
 
 

 
 
 
 

ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
–––––––––––––––––––––––––– 

    เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต ใหมคีวามรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่ง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการสวนทองถิ่น อันจะทําใหไดรับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน
ทั่วไป  

   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต จึงไดกําหนดขอบังคับองคการ
บริหารสวนตําบลสําราญใต วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้ 
    ขอ ๑ ขอบังคบันี้เรียกวา “ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  วาดวยจรรยา
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ขอ ๒ ขอบังคบันี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป  
   ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ คําวา “จรรยาขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ความประพฤติ
หรือกิริยาที่ควรปฏิบัติที่สวนราชการกําหนดขึ้น เพ่ือเปนขอที่พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการ
บริหารสวนตําบลสําราญใตพึงปฏิบัติในการรักษาไวซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการสวนทองถิ่น 
   ขอ ๔ ขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึง พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลสําราญใต 
    ขอ ๕ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
      ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตอง เท่ียงธรรม รักษาผลประโยชนของประเทศ 
ชาต ิหนวยงาน และสวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตน 
    ขอ ๖ ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ 
     ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ พากเพียร และตระหนักในหนาที่
ความรับผิดชอบ 
    ขอ ๗ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
    ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ  
    ขอ ๘ ไมเลือกปฏิบัติ 
     ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และปราศจากอคติ  
   ขอ ๙ มุงผลสัมฤทธิ์ 
     ปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนด ไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวย
วิธีการที่ถูกตอง ชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชน และหนวยงาน โดยใชทรัพยากร
อยางประหยัด และเหมาะสม  
                 /ขอ ๑๐ มีจิต... 
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   ขอ ๑๐ มีจิตบริการ 
    ปฏิบัติหนาที่ใหผูรับบรกิารไดรับความสะดวก รวดเร็ว ดวยความมีอัธยาศัยไมตรี 
   ขอ ๑๑ ดํารงชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล และการ
มีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 
    ขอ ๑๒ รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององคกร 
    ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการท่ีดี เสริมสรางภาพลักษณของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน  

   ใหพนักงานตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใตปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการสวนทองถิ่นดังกลาวอยางเครงครัด การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดทางวินัยให
ผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน การตอสัญญาจาง หรือสั่งให
ผูนั้นไดรับการพัฒนาตนเอง 

  ทั้งนี้ ใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามขอบังคับ
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใตวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     ประกาศ ณ วันที่  ๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

      ( นายสนิท  บาทขุนทด ) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
  

ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต       
 วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๑. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
        ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตอง เที่ยงธรรม 
รักษาผลประโยชนของประเทศชาต ิหนวยงาน และ
สวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตน 

๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และ
ทักษะในการดําเนินงานดวยความถูกตองตาม
หลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดม่ันในหลัก
วิชาการดานการบริหาร ดานการเงินการคลัง 
ดานการชาง และจริยธรรม 

 ๑.๒ ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมท้ังละเวน
การแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและ
ประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
๑.๓ ตัดสินใจและกระทําการใดๆ โดยยึด
ประโยชนสวนรวมของ ประเทศชาติ ประชาชน
และหนวยงานมากกวาประโยชนสวนตน 
๑.๔ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของ
ผูใตบังคับบัญชาในการยึดมั่น ความถูกตอง 
เที่ยงธรรม และปกปองผลประโยชนของชาติ 

ขอ ๒. ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ พากเพียร 
และตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เท่ียง
ธรรม ไมมุงหวัง และแสวงหาผลประโยชนอันมิ
ควรไดจากกการปฏิบัติงาน 
๒.๒ ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความสุจริต 
ตรงตามเจตนารมณ ของกฎหมาย 
๒.๓ ไมใหคําแนะนําใดๆ เก่ียวกับการดําเนินการ 
อันเปนการหลบเลี่ยงกฎหมาย คาธรรมเนียม
และคาภาษีอากร 
๒.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง 
อธิบายสิ่งที่ตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผลและ
ถูกตอง ชอบธรรม พรอมทั้งยินดีแกไข 
๒.๕ ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนไมใหกระทําการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ 
๒.๖ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติตามขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต         

วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๓. โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ 
 

๓.๑ เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน 
ใหผูรับบรกิารไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูล
ขาวสารแกผูรองขอตามกรอบของระเบียบ 
กฎหมาย 
๓.๒ ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ไดมีการวางระเบยีบแนวทางปฏิบัติ
ไว 
๓.๓ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ี
เปนประโยชน ถูกตอง ดวยความระมัดระวัง ไม
เปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทาง
ราชการ 
๓.๔ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่
อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 
๓.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานใหพรอมรับการ
ตรวจสอบ 
๓.๖ ชี้แจงและใหเหตุผลแกผูรับบริการ กรณีไม
สามารถปฏิบัติหรือกระทําการตามคําขอได 

