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  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
_______________________ 

 
  ตามท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง  ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ 
พนักงาน และลูกจางของเทศบาลตําบลแมทาชาง ลงวันท่ี 6  ตุลาคม  พ.ศ.2556 ตามนัยมาตรา 77           
แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ไปแลว  นั้น  

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังนี้  การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว      
ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย  

 
เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  

มาตรา 279  เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงใหปรับปรุงประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีอางถึง  และ
ใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลแมทาชางแทน  เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติ
ของขาราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 

 
ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 
1. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนาการปกครอง
ระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศ
ไทย  
1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองค
พระมหากษัตริย พระราชินี และ พระรัชทายาทไมวาทางกาย 
หรือทางวาจา  

2. การยึดม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม  2.1 ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไม
กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผู
ทักทวงวาการกระทาดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทํา
ดังกลาว  
2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีท่ีมีขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี  
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม 
โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  
2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมี
ความซ่ือสัตย มีผลงานดีเดน  
2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจให
เกิดแกสวนราชการหรือราชการโดยรวม  

3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ  3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวัง
และแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน  
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมาย  
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนได
ปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
ไมใหกระทําการหรือ มีพฤติกรรมในทางมิชอบ  
3.5 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง  
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ
ระมัดระวังและเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู 
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4. การยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชน
สวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน  

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรค
พวกเพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือให
โทษแกบุคคลนั้น  
4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับ
อนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย  
4.3 ไมกระทําการหรือดารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซ่ึง
กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของหนาท่ี  
4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืนตอง
ยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก  
4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกดวย รับ หรือยอมรับซ่ึงของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดารงตําแหนงหรือไมเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีแลวก็ตาม  
4.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมี
อคติ  
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา
ดวยตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

5. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปน
ธรรมและถูกกฎหมาย  

5.1 ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้  
5.2 เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมี
หนาท่ีรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ  
5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน
ในนิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน 
ตอหัวหนาสวนราชการในกรณีท่ีการดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาท่ี  
5.4 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมี
ลักษณะตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการ
กระทําดังกลาว  
5.5 ปฏบิัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ
หนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ  
5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน  
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชายึดม่ันความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาต ิ 
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6. การใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัต ิ 

6.1 ปฏิบัติใหลลุวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวาที่มี
อยูตามกฎหมาย  
6.2 ปฏิบัติหนาที่หรือดาเนนิการอ่ืน โดยคํานงึศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทาํการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนกอภาระ
หรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย  
6.3 ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติและไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อ
ชาต ิภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตการดาเนินการตามมาตราที่รัฐกําหนด 
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได 
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่
ยอมรับกันทั่วไป  
6.4 ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดง
ความคิดเห็นทางวชิาการตามหลักวิชา  
6.5 ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบตัิหนาทีด่วยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด  
6.6 ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา  
6.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ  
6.8 สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี  
6.9 ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลีย่งการใชโทรศัพท
เทคนิคหรือถอยคําภาษากฎหมายที่ผูรับบริการไมเขาใจ  
6.10 การปฏิบัติดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวงัไมใหเสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน  
6.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียใน
สถานที่ใหบริการและนาํขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพฒันา
หนวยงานและการใหบริการประชาชน  

7. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

7.1 ไมใชขอมูลทีไ่ดจากการดาํเนินงานไปเพื่อการอ่ืน อันมิใชการการปฏิบัติหนาที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทาํการอันกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืนไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อ
บุคคลรองขอตามกฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดาํเนินการภายในสบิหาวันทําการ นับแต
กระทําการดังกลาวหรือไดรับการ รองขอ  
7.3 เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึง
ใหขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  
7.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่เปนประโยชนถูกตอง ดวยความ
ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลบัของทางราชการ  
7.5ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูในความรับผดิชอบของ
หนวยงาน  
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8. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  

