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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว 
เรื่อง   นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว  
********************************** 

ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอเมืองบําเหน็จ
ณรงค  จังหวัดชัยภูมิ   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ยึดถือเปน
หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริมสราง
คุณภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว ใหอยูในความถูกตองดีงามมีจิตบริการและดําเนินชีวิต
พอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเปนพื้นฐานภายใตองคกรธรรมาภิบาล จึงขอประกาศนโยบายดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี้ 

1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความชือ่สัตย สุจริต เสียสละและมี 
ความรับผิดชอบ   

2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ 

ประชาชนเปนหลัก 
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 

  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

  เพื่อใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐานและ
มาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
พ.ศ.2561  เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 10 ประการ  ตามประกาศประมวลจริยธรรมนี้ 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2566 
 
 
 
 

 

(นายสเตท   สากุลรัตนะ) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว 
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการอบต. แนวทางปฏิบัติ 
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิเปนประมุขหรือสนับสนุนใหนาการปกครอง
ระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขมาใชในประเทศ
ไทย 
1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตรยิและไมละเมิดองค
พระมหากษัตรยิพระราชินีและพระรชัทายาทไมวาทางกายหรือ
ทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไม
กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผู
ทักทวงวาการกระทาดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทําดงักลาว 
2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรมศาสนาและประเพณีในกรณี
ที่มีขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทาง
ศีลธรรมศาสนาหรือประเพณี 
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคบับัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรมโดย
ไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว 
2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคบับัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มี
ความซื่อสัตยมีผลงานดีเดน 
2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจให
เกิดแกสวนราชการหรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตสานึกท่ีดีซื่อสัตยและรับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตเที่ยงธรรมไมมุงหวังและ
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรมตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองอธิบายสิ่งที่ตนได
ปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตองชอบธรรมพรอมยินดีแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคมุกํากับดูแลผูปฏิบัติงานในความรบัผิดชอบของตน
ไมใหกระทําการหรือมีพฤติกรรมในทางมชิอบ 
3.5 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ
ระมัดระวังและเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู 
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4. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตวัที่มีตอบุคคลอ่ืนไมวาจะเปนญาติพี่นองพรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแก
บุคคลนั้น 
4.2 ไมใชเวลาราชการเงนิทรพัยสินบุคลากรบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืนเวนแตไดรับอนุญาต
โดยชอบดวยกฎหมาย 
4.3 ไมกระทําการหรือดารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่ง
กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรอืสงสยัวาจะขัดประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของหนาที่ 
4.4 ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นตอง
ยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
4.5 ไมเรียกรับหรือยอมใหผูอ่ืนเรียกดวยรับหรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตน
หรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดารงตําแหนงหรือไมเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่แลวก็ตาม 
4.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมี
อคติ 
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการการดาํเนินการหรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา
ดวยตนเองหรือบุคคลอื่นไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปน
ธรรมและถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี ้
5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้พนักงานสวนตาํบลตองมี
หนาที่รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ 
5.3 ตองรายงานการดาํรงตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการรัฐวิสาหกิจองคกรมหาชนราชการสวนทองถ่ินตอ
หัวหนาสวนราชการในกรณีท่ีการดํารงตาํแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาที ่
5.4 ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมี
ลักษณะตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาที่ตองคัดคานการ
กระทําดังกลาว 
5.5 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถและทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ
หนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตองเที่ยงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ 
5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
รวมทั้งละเวนการแสวงหาตาํแหนงบําเหน็จความชอบและประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน 
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชายึดม่ันความถูกตองเที่ยง
ธรรมยึดถือผลประโยชนของชาต ิ
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6. การใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติใหลุลวงโดยไมหลีกเลี่ยงละเลยหรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินการอ่ืนโดยคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนกอภาระหรือ
หนาที่ใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย 
6.3 ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีปราศจาก
อคติและไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิดเชื้อ
ชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไมขัดตอรฐัธรรมนูญเวนแตการดาเนินการตามมาตราที่รัฐกําหนดเพื่อขจัด
อุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน
หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลเปนธรรมและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
6.4 ละเวนการใหสัมภาษณการอภิปรายการแสดงปาฐกถาการบรรยายหรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมืองเวนแตเปนการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
6.5 ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นองพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 
6.6 ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 
6.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ 
6.8 สอดสองดแูลและใหบริการแกผูรับบรกิารดวยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค
ยุติธรรมและมีอัธยาศัยไมตรี 
6.9 ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพชัดเจนเขาใจงายหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพท
เทคนิคหรือถอยคําภาษากฎหมายที่ผูรับบริการไมเขาใจ 
6.10 การปฏิบัติดวยความถูกตองรอบคอบรวดเร็วระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอื่น 
6.11 เปดชองทางการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียใน
สถานที่ใหบริการและนาํขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหาปรับปรุงพัฒนา
หนวยงานและการใหบริการประชาชน 

7. การใหขอมลูขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

7.1 ไมใชขอมูลทีไ่ดจากการดาํเนินงานไปเพื่อการอื่นอันมิใชการการปฏิบัติหนาท่ี
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอื้อประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
7.2 ชี้แจงแสดงเหตผุลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืนไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคลหรือเมื่อ
บุคคลรองขอตามกฎหมายเวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไวทั้งนี้จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการนับแต
กระทําการดังกลาวหรือไดรับการรองขอ 
7.3 เปดเผยหลักเกณฑขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานใหผูรับบริการไดรับทราบรวมถึงให
ขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบกฎหมาย 
7.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่เปนประโยชนถูกตองดวยความ
ระมัดระวังไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ 
7.5ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน 
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8. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุด
จนเต็มกําลังความสามารถ 
8.2 ใชงบประมาณทรัพยสินสิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดใหดวย
ความประหยัดคุมคาไมฟุมเฟอย 
8.3 ใชความรูความสามารถความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวังและ
เต็มกําลังความสามารถที่มีอยูในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย
จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 
8.5 ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนง
หนาที่ของตนหรือของพนักงานสวนตําบลอ่ืนไมกาวกายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบลอ่ืนโดยมิชอบ 
8.6 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถเยี่ยง
ที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัวตามขอมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาที่ตองรีบแกไขใหถูกตอง
และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 
8.8 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานทีมีหนาที่ตรวจสอบ
โดยใชขอมูลที่เปนจริงและครบถวนเมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 
8.9 ไมสัง่ราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ
ในกรณีที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่อง
ลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 
8.10 ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใสมานะพยายามมุงมั่นและปฏิบัติหนาที่
เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนดงานในความรบัผิดชอบใหบรรลผุลลําเรจ็
ตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตามเปาหมายคุมคาดวยวิธีการที่ถูกตอง
ที่กําหนดโดยวิธีการกระบวนการถูกตองชอบธรรมเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติประชาชน 
8.11 ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพโดยใชทักษะความรูความสามารถและ
หนวยงานโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มที่ดวยความถูกตอง
รอบคอบระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ 
8.12 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรูและมีความรูความสามารถทักษะ
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
8.13 พัฒนาระบบการทางานใหไดผลงานที่ดีมีคณุภาพประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเปนแบบอยางได 
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารขอมูลรวมทั้งสถานที่ใหเปนระเบียบเอ้ืออา
นวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
8.15 ดูแลรักษาและใชทรพัยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา
เหมาะสมดวยความระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปน
ทรัพยสินของตนเอง 
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 9.1 จงรักภักดีตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย 

9.2 เปนแบบอยางที่ดีในการรกัษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญกฎหมาย
กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณีที่มีขอ
สงสัยหรือมีขอทักทวงวาการกระทาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กฎหมายกฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย
พนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและจะดําเนินการตอไดตอเมื่อได
ขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่แลว 
9.3 เปนแบบอยางที่ดีในการพลเมืองดเีคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด 
9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความสูญเสียตอเกียรติภูมิของ
ตําแหนงหนาที่ 
-รักศักดิ์ศรีของตนเองโดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปน
พนักงานสวนตําบลที่ดีอยูในระเบียบวินัยกฎหมายและเปนผูมี
คุณธรรมที่ดี 
9.5 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกาลังความสามารถดวยความเสียสละ
ทุมเทสติปญญาความรูความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม
รวดเร็วและมุงเสริมสรางความเขาใจอันดรีะหวางหนวยงานและ
ประชาชน 
9.7 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพเรียบรอยมีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่การเปดเผยขอมูลที่
เปนความลับโดยพนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมี
อํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคบับัญชาหรือเปนไปตาม
กฎหมายกําหนดเทานั้น 
9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับ
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
-เคารพตอความเชื่อและคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน 
-ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางและบริหารจัดการความขัดแยง
อยางมีเหตุผล 
-ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของดวยการรักษาสัมพันธภาพใน
การปฏิบัติงาน 
9.10 ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรได
สําหรับตนเองหรอืผูอื่น 
9.11 ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพมี
นํ้าใจมีมนุษยสัมพันธอันดีตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงานและไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอาง
เปนผลงานของตน 
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10. การสรางจิตสาํนึกใหประชาชนในทองถ่ิน
ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคณุธรรมและดูแลสภาพแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

10.1 ปลูกฝงจิตใจใหประขาชนมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคมสรางคุณธรรมจริยธรรมรูจักเสียสละรวม
แรงรวมใจมีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม
ชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมชวยกันพัฒนาคุณภาพชวีิต
เพื่อเปนหลักการในการดําเนนิชีวิตชวยแกปญหาและ
สรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม 
10.2 สรางจิตสาธารณะเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม 
-สรางวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบ
ประชาธิปไตยรูถึงขอบเขตของสิทธิเสรีภาพหนาท่ีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
-ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมตระหนักเสมอวาตนเองคือ
สวนหนึ่งของสังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมทั้งตอประเทศชาติและ
โลกใบนี้ 
-ยึดหลักธรรมในการดําเนินชวีิตเพราะหลักธรรมหรือคําสั่ง
สอนในทุกศาสนาที่นับถือสอนใหคนทําความดี 
10.3 การดํารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลางโดยยึดหลักความพอประมาณ
ความมีภูมคิุมกันที่ดีภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 
-ยึดหลักความพอประมาณโดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเองและสังคมพัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียรประหยัดและดีขึ้นเปนลําดับ 
-ยึดหลักความมีเหตุผลโดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยาง
มีระบบมีเหตุผลถูกตองโปรงใสเปนธรรมกอนตัดสินใจ
ดําเนินการใดๆตองคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนตอ
สวนรวมและตอตนเอง 
-ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดีดวยการดําเนินชวีิตและ
ปฏิบัติงานโดยมีเปาหมายมีการวางแผนดาํเนินการไปสู
เปาหมายดวยความรอบคอบประหยัดอดทนอดออมบนพื้น
ฐานความรูและคุณธรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
-ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
10.4 ไมละเมิดรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎขอบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย 

 
  
 
 

          (นายสเตท    สากุลรตันะ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว 

 