ขอ ๔. ไมเลือกปฏิบัติ 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค เปนธรรมและ
ปราศจากอคติ 

๔.๑ ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏิบัติ 
๔.๒ ปฏิบัติหนาท่ีสอบสวน เปรียบเทียบ ไกล
เกลี่ย รวมทั้งกรณีพิพาทเรื่องตางๆ บนพื้นฐาน
ของความเปนกลาง และใหความเปนธรรม แก
ทุกฝาย ไมชี้ชองใหคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง
ไดเปรียบ 
๔.๓ ละเวนการมีพฤติกรรมอันอาจทําใหคูกรณี
ฝายใดฝายหนึ่งเขาใจ วาเปนการชวยเหลือ
คูกรณีอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก 

ขอ ๕. มุงผลสัมฤทธิ์ 
ปฏิบัติหนาท่ีเสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนดไดผลลัพธ
ตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตองชอบธรรม เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชนและหนวยงาน 
โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด และเหมาะสม 

๕.๑ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะ
พยายาม มุงม่ันและติดตามงานในความ
รับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ภายในเวลาที่กําหนด โดยวิธีการ กระบวนการที่
ถูกตอง 
๕.๒ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ 
ความรูความสามารถอยางเตม็ที่ดวยความ
ถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษา
ผลประโยชนสวนรวมอยางเตม็ความสามารถ 
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ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต         
วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๕.๓ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 
๕.๔ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานที่ดี มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสทิธิผล และเปน
แบบอยางได 
๕.๕ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมทั้ง
สถานท่ี ใหเปนระบบ ระเบียบเอื้ออํานวยตอการ
ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
๕.๖ ดูแลรักษาและใชทรัพยสนิของทางราชการ
อยางประหยัด คุมคา เหมาะสม ดวยความ
ระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลือง เสมือน
เปนทรัพยสินของตนเอง 

 

ขอ ๖. มีจิตบริการ 
ปฏิบัติหนาท่ีใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว 
ดวยความมีอัธยาศยัไมตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใส 
และใหเกียรติผูรับบริการ 
๖.๒ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการ
ดวยความสะดวกรวดเรว็ เสมอภาค ยุติธรรม 
และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๓ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน 
เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิค หรือถอย
คาภาษากฎหมายที่ผูรับบรกิารไมเขาใจ 
๖.๔ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ 
รวดเรว็ ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือกระทบตอ
สิทธิของบุคคลอ่ืน 
๖.๕ เปดชองทางรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานท่ีใหบริการ
และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกปญหา 
ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการ
ประชาชน 

ขอ ๗. ดํารงชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี 
ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 

๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนา
ตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
ประหยัด และดีขึ้นเปนลําดับ 
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แนวทางปฏิบัติ 

 ๗.๒ ยึดหลักความมีเหตุผล โดยปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานอยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตอง 
โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ 
ตองคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งตอสวนรวม
และตอตนเอง 
๗.๓ ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี ดวยการดําเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมาย มีการ
วางแผนและดาํเนินการไปสูเปาหมายดวย ความ
รอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้น
ฐานความรูและคุณธรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
๗.๔ พัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน ใหเปนผูมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมีความ
โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูมาติดตอ
ราชการและเพื่อนรวมงาน 
๗.๕ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับ 
บัญชาในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ 
๗.๖ ดูแลเอาใจใสผูใตบังคบับัญชา ท้ังในดาน
การปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และรับ
ฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและ
เหตุผลที่ถูกตอง ตามทํานองคลองธรรม 

 

ขอ ๘. รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององคกร 
ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  
ที่ดี เสริมสรางภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบล 
ใหเปนท่ีเชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน 

๘.๑ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให
เหมาะสมกับการเปนขาราชการที่ดี อยูใน
ระเบียบ วินัย กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เพื่อใหเปนที่เชื่อถือ 
ศรัทธา และไววางใจของประชาชน 
๘.๒ สงเสริมภาพลักษณเพื่อเกียรตภิูมิของ
องคการบริหารสวนตําบล ดวยความภูมิใจใน
ความเปนขาราชการทองถิ่น สรางความเชื่อมั่น
ใหสังคมภายนอกยอมรบัการปฏิบัติงานของ 
องคการบริหารสวนตําบล 
๘.๓ สรางความสามัคคีในองคกร โดยเคารพตอ
ความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อน
รวมงาน  
   - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และบริหาร
จัดการความขัดแยงอยางมเีหตุผล  

 

-๔- 



-๕- 
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แนวทางปฏิบัติ 

    - ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อัน
อาจทําใหเกิดการแตกความสามัคคีในหนวยงาน  
   - ประสานงานกับทุกผายที่เก่ียวของดวยการ
รักษาสัมพันธภาพในการปฏิบตังิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


