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เรื่อง   ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น                                        . 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562                     . 

เรียน   พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก ทุกคน 

    ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก ได้จัดท ำข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         
หนองบัวโคก ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบมำตรฐำนในกำรประพฤติปฏิบัติ
ตนของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก ให้มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรม ธ ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของบุคลำกรภำครัฐ  อันจะท ำให้ได้รับกำรยอมรับ 
เชื่อถือและศรัทธำจำกประชำชนทั่วไป  

   ดังนั้น เพ่ือให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงได้รับทรำบข้อบังคับฯ และถือปฏิบัติต่อไป     
จึงขอแจ้งข้อบังคับฯ ดังกล่ำว มำเพ่ือให้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ และให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทุกคน    
ลงนำมรับทรำบต่อไป รำยละเอียดปรำกฏตำมข้อบังคับท่ีแนบมำพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร   

 
(นำยสุขสันต์  ช ำนำญกุล) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก 
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................................................................................... 

    อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 15 และมำตรำ 25 วรรคท้ำยแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก จึงได้ก ำหนดข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัวโคก ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบมำตรฐำนในกำรประพฤติปฏิบัติตนของ
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก ให้มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรม ธ ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น อันจะท ำให้ได้รับกำรยอมรับ 
เชื่อถือและศรัทธำจำกประชำชนทั่วไป ดังนี้ 

    ข้อ 1 ความท่ัวไป 
     1.1 ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคกว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561” 
     1.2 ในข้อบังคับนี้ ค ำว่ำ “จรรยำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ควำมประพฤติ
หรือกิริยำที่ควรปฏิบัติที่ส่วนรำชกำรก ำหนดขึ้น เพ่ือเป็นข้อที่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัวโคกพึงปฏิบัติในกำรรักษำไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
     1.3 ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น รวมถึง พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก 
    ข้อ 2. ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
      ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในควำมถูกต้อง เที่ยงธรรม รักษำผลประโยชน์ของประเทศ ชำติ 
หน่วยงำน และส่วนรวม มำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน 
    ข้อ 3. ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ 
     ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ พำกเพียร และตระหนักในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 
    ข้อ 4. โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
    ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส พร้อมรับกำรตรวจสอบ  
    ข้อ 5. ไม่เลือกปฏิบัติ 
     ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และปรำศจำกอคติ  
   ข้อ 6. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     ปฏิบัติหน้ำที่เสร็จสมบูรณ์ภำยในเวลำที่ก ำหนด ได้ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย คุ้มค่ำด้วยวิธีกำร
ที่ถูกต้อง ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติ ประชำชน และหน่วยงำน โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด 
และเหมำะสม  
   ข้อ 7. มีจิตบริการ 
    ปฏิบัติหน้ำที่ให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ด้วยควำมมีอัธยำศัยไมตรี 
   ข้อ 8. ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ด ำเนินชีวิตบนทำงสำยกลำง โดยยึดหลักควำมพอ ประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำรมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ภำยใต้เงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม 
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    ข้อ 9. รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับกำร   
เป็นข้ำรำชกำรที่ดี เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธำ และไว้วำงใจของ
ประชำชน  

   ให้พนักงำนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก ปฏิบัติตำมจรรยำ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด กำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรอันมิใช่ควำมผิดทำงวินัย           
ให้ผู้บังคับบัญชำตักเตือน และน ำไปประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน กำรต่อสัญญำจ้ำง หรือสั่งให้   ผู้
นั้นได้รับกำรพัฒนำตนเอง 

  ทั้งนี้ ให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

     ประกำศ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2561 
                  

   

(นำยสุขสันต์  ช ำนำญกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
  

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ ๑. ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
        ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในควำมถูกต้อง เที่ยงธรรม 
รักษำผลประโยชน์ของประเทศชำติ หน่วยงำน และ
ส่วนรวม มำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน 

๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ทักษะในกำรด ำเนินงำนด้วยควำมถูกต้องตำม
หลักกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลัก
วิชำกำรด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
ด้ำนกำรช่ำง และจริยธรรม 

 ๑.๒ ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน รวมทั้งละเว้น
กำรแสวงหำต ำแหน่ง บ ำเหน็จควำมชอบและ
ประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
๑ .๓  ตัดสิน ใจและกระทำกำรใดๆ  โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวมของ ระเทศชำติ ประชำชน
และหน่วยงำนมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
๑ .๔  ประพฤติ ตน เป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี ข อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรยึดมั่น ควำมถูกต้อง เที่ยง
ธรรม และปกป้องผลประโยชน์ของชำติ 

