แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ประจําป 2564

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
_______________________
ตามที่เทศบาลตําบลแมทาชาง ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
พนั ก งาน และลู ก จ า งของเทศบาลตํ า บลแม ท า ช า ง ลงวั น ที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ.2556 ตามนั ย มาตรา 77
แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไปแลว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่
ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้ การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว
ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย
เพื่ อให เ ป น ไปตามเจตนารมณของรัฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2550
มาตรา 279 เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงใหปรับปรุงประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อางถึง และ
ใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลแมทาชางแทน เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติ
ของขาราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

นายทรัพยทวี คํามา
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

แนวทางปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมของขาราชการพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

3. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติ
1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนาการปกครอง
ระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศ
ไทย
1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองค
พระมหากษัตริย พระราชินี และ พระรัชทายาทไมวาทางกาย
หรือทางวาจา
2.1 ปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไม
กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผู
ทักทวงวาการกระทาดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทํา
ดังกลาว
2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีที่มีขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม
โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว
2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มี
ความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน
2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจให
เกิดแกสวนราชการหรือราชการโดยรวม
3.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ไมมุงหวัง
และแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมาย
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได
ปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
ไมใหกระทําการหรือ มีพฤติกรรมในทางมิชอบ
3.5 ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบ
ระมัดระวังและเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
4. การยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชน
สวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน

5. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปน
ธรรมและถูกกฎหมาย
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แนวทางปฏิบัติ
4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่มีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรค
พวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือให
โทษแกบุคคลนั้น
4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับ
อนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
4.3 ไมกระทําการหรือดารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่ง
กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดประโยชนสวนรวมที่อยูในความ
รับผิดชอบของหนาที่
4.4 ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นตอง
ยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกดวย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดารงตําแหนงหรือไมเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่แลวก็ตาม
4.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมี
อคติ
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา
ดวยตนเองหรือบุคคลอื่นไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
5.1 ปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้
5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมี
หนาที่รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ
5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน ราชการสวนทองถิ่น
ตอหัวหนาสวนราชการในกรณีที่การดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาที่
5.4 ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมี
ลักษณะตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองคัดคานการ
กระทําดังกลาว
5.5 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ
หนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตองเที่ยงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ
5.6 ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
รวมทั้งละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชายึดมั่นความถูกตอง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ

6. การใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ

7. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
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แนวทางปฏิบัติ

6.1 ปฏิบัติใหลลุ วง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวาที่มี
อยูตามกฎหมาย
6.2 ปฏิบัติหนาที่หรือดาเนินการอื่น โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระ
หรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย
6.3 ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติและไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตการดาเนินการตามมาตราที่รัฐกําหนด
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอืน่ หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่
ยอมรับกันทั่วไป
6.4 ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
6.5 ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบตั ิหนาทีด่ วยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
6.6 ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ ื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
6.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ
6.8 สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี
6.9 ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลีย่ งการใชโทรศัพท
เทคนิคหรือถอยคําภาษากฎหมายที่ผูรับบริการไมเขาใจ
6.10 การปฏิบัติดว ยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น
6.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดสว นเสียใน
สถานที่ใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนา
หนวยงานและการใหบริการประชาชน
7.1 ไมใชขอมูลทีไ่ ดจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันมิใชการการปฏิบัติหนาที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอื่น
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่นไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อ
บุคคลรองขอตามกฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแต
กระทําการดังกลาวหรือไดรับการ รองขอ
7.3 เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึง
ใหขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
7.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่เปนประโยชนถูกตอง ดวยความ
ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ
7.5ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน
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แนวทางปฏิบัติ

8. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี 8.1 ปฏิบัตงิ านโดยมุง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุด
คุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
จนเต็มกําลังความสามารถ
8.2 ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนทที่ างราชการจัดให ดวย
ความประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย
8.3 ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัตงิ านในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง
และเต็มกําลังความสามารถที่มอี ยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอืน่ ของรัฐดวย
จะตองไมทาํ ใหงานในหนาที่เสียหาย
8.5 ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนง
หนาที่ของตนหรือของพนักงานสวนตําบลอืน่ ไมกาวกายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบลอื่นโดยมิชอบ
8.6 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึน้ จากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง
และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน
8.8 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานทีมีหนาที่ตรวจสอบ
โดยใชขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
8.9 ไมสงั่ ราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ
ในกรณีที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่อง
ลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพื่อใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป
8.10 ปฏิบัตงิ านดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาที่
เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลลําเร็จ
ตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตอง
ที่กําหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสงู สุดตอ
ประเทศชาติ ประชาชน
8.11 ปฏิบัตงิ านอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และ
หนวยงานโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มที่ดวยความถูกตอง
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ
8.12 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ
ในการปฏิบัติงานในหนาที่
8.13 พัฒนาระบบการทางานใหไดผลงานทีด่ ี มีคุณภาพประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเปนแบบอยางได
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมทั้งสถานที่ใหเปนระเบียบเอื้อ
อานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
8.15 ดูแลรักษาและใชทรัพยสนิ ของทางราชการอยางประหยัด คุมคา
เหมาะสม ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปน
ทรัพยสินของตนเอง
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

แนวทางปฏิบัติ

9.1 จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
9.2 เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมายในกรณีทมี่ ี
ขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย
พนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไดตอเมือ่ ได
ขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว
9.3 เปนแบบอยางที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัตติ าม
กฎหมายอยางเครงครัด
9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความสูญเสียตอเกียรติภูมิของ
ตําแหนงหนาที่
-รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปน
พนักงานสวนตําบลที่ดี อยูในระเบียบวินัย กฎหมาย และเปนผูม ี
คุณธรรมที่ดี
9.5 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกาลังความสามารถ ดวยความเสียสละ
ทุมเทสติปญญาความรูความสามารถ ใหบรรลุผลลําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิด
ประโยชนสงู สุดแกประเทศชาติและประชาชน
9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอน ของประชาชนดวยความเปน
ธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน
และประชาชน
9.7 ปฏิบัติหนาที่ดว ยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย
9.8 รักษาความลับทีไ่ ดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่
เปนความลับโดยพนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมี
อํานาจหนาที่และไดรบั อนุญาตจากผูบ ังคับบัญชาหรือเปนไปตาม
กฎหมายกําหนดเทานัน้
9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับ
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางทีช่ อบ
-เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน
-ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยง
อยางมีเหตุผล
-ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของดวยการรักษาสัมพันธภาพใน
การปฏิบัติงาน
9.10 ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรได
สําหรับตนเองหรือผูอื่น
9.11 ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ดวยความสุภาพ
มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จาํ เปนในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอาง
เปนผลงานของตน
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10. การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่น
ประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

แนวทางปฏิบัติ
10.1 ปลูกฝงจิตใจใหประขาชนมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม สรางคุณธรรม จริยธรรม รูจักเสียสละ
รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อ
สวนรวม ชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชวยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวย
แกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม
10.2 สรางจิตสาธารณะเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม
-สรางวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบ
ประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม
-ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือ
สวนหนึ่งของสังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมทั้งตอประเทศชาติและ
โลกใบนี้
-ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่ง
สอนในทุกศาสนาที่นับถือสอนใหคนทําความดี
10.3 การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ
ความมีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม
-ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเปนลําดับ
-ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
อยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตองโปรงใส เปนธรรม กอน
ตัดสินใจดําเนินการใดๆตองคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ตอสวนรวมและตอตนเอง
-ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี ดวยการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายมีการวางแผนดําเนินการไปสู
เปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พื้นฐานความรูและคุณธรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
-ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
10.4 ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย

นายทรัพยทวี คํามา
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

