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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ อบต. แนวทางปฏิบัติ 
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  

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

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไม
กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณทีี่มีขอสงสัยหรือมีผู
ทักทวงวาการกระทาดังกลาวของพนักงานสวนตำบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตำบลตองหยุดการกระทำ
ดังกลาว  
2.2 ไมละเมิดหลักสำคญัทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีท่ีมีขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี  
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคบับัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นตองปกครองผูอยูใตบังคบับัญชาดวยความเที่ยงธรรม 
โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  
2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคบับัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มี
ความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน  
2.5 ไมกระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไมไววางใจให
เกิดแกสวนราชการหรือราชการโดยรวม  

3. การมีจิตสานึกที่ด ีซื่อสัตยและรับผิดชอบ  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 ไมนำผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง  
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบ
ระมัดระวังและเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู 
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4. การยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชน
สวนตนและไมมีผลประโยชนทับ
ซอน  

4.1 ไมนำความสัมพันธสวนตัวท่ีมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรค
พวกเพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือให
โทษแกบุคคลนั้น  
4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับ
อนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย  
4.3 ไมกระทำการหรือดารงตำแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่ง
กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดประโยชนสวนรวมที่อยูในความ
รับผิดชอบของหนาที่  
4.4 ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อ่ืนตอง
ยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก  
4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกดวย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดารงตำแหนงหรือไมเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่แลวก็ตาม  
4.6 ไมใชตำแหนงหรือกระทำการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมี
อคติ  
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญา
ดวยตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

5. การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง
เปนธรรมและถูกกฎหมาย  

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทำการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้  
5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตำบลตองมี
หนาที่รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ  
5.3 ตองรายงานการดำรงตำแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน ราชการสวนทองถิ่น 
ตอหัวหนาสวนราชการในกรณีที่การดำรงตำแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาที่  
5.4 ในกรณีที่พนักงานสวนตำบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทำซึ่งมี
ลักษณะตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาที่ตองคดัคานการ
กระทำดังกลาว  
5.5 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติ
หนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัต ิ 
5.6 ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
รวมทั้งละเวนการแสวงหาตำแหนง บำเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  
5.7 ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน  
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชายึดม่ันความถูกตอง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ  
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6. การใหบรกิารแกประชาชนดวย
ความรวดเรว็ มีอัธยาศัย และไมเลือก
ปฏิบัติ  

6.1 ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอำนาจเกินกวาที่มี
อยูตามกฎหมาย  
6.2 ปฏิบัติหนาที่หรือดาเนนิการอ่ืน โดยคำนงึศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทำการใหกระทบสิทธิเสรภีาพของบุคคลอ่ืนกอภาระ
หรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมีอำนาจตามกฎหมาย  
6.3 ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติและไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อ
ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตการดาเนินการตามมาตราที่รัฐกำหนด 
เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได 
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่
ยอมรับกันทั่วไป  
6.4 ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  
6.5 ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาทีด่วยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด  
6.6 ไมลอกหรือนำผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา  
6.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ  
6.8 สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเรว็ เสมอ
ภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตร ี 
6.9 ใหบริการดวยภาษาถอยคำสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลีย่งการใชโทรศัพท
เทคนิคหรือถอยคำภาษากฎหมายที่ผูรับบริการไมเขาใจ  
6.10 การปฏิบัติดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน  
6.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียใน
สถานที่ใหบริการและนำขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพฒันา
หนวยงานและการใหบริการประชาชน  

7. การใหขอมลูขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  

7.1 ไมใชขอมูลที่ไดจากการดำเนินงานไปเพื่อการอื่น อันมิใชการการปฏิบัติหนาที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจรงิอยางครบถวนในกรณีที่กระทำการอันกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่นไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อ
บุคคลรองขอตามกฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกำหนดยกเวนไว ทั้งนี ้จะตองดำเนินการภายในสบิหาวันทำการ นับแต
กระทำการดังกลาวหรือไดรับการ รองขอ  
7.3 เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏบิัติงาน ใหผูรับบรกิารไดรับทราบ รวมถึง
ใหขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  
7.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่เปนประโยชนถูกตอง ดวยความ
ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลบัของทางราชการ  
7.5ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูในความรับผดิชอบของ
หนวยงาน  
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8. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รกัษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได  