8.1 ปฏิบัตงิานโดยมุงประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานใหเกิดผลดีที่สุด
จนเต็มกําลังความสามารถ  
8.2 ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนทีท่างราชการจัดให ดวย
ความประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย  
8.3 ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด  
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัตงิานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง 
และเต็มกําลังความสามารถที่มอียู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย 
จะตองไมทาํใหงานในหนาที่เสยีหาย  
8.5 ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนง
หนาที่ของตนหรือของพนักงานสวนตาํบลอ่ืน ไมกาวกายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตาํบลอ่ืนโดยมชิอบ  
8.6 ใชดลุยพนิิจและตัดสนิใจการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ 
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณ ี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาที ่ตองรีบแกไขใหถูกตอง 
และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลนั  
8.8 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานทีมีหนาที่ตรวจสอบ
โดยใชขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ  
8.9 ไมสัง่ราชการดวยวาจาในเร่ืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ 
ในกรณีที่สั่งราชการดวยวาจาในเร่ืองดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ือง
ลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพื่อใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป  
8.10 ปฏิบัตงิานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาที่
เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลลาํเร็จ
ตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวยวธิีการที่ถูกตอง
ที่กําหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสงูสุดตอ
ประเทศชาต ิประชาชน  
8.11 ปฏิบัตงิานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และ
หนวยงานโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มที่ดวยความถูกตอง 
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ  
8.12 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ 
ในการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
8.13 พัฒนาระบบการทางานใหไดผลงานทีด่ ีมีคุณภาพประสทิธิภาพ 
ประสิทธผิลและเปนแบบอยางได  
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมทั้งสถานที่ใหเปนระเบียบเอ้ือ
อานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใชทรัพยสนิของทางราชการอยางประหยดั คุมคา
เหมาะสม ดวยความระมดัระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปน
ทรัพยสินของตนเอง  
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  9.1 จงรักภักดีตอชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย  

9.2 เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมายในกรณีทีม่ี
ขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย
พนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนนิการตอไดตอเมือ่ได
ขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว  
9.3 เปนแบบอยางที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัตติาม
กฎหมายอยางเครงครัด  
9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความสูญเสียตอเกียรติภูมิของ
ตําแหนงหนาที ่ 
-รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปน
พนักงานสวนตําบลที่ด ีอยูในระเบียบวินัย กฎหมาย และเปนผูมี
คุณธรรมที่ดี  
9.5 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกาลงัความสามารถ ดวยความเสียสละ 
ทุมเทสติปญญาความรูความสามารถ ใหบรรลุผลลําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิด
ประโยชนสงูสุดแกประเทศชาตแิละประชาชน  
9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอน ของประชาชนดวยความเปน
ธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน
และประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับทีไ่ดจากการปฏิบัติหนาที ่การเปดเผยขอมลูที่
เปนความลบัโดยพนักงานสวนตาํบล/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมี
อํานาจหนาที่และไดรับอนญุาตจากผูบังคับบัญชาหรือเปนไปตาม
กฎหมายกําหนดเทานัน้  
9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับ
ใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางทีช่อบ  
-เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน  
-ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยง
อยางมีเหตุผล  
-ประสานงานกับทุกฝายที่เก่ียวของดวยการรักษาสัมพันธภาพใน
การปฏิบัติงาน  
9.10 ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรได
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
 9.11 ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ 
มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพนัธอันด ีตองไมปดบังขอมูลที่จาํเปนในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอาง
เปนผลงานของตน  
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10. การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ิน
ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  

10.1 ปลูกฝงจิตใจใหประขาชนมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม สรางคุณธรรม จริยธรรม รูจักเสียสละ 
รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพ่ือ
สวนรวม ชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวย
แกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม  
10.2 สรางจิตสาธารณะเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม  
-สรางวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบ
ประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม  
-ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือ
สวนหนึ่งของสังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดลอมซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติและ
โลกใบนี้  
-ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่ง
สอนในทุกศาสนาท่ีนับถือสอนใหคนทําความดี  
10.3 การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ 
ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม  
-ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ 
ขยันหม่ันเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ  
-ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
อยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตองโปรงใส เปนธรรม กอน
ตัดสินใจดําเนินการใดๆตองคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
ตอสวนรวมและตอตนเอง  
-ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายมีการวางแผนดําเนินการไปสู
เปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พ้ืนฐานความรูและคุณธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  
-ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  
10.4 ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย  

 
 
 

                          (นายทรัพยทวี  คํามา) 
                    นายกเทศมนตรตีําบลแมทาชาง 

 


