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ประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการ อบต. 
แนวทางปฏิบัติ 

๑.  การยึดหลักม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๑.๑  ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช่ในประเทศ 
๑.๒  จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และพระรัชทายาทไมว่าทางกาย หรือทางวาจา 

๒.  การยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๒.๑  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วน
ต าบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดกระท าดังกล่าว 
๒.๒  ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
๒.๓  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม  โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณ
ส่วนตัว 
๒.๔  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 
๒.๕  ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

๓.  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์
และรับผิดชอบ 

๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
๓.๒  ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
๓.๓  รับผิดชอบต่อผละการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล
และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
๓.๔  ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือ
มีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
๓.๕  ไม่น าผลงานของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
๓.๖  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเต็ม
ก าลัง ความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้
งานในหน้าที่เสียหาย 
๓.๗  ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองหรือพนักงานส่วนต าบลคนอื่น 
๓.๘  ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้และความสามารถเยี่ยง
ที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
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๓.๙  เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้ง 
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
๓.๑๐  ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมาย 
๓.๑๑  ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน
กรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

๔.  การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

๔.๑  ไมน าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรค
พวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษ
แก่บุคคลนั้น 
๔.๒  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
๔.๓  ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน้าที่ 
๔.๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
๔.๕  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งตอบแทน
ของตนเองหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 
๔.๖  ไมใช้ต าแหน่งหรือกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
๔.๗  ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

๕.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

๕.๑  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ 
๕.๒  เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
๕.๓  ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน 
นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 
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๕.๔  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะ 
ตามข้อ ๕.๒ หรือข้อนี้พนักงานส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 
๕.๕  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
๕.๖  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
อ่ืนโดยมิชอบ 
๕.๗  ตัดสินใจและกระท าการใดๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๕.๘  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง  
เที่ยงธรรมยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖.  การให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖.๑  ปฏิบัติให้ลุลว่ง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่
ตามกฎหมาย 
๖.๒  ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือ
หน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
๖.๓  ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามาตรการที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
๖.๔  ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ 
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
๖.๕  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแต่หน้าผู้ใด 
๖.๖  ไม่ลอกหรือน าผลงานผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
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 ๖.๘  สอดส่อง ดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 
ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙  ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์เทคนิคหรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐  ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

๖.๑๑  เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่
ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและ 
การให้บริการประชาชน 

๗.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 

๗.๑  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒  ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระท าการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเม่ือ
บุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท า 
การดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 
๗.๓  เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึง 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
๗.๔  ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 
๗.๕  ปกปิดข้อมูลข่าวสารอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๘.๑  ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
ก าลังความสามารถ 
๘.๒  ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
๘.๓  ใช้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๘.๔  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
ก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้
งานในหน้าที่เสียหาย 
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๘.๕  ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน
หรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ส่วนต าบลอื่นโดยมิชอบ 
๘.๖  ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและ
ความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
๘.๗  เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง 
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
๘.๘  ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอ 
ในการตรวจสอบ 
๘.๙  ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี 
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษร
ตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้พิจารณาสั่งการต่อไป 
๘.๑๐  ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ
กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน 
๘.๑๑  ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
๘.๑๒  พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๘.๑๓  พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเป็นแบบอย่างได้ 
๘.๑๔  จัดระบบจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบเอ้ืออ านวย
ต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๘.๑๕  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม  
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
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๙.  การยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร 

๙.๑  จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญกฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงาน
ส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และ
จะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 
๙.๓  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
๙.๔  ไม่ประพฤติอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
 รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี
อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 
๙.๕  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมา
อบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
๙.๖  มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และ 
มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
๙.๗  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘  รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต 
จากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

๑๐.  การสร้างจิตส านักให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน
เป็นพลเมืองดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและ
ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน 

๑๐.๑  ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการ
ด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 
๑๐.๒  สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
   - สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขต
ของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
   - ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองหรือส่วนหนึ่งของสังคมต้อง
มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศและ
โลกใบนี้ 
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- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง 
เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
   - ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่ 
นับถือสอนให้คนท าความดี 
๑๐.๓ การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนสายกลาง 
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม 
   - ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม
พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดับ    
-  ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
   -  ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย 
มีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน  
อดออม บนพ้ืนฐานความรู้และคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
   -  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 
๑๐.๔  ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 
 
 
 
      ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบ 
                   (นายหนูคล้าย   ค ามุลนา) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 


