 ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษใหแ้ก่ญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบญุคุณและต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความเที่ยงธรรมไมเ่ห็นแก่หน้าผู้ใด 
6.6 ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อืน่มาใช้เป็นของตนเองโดยมไิดร้ะบแุหล่งที่มา 
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่และให้เกียรตผิู้รับบริการ 
6.8 สอดส่องดูแลและให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคยุติธรรมและมี
อัธยาศัยไมตร ี
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสภุาพชัดเจนเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เทคนิคหรือถ้อยคำ
ภาษากฎหมายที่ผูร้ับบริการไม่เข้าใจ 
6.10 การปฏิบัติด้วยความถูกต้องรอบคอบรวดเร็วระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของ
บุคคลอื่น 
6.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในสถานท่ีให้บริการและ
นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบอืน
ข้อเท็จจริง 

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการดำเนนิงานไปเพื่อการอื่นอันมิใช้การการปฏิบัตหิน้าท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพื่อเอ้ือประโยชนต์่อตนเองหรือบคุคลอื่น 
7.2 ช้ีแจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอยา่งครบถ้วนในกรณีที่กระทำการอนักระทบต่อสิทธิและเสรภีาพ
บุคคลอื่นไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัตติามคำขอของบุคคลหรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไวท้ั้งนี้จะต้องดำเนินการภายในสิบ
ห้าวันทำการนับแต่กระทำการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานให้ผูร้ับบริการได้รับทราบรวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผูม้า
ร้องขอตามกรอบของระเบยีบกฎหมาย 
7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้องด้วยความระมดัระวังไม่เปดิเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 
7.5ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงาน 
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8. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษา
มาตรฐานมีคณุภาพโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สดุจนเต็มกำลัง
ความสามารถ 
8.2 ใช้งบประมาณทรัพย์สินสิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจดัให้ดว้ยความประหยัดคุม้ค่าไม่
ฟุ่มเฟือย 
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
โดยเคร่งครดั 
8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มกำลังความสามารถ
ที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วยจะต้องไม่ทำให้งานในหน้าท่ีเสียหาย 
8.5 ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าท่ีของตนหรือของ
พนักงานส่วนตำบลอื่นไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่วนตำบลอื่นโดยมิ
ชอบ 
8.6 ใช้ดุลยพินิจและตดัสินใจการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบตัิในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตวัตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัตหิน้าท่ีต้องรีบแกไ้ขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบโดยพลัน 
8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานทีมีหน้าที่ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนเมื่อได้รับคำร้อง
ขอในการตรวจสอบ 
8.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในกรณีทีส่ั่งราชการด้วย
วาจาในเรื่องดังกล่าวใหผู้้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพื่อให้ผูส้ั่งพิจารณา
สั่งการต่อไป 
8.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มานะพยายามมุ่งมั่นและปฏิบัตหิน้าท่ีเสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาที่
กำหนดงานในความรับผิดชอบใหบ้รรลผุลลำเร็จตามเปา้หมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเปา้หมาย
คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กำหนดโดยวิธีการกระบวนการถูกต้องชอบธรรมเกดิประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติประชาชน 
8.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพโดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถและหน่วยงานโดยใช้ทรัพยากร
อย่างประหยดัและอย่างเต็มทีด่้วยความถูกต้องรอบคอบระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
อย่างเต็มความสามารถ 
8.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้และมีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
8.13 พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานท่ีดีมีคณุภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นแบบอย่าง
ได ้
8.14 จัดระบบการจดัเก็บเอกสารข้อมูลรวมทั้งสถานท่ีให้เป็นระเบียบเอื้ออานวยต่อการทำงานให้
สำเรจ็ตามเป้าหมาย 
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพยส์ินของทางราชการอย่างประหยดัคุ้มคา่เหมาะสมด้วยความระมดัระวัง
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร 

9.1 จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตรยิ ์
9.2 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัตติามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ไม่ละเมดิรัฐธรรมนญูกฎหมายกฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่มีข้อ
สงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญูกฎหมายกฎข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตำบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจรยิธรรมพิจารณาและจะดำเนินการต่อได้ต่อเมื่อไดข้้อยุติจากหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าท่ีแล้ว 
9.3 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการพลเมอืงดีเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั 
9.4 ไม่ประพฤตตินอันอาจก่อให้เกิดความสญูเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที ่
-รักศักดิ์ศรีของตนเองโดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบลทีด่ีอยู่ในระเบียบ
วินัยกฎหมายและเป็นผูม้ีคุณธรรมที่ดี 
9.5 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเสียสละทุม่เทสติปญัญาความรู้
ความสามารถให้บรรลผุลลำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วและมุ่งเสรมิสร้างความ
เข้าใจอันดีระหวา่งหน่วยงานและประชาชน 
9.7 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสภุาพเรียบร้อยมีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ีการเปิดเผยข้อมลูที่เปน็ความลับโดยพนักงานส่วน
ตำบล/พนักงานจะกระทำไดต้่อเมือ่มีอำนาจหน้าท่ีและไดร้ับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไป
ตามกฎหมายกำหนดเท่าน้ัน 
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับใหค้วามช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันในทางที่ชอบ 
-เคารพต่อความเชื่อและค่านยิมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน 
-ยอมรับความคดิเห็นท่ีแตกต่างและบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตผุล 
-ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดส้ำหรบัตนเองหรือผู้อื่น 
9.11 ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพมีนำ้ใจมีมนุษย์สมัพันธ์อันดีต้องไม่
ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบตังิานของเพื่อนร่วมงานและไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



-6- 
 

ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง. 

แนวทางปฏิบัต ิ

10. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั 

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประขาชนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมสร้างคณุธรรมจริยธรรมรูจ้ัก
เสียสละร่วมแรงร่วมใจมีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปญัหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเปน็หลักการในการดำเนินชีวิตช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกดิ
ประโยชนส์ุขแก่สังคม 
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
-สร้างวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยรู้ถึงขอบเขตของสิทธิเสรภีาพ
หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
-ให้ความสำคญัต่อสิ่งแวดล้อมตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผดิชอบ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติและโลกใบนี ้
-ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเพราะหลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนับถือสอนให้คนทำ
ความด ี
10.3 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตบนทางสายกลางโดยยดึหลักความ
พอประมาณความมีภูมิคุม้กันท่ีดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
-ยึดหลักความพอประมาณโดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคมพัฒนาตนเองให้มี
ความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรประหยัดและดีขึ้นเป็นลำดับ 
-ยึดหลักความมีเหตุผลโดยถือปฏบิัติตนและปฏิบตัิงานอย่างมีระบบมีเหตผุลถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรม
ก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆต้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
-ยึดหลักการมีภมูิคุ้มกันท่ีดดี้วยการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายมีการวางแผน
ดำเนินการไปสูเ่ป้าหมายด้วยความรอบคอบประหยัดอดทนอดออมบนพ้ืนฐานความรู้และคณุธรรม
เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 
-ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิ 
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 
 
 

(นายบุญเพ็ง  ศรัทธาคลัง) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

 
 