ข้อ ๒. ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ 
ปฏบิัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ พำกเพียร 
และตระหนักในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยง
ธรรม ไม่มุ่งหวัง และแสวงหำผลประโยชน์อันมิ
ควรได้จำกกกำรปฏิบัติงำน 
๒.๒ ใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจด้วยควำมสุจริต 
ตรงตำมเจตนำรมณ ์ของกฎหมำย 
๒.๓ ไม่ให้ค ำแนะน ำใดๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร 
อันเป็นกำรหลบเลี่ยงกฎหมำย ค่ำธรรมเนียม
และค่ำภำษีอำกร 
๒.๔ รับผิดชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเอง 
อธิบำยสิ่ งที่ตนได้ปฏิบัติอย่ำงมี เหตุผลและ
ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไข 
๒.5 ควบคุม ก ำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงำนในควำม
รับผิดชอบของตนไม่ ให้ กระท ำ กำรหรือมี
พฤติกรรมในทำงมิชอบ 
๒.6 ไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตน 
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ ๓. โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส พร้อมรับกำรตรวจสอบ 
 

๓.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงำน 
ให้ผู้ รับบริกำรได้รับทรำบ  รวมถึงให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ผู้ ร้องขอตำมกรอบของระเบียบ 
กฎหมำย 
๓.๒ ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมล ำดับขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้มีกำรวำงระเบียบแนวทำงปฏิบัติ
ไว้ 
๓.๓ ใช้ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรในทำงที่
เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ด้วยควำมระมัดระวัง ไม่
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมลับของทำง
รำชกำร 
๓.๔ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน 
๓.๕ ดูแลหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนให้พร้อมรับกำร
ตรวจสอบ 
๓.๖ ชี้แจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริกำร กรณีไม่
สำมำรถปฏิบัติหรือกระท ำกำรตำมค ำขอได ้

ข้อ ๔. ไม่เลือกปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรมและ
ปรำศจำกอคติ 

๔.๑ ปฏิบัติต่อผู้มำรับบริกำรด้วยควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 
๔.๒ ปฏิบัติหน้ำที่สอบสวน เปรียบเทียบ ไกล่
เกลี่ย รวมทั้งกรณีพิพำทเรื่องต่ำงๆ บนพื้นฐำน
ของควำมเป็นกลำง และให้ควำมเป็นธรรม แก่
ทุกฝ่ำย ไม่ชี้ช่องให้คู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
ได้เปรียบ 
๔.๓ ละเว้นกำรมีพฤติกรรมอันอำจท ำให้คู่กรณี
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเข้ำใจ ว่ำเป็นกำรช่วยเหลือ
คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่งหรือบุคคลภำยนอก 

ข้อ ๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ปฏิบัติหน้ำที่เสร็จสมบูรณ์ภำยในเวลำที่ก ำหนดได้ผลลัพธ์
ตำมเป้ำหมำย คุ้มค่ำด้วยวิธีกำรที่ถูกต้องชอบธรรม เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติ ประชำชนและหน่วยงำน 
โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด และเหมำะสม 

๕.๑ ปฏิบัติงำนด้วยควำมเอำใจใส่ มำนะ
พยำยำม มุ่งม่ันและติดตำมงำนในควำม
รับผิดชอบให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ภำยในเวลำที่ก ำหนด โดยวิธีกำร กระบวนกำรที่
ถูกต้อง 
๕.๒ ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ โดยใช้ทักษะ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ด้วยควำม
ถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษำ
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
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 ๕.๓ พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ 
๕.๔ พัฒนำระบบกำรท ำงำนให้ได้ผลงำนที่ดี มี
คุณภำพ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเป็น
แบบอย่ำงได ้
๕.๕ จัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำร ข้อมูล รวมทั้ง
สถำนที่ ให้เป็นระบบ ระเบียบเอ้ืออ ำนวยต่อกำร
ท ำงำนให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
๕.๖ ดูแลรักษำและใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
อย่ำงประหยัด  คุ้มค่ำ เหมำะสม  ด้วยควำม
ระมัดระวัง มิให้เสียหำยหรือสิ้นเปลือง เสมือน
เป็นทรัพย์สินของตนเอง 

