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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ อบต. แนวทางปฏิบัติ 
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนาการปกครอง
ระบอบอื่นท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศ
ไทย  
1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองค
พระมหากษัตริย พระราชิน ีและ พระรัชทายาทไมวาทางกาย 
หรือทางวาจา  

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไม
กระทาการเล่ียงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผู
ทักทวงวาการกระทาดังกลาวของพนักงานสวนตำบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตำบลตองหยุดการกระทำ
ดังกลาว  
2.2 ไมละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีท่ีมีขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี  
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับช้ันตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม 
โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  
2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับช้ันตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมี
ความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน  
2.5 ไมกระทำการใดอันอาจนำความเส่ือมเสียและไมไววางใจให
เกิดแกสวนราชการหรือราชการโดยรวม  

3. การมีจิตสานึกท่ีดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ  3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวงั
และแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน  
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมาย  
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทำของตนเอง อธิบายส่ิงท่ีตนได
ปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  
3.4 ควบคุม กำกับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
ไมใหกระทำการหรือ มีพฤติกรรมในทางมิชอบ  
3.5 ไมนำผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง  
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ
ระมัดระวงัและเต็มกำลังความสามารถท่ีมีอยู 
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
อบต. 

แนวทางปฏิบัติ 

4. การยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชน
สวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน  

4.1 ไมนำความสัมพันธสวนตัวท่ีมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรค
พวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือให
โทษแกบุคคลนั้น  
4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับ
อนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย  
4.3 ไมกระทำการหรือดารงตำแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่ง
กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของหนาท่ี  
4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอื่นตอง
ยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก  
4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกดวย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดารงตำแหนงหรือไมเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีแลวก็ตาม  
4.6 ไมใชตำแหนงหรือกระทำการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมี
อคติ  
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญา
ดวยตนเองหรือบุคคลอื่นไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

5. การยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกตองเปน
ธรรมและถูกกฎหมาย  

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทำการเล่ียง
ประมวลจริยธรรมนี้  
5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตำบลตองมี
หนาท่ีรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ  
5.3 ตองรายงานการดำรงตำแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน 
ตอหัวหนาสวนราชการในกรณีท่ีการดำรงตำแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาท่ี  
5.4 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตำบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทำซึ่งมี
ลักษณะตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการ
กระทำดังกลาว  
5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติ
หนาท่ีโดยยึดมั่นในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ  
5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
รวมท้ังละเวนการแสวงหาตำแหนง บำเหน็จความชอบและประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ  
5.7 ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน  
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชายึดมั่นความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ  
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6. การใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  

6.1 ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอำนาจเกนิกวาท่ีมี
อยูตามกฎหมาย  
6.2 ปฏิบัติหนาท่ีหรือดาเนินการอืน่ โดยคำนึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทำการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระ
หรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมีอำนาจตามกฎหมาย  
6.3 ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจาก
อคติและไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเร่ืองถ่ินกำเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตการดาเนินการตามมาตราท่ีรัฐกำหนด 
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได 
เชนเดียวกับบุคคลอื่นหรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ี
ยอมรับกันท่ัวไป  
6.4 ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  
6.5 ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพีน่อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด  
6.6 ไมลอกหรือนำผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา  
6.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ  
6.8 สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี  
6.9 ใหบริการดวยภาษาถอยคำสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพท
เทคนิคหรือถอยคำภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ  
6.10 การปฏิบัติดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น  
6.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมสีวนไดสวนเสียใน
สถานท่ีใหบริการและนำขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนา
หนวยงานและการใหบริการประชาชน  

7. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

7.1 ไมใชขอมูลท่ีไดจากการดำเนินงานไปเพื่อการอืน่ อันมิใชการการปฏิบัติหนาท่ี
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอื่น  
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทำการอันกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่นไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อ
บุคคลรองขอตามกฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกำหนดยกเวนไว ท้ังนี้ จะตองดำเนินการภายในสิบหาวันทำการ นับแต
กระทำการดังกลาวหรือไดรับการ รองขอ  
7.3 เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึง
ใหขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  
7.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชนถูกตอง ดวยความ
ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ  
7.5ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน  
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8. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุด
จนเต็มกำลังความสามารถ  
8.2 ใชงบประมาณ ทรัพยสนิ สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให ดวย
ความประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย  
8.3 ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชพีโดยเครงครัด  
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง 
และเต็มกำลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย 
จะตองไมทำใหงานในหนาท่ีเสียหาย  
8.5 ละเวนจากการกระทำท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตำแหนง
หนาท่ีของตนหรือของพนักงานสวนตำบลอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตำบลอื่นโดยมิชอบ  
8.6 ใชดุลยพนิิจและตัดสนิใจการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ 
เย่ียงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี  
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขใหถูกตอง 
และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลนั  
8.8 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานทีมีหนาท่ีตรวจสอบ
โดยใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคำรองขอในการตรวจสอบ  
8.9 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเร่ืองท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ 
ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเร่ืองดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ือง
ลายลักษณอักษรตามคำสั่งเพื่อใหผูสั่งพจิารณาสั่งการตอไป  
8.10 ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาท่ี
เสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ีกำหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลลำเร็จ
ตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการท่ีถูกตอง
ท่ีกำหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติ ประชาชน  
8.11 ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และ
หนวยงานโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง 
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ  
8.12 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ 
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
8.13 พัฒนาระบบการทางานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเปนแบบอยางได  
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมท้ังสถานท่ีใหเปนระเบียบเอื้อ
อานวยตอการทำงานใหสำเร็จตามเปาหมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา
เหมาะสม ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปน
ทรัพยสินของตนเอง  
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  9.1 จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

9.2 เปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณีท่ีมี
ขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย
พนักงานสวนตำบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดำเนินการตอไดตอเมื่อได
ขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีแลว  
9.3 เปนแบบอยางท่ีดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด  
9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความสูญเสียตอเกียรติภูมิของ
ตำแหนงหนาท่ี  
-รักศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปน
พนักงานสวนตำบลท่ีดี อยูในระเบียบวินัย กฎหมาย และเปนผูมี
คุณธรรมท่ีดี  
9.5 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกาลังความสามารถ ดวยความเสียสละ 
ทุมเทสติปญญาความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน  
9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอน ของประชาชนดวยความเปน
ธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน
และประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ี
เปนความลับโดยพนักงานสวนตำบล/พนักงานจะกระทำไดตอเมื่อมี
อำนาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือเปนไปตาม
กฎหมายกำหนดเทานัน้  
9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับ
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนัในทางท่ีชอบ  
-เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน  
-ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยง
อยางมีเหตุผล  
-ประสานงานกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการรักษาสัมพันธภาพใน
การปฏิบัติงาน  
9.10 ไมใชสถานะหรือตำแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได
สำหรับตนเองหรือผูอื่น 
 9.11 ประพฤติตนใหสามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ 
มีน้ำใจ มีมนษุยสัมพนัธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจำเปนในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนำผลงานของผูอืน่มาแอบอาง
เปนผลงานของตน  
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10. การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ิน
ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  

10.1 ปลูกฝงจิตใจใหประขาชนมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม สรางคุณธรรม จริยธรรม รูจักเสียสละ 
รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทำประโยชนเพื่อ
สวนรวม ชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักการในการดำเนินชีวิต ชวย
แกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม  
10.2 สรางจิตสาธารณะเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม  
-สรางวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบ
ประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสิทธ ิเสรีภาพ หนาท่ีความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม  
-ใหความสำคัญตอส่ิงแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือ
สวนหนึ่งของสังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษา
ส่ิงแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติและ
โลกใบนี้  
-ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำส่ัง
สอนในทุกศาสนาท่ีนับถือสอนใหคนทำความดี  
10.3 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ 
ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม  
-ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ 
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลำดับ  
-ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
อยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตองโปรงใส เปนธรรม กอน
ตัดสินใจดำเนินการใดๆตองคำนึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
ตอสวนรวมและตอตนเอง  
-ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดำเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายมีการวางแผนดำเนินการไปสู
เปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พื้นฐานความรูและคุณธรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  
-ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  
10.4 ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย  

 
 
 
 

                          (นายวีระชัย  สายสุด) 
                  นายกองคการบริหารสวนตำบลปอพาน 

 