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานใหเกิดผลดีที่สุด
จนเต็มกำลังความสามารถ  
8.2 ใชงบประมาณ ทรัพยสนิ สทิธิและประโยชนทีท่างราชการจัดให ดวย
ความประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย  
8.3 ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด  
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง 
และเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏบิัติงานอืน่ของรัฐดวย 
จะตองไมทำใหงานในหนาที่เสยีหาย  
8.5 ละเวนจากการกระทำทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตำแหนง
หนาที่ของตนหรือของพนักงานสวนตำบลอ่ืน ไมกาวกายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตำบลอ่ืนโดยมชิอบ  
8.6 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ 
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณ ี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึน้จากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง 
และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลนั  
8.8 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานทีมีหนาที่ตรวจสอบ
โดยใชขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคำรองขอในการตรวจสอบ  
8.9 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ 
ในกรณีที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่อง
ลายลักษณอักษรตามคำสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป  
8.10 ปฏบิัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมัน่และปฏิบัติหนาที่
เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กำหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลลำเร็จ
ตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวยวธิกีารที่ถูกตอง
ที่กำหนด โดยวธิกีารกระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสงูสุดตอ
ประเทศชาต ิประชาชน  
8.11 ปฏบิัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และ
หนวยงานโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเตม็ที่ดวยความถูกตอง 
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ  
8.12 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ 
ในการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
8.13 พัฒนาระบบการทางานใหไดผลงานทีดี่ มีคุณภาพประสทิธิภาพ 
ประสิทธผิลและเปนแบบอยางได  
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมทั้งสถานที่ใหเปนระเบียบเอ้ือ
อานวยตอการทำงานใหสำเร็จตามเปาหมาย  
8.15 ดูแลรกัษาและใชทรัพยสนิของทางราชการอยางประหยดั คุมคา
เหมาะสม ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปน
ทรัพยสินของตนเอง  
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  9.1 จงรักภักดีตอชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย  

9.2 เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏบิัติตามรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมายในกรณีทีม่ี
ขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรทีี่ชอบดวยกฎหมาย
พนักงานสวนตำบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดำเนนิการตอไดตอเมือ่ได
ขอยุติจากหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่แลว  
9.3 เปนแบบอยางที่ดีในการพลเมืองด ีเคารพและปฏิบัตติาม
กฎหมายอยางเครงครัด  
9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความสูญเสียตอเกียรตภิมูิของ
ตำแหนงหนาที่  
-รักศักดิ์ศรขีองตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปน
พนักงานสวนตำบลที่ด ีอยูในระเบียบวินัย กฎหมาย และเปนผูมี
คุณธรรมที่ด ี 
9.5 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกาลงัความสามารถ ดวยความเสยีสละ 
ทุมเทสติปญญาความรูความสามารถ ใหบรรลุผลลำเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสงูสดุแกประเทศชาติและประชาชน  
9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอน ของประชาชนดวยความเปน
ธรรม รวดเรว็ และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน
และประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรยีบรอย มีอัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมลูที่
เปนความลบัโดยพนักงานสวนตำบล/พนักงานจะกระทำไดตอเมื่อมี
อำนาจหนาที่และไดรบัอนุญาตจากผูบังคบับัญชาหรือเปนไปตาม
กฎหมายกำหนดเทานั้น  
9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับ
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางทีช่อบ  
-เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน  
-ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และบรหิารจัดการความขัดแยง
อยางมีเหตุผล  
-ประสานงานกับทุกฝายที่เก่ียวของดวยการรกัษาสัมพันธภาพใน
การปฏิบัติงาน  
9.10 ไมใชสถานะหรือตำแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรได
สำหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
 9.11 ประพฤติตนใหสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความสภุาพ 
มีน้ำใจ มีมนษุยสัมพันธอันด ีตองไมปดบังขอมูลทีจ่ำเปนในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนำผลงานของผูอ่ืนมาแอบอาง
เปนผลงานของตน  
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10. การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ิน
ประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคณุธรรมและดูแลสภาพแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  

10.1 ปลูกฝงจิตใจใหประขาชนมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม สรางคุณธรรม จริยธรรม รูจักเสียสละ 
รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทำประโยชนเพ่ือ
สวนรวม ชวยลดปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดำเนินชีวิต ชวย
แกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม  
10.2 สรางจิตสาธารณะเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม  
-สรางวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบ
ประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสิทธ ิ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
ตัดสินใจดำเนินการใดๆตองคำนึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น
ตอสวนรวมและตอตนเอง  
-ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ด ีดวยการดำเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายมีการวางแผนดำเนินการไปสู
เปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พ้ืนฐานความรูและคุณธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  
-ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการนอมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ 
10.4 ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  

 
 
 

                          (นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน) 
                  นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 