 

ข้อ ๖. มีจิตบริการ 
ปฏิบัติหน้ำที่ให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว 
ด้วยควำมมีอัธยำศัยไมตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ ให้บริกำรด้วยควำมกระตือรือร้น เอำใจใส่ 
และให้เกียรติผู้รับบริกำร 
๖.๒ สอดส่องดูแล และให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร
ด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว เสมอภำค ยุติธรรม 
และมีอัธยำศัยไมตรี 
๖.๓ ให้บริกำรด้วยภำษำถ้อยค ำสุภำพ ชัดเจน 
เข้ำใจง่ำย หลีกเลี่ยงกำรใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อย
คำภำษำกฎหมำยที่ผู้รับบริกำรไม่เข้ำใจ 
๖ .๔ ปฏิบัติงำนด้วยควำมถูกต้อง  รอบคอบ 
รวดเร็ว ระมดัระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบต่อ
สิทธิของบุคคลอื่น 
๖ .๕  เปิ ดช่ องทำงรั บ ฟั งควำมคิ ด เห็นของ
ประชำชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถำนที่ให้บริกำร
และน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
ปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนและกำรให้บริกำร
ประชำชน 

ข้อ ๗. ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ด ำเนินชีวิตบนทำงสำยกลำง โดยยึดหลักควำม
พอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ภำยใต้เงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม 

๗.๑ ยึดหลักควำมพอประมำณ โดยด ำรงชีวิต
เหมำะสมกับฐำนะของตนเองและสังคม พัฒนำ
ตนเองให้มีควำมอุตสำหะ  ขยันหมั่น เ พียร 
ประหยัด และดีข้ึนเป็นล ำดับ 
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 ๗.๒ ยึดหลักควำมมีเหตุผล โดยปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติ งำนอย่ำงมีระบบ  มี เหตุผล  ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด ำเนินกำรใดๆ 
ต้องค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นทั้งต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง 
๗.๓ ยึดหลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยกำรด ำเนิน
ชีวิตและปฏิบัติ งำน  โดยมี เป้ำหมำย  มีกำร
วำงแผนและด ำเนินกำรไปสู่เป้ำหมำยด้วย ควำม
รอบคอบ  ประหยัด  อดทน  อดออม  บนพ้ืน
ฐำนควำมรู้และคุณธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
๗.๔ พัฒนำตนเองและเพ่ือนร่วมงำน ให้เป็นผู้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนมีควำม
โอบอ้อมอำรี  เ อ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้มำติดต่อ
รำชกำรและเพ่ือนร่วมงำน 
๗.๕ ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชำในกำรน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
๗.๖ ดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ทั้งในด้ำน
กำรปฏิบัติงำน ขวัญก ำลังใจ สวัสดิกำร และรับ
ฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดจน
ปกครองผู้ ใต้บังคับบัญชำด้วยหลักกำรและ
เหตุผลที่ถูกต้อง ตำมท ำนองครองธรรม 

 

ข้อ ๘. รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร  
ที่ด ีเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธำ และไว้วำงใจของประชำชน 

๘.๑ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้
เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี  อยู่ ใน
ระเบียบ วินัย กฎหมำย และเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือ 
ศรัทธำ และไว้วำงใจของประชำชน 
๘ .๒ ส่งเสริมภำพลักษณ์เ พ่ือเกียรติภูมิของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ด้วยควำมภูมิใจใน
ควำมเป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่น สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้สังคมภำยนอกยอมรับกำรปฏิบัติงำนของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๘.๓ สร้ำงควำมสำมัคคีในองค์กร โดยเคำรพต่อ
ควำมเชื่อ และค่ำนิยมของบุคคลหรือเพ่ือน
ร่วมงำน  
   - ยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง และบริหำร
จัดกำรควำมขัดแย้งอย่ำงมีเหตุผล  
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    - ไม่ผูกขำดกำรปฏิบัติงำนหรือเก่ียงงำน     อัน
อำจท ำให้เกิดกำรแตกควำมสำมัคคีในหน่วยงำน  
   - ประสำนงำนกับทุกผ่ำยที่เกี่ยวข้องด้วยกำร
รักษำสัมพันธภำพในกำรปฏิบัติงำน 

 

 

(นำยสุขสันต์  ช ำนำญกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก 

 
 


