
 

 

 

 

ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕62 

–––––––––––––––––––––––––– 

    เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม ธํารงไวซ่ึง ศักดิ์ศรี

และเกียรติภูมิของขาราชการสวนทองถ่ิน อันจะทําใหไดรับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไป  

   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จึงไดกําหนดขอบังคับองคการ

บริหารสวนตําบลลําคอหงษ วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือถือปฏิบัติ ดังนี้ 

    ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  วาดวยจรรยาขาราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕62” 

  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป  

   ขอ ๓ ในขอบังคับนี้  คําวา “จรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน ” หมายความวา  ความประพฤติหรือ

กิริยาท่ีควรปฏิบัติท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน  เพ่ือเปนขอท่ีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวน

ตําบลลําคอหงษพึงปฏิบัติในการรักษาไวซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการสวนทองถ่ิน 

   ขอ ๔ ขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึง พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตําบลลําคอหงษ 

    ขอ ๕ ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 

      ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตอง  เท่ียงธรรม รักษาผลประโยชนของประเทศ ชาติ  

หนวยงาน และสวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตน 

    ขอ  ๖ ซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบ 

     ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  สุจริต เสียสละ พากเพียร และตระหนักในหนาท่ีความ

รับผิดชอบ 

    ขอ ๗ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

    ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส  พรอมรับการตรวจสอบ  

    ขอ ๘ ไมเลือกปฏิบัติ 

     ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค เปนธรรม และปราศจากอคติ  

   ขอ ๙ มุงผลสัมฤทธิ์ 

     ปฏิบัติหนาท่ีเสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนด  ไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการ

ท่ีถูกตอง ชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ  ประชาชน และหนวยงาน  โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด  

และเหมาะสม         

   ขอ  ๑๐ มีจิตบริการ 



    ปฏิบัติหนาท่ีใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว ดวยความมีอัธยาศัยไมตรี 

   ขอ  ๑๑ ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง  โดยยึดหลักความพอ  ประมาณ ความมีเหตุผล  และการมี

ภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 

    ขอ ๑๒ รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององคกร 

    ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการท่ีดี  เสริมสรางภาพลักษณของ

องคการบริหารสวนตําบลใหเปนท่ีเชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน  

   ใหพนักงานตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษปฏิบัติตามจรรยา

ขาราชการสวนทองถ่ินดังกลาวอยางเครงครัด การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดทางวินัยให

ผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนข้ันเงินเดือน การตอสัญญาจาง หรือสั่งใหผูนั้น

ไดรับการพัฒนาตนเอง 

  ท้ังนี้ ใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามขอบังคับองคการ

บริหารสวนตําบลลําคอหงษวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕ 62 

 

 

 (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ       วา

ดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕62 

แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๑. ยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง 

        ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตอง เท่ียงธรรม 

รักษาผลประโยชนของประเทศชาติ หนวยงาน และ

สวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตน 

๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และ

ทักษะในการดําเนินงานดวยความถูกตองตาม

หลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัต ิและยึดม่ันในหลัก

วิชาการดานการบริหาร ดานการเงินการคลัง 

ดานการชาง และจริยธรรม 

 ๑.๒ ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม 

เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน รวมท้ังละเวน

การแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและ

ประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

๑.๓ ตัดสินใจและกระทําการใดๆ โดยยึด

ประโยชนสวนรวมของ ประเทศชาติ ประชาชน

และหนวยงานมากกวาประโยชนสวนตน 

๑.๔ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของ

ผูใตบังคับบัญชาในการยึดม่ัน ความถูกตอง 

เท่ียงธรรม และปกปองผลประโยชนของชาติ 

ขอ ๒. ซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ พากเพียร 

และตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียง

ธรรม ไมมุงหวัง และแสวงหาผลประโยชนอันมิ

ควรไดจากกการปฏิบัติงาน 

๒.๒ ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความสุจริต 

ตรงตามเจตนารมณ ของกฎหมาย 

๒.๓ ไมใหคําแนะนําใดๆ เก่ียวกับการดําเนินการ 

อันเปนการหลบเลี่ยงกฎหมาย คาธรรมเนียม

และคาภาษีอากร 

๒.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง 

อธิบายสิ่งท่ีตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผลและ

ถูกตอง ชอบธรรม พรอมท้ังยินดีแกไข 

๒.๕ ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความ

รับผิดชอบของตนไมใหกระทําการหรือมี

พฤติกรรมในทางมิชอบ 

๒.๖ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

 

-๒- 

 

แนวทางปฏิบัติตามขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕62 



ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ       วา

ดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕62 

แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๓. โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ 

 

๓.๑ เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ให

ผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูลขาวสารแกผู

รองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๓.๒ ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามลําดับข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีไดมีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว 

๓.๓ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปน

ประโยชน ถูกตอง ดวยความระมัดระวัง ไมเปดเผย

ขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ 

๓.๔ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบของหนวยงาน 

๓.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานใหพรอมรับการ

ตรวจสอบ 

๓.๖ ชี้แจงและใหเหตุผลแกผูรับบริการ กรณีไม

สามารถปฏิบัติหรือกระทําการตามคําขอได 

ขอ ๔. ไมเลือกปฏิบัติ 

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค เปนธรรมและ

ปราศจากอคติ 

๔.๑ ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยความเสมอภาค ไม

เลือกปฏิบัติ 

๔.๒ ปฏิบัติหนาท่ีสอบสวน เปรียบเทียบ ไกลเกลี่ย 

รวมท้ังกรณีพิพาทเรื่องตางๆ บนพ้ืนฐานของความ

เปนกลาง และใหความเปนธรรม แกทุกฝาย ไมชี้ชอง

ใหคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไดเปรียบ 

๔.๓ ละเวนการมีพฤติกรรมอันอาจทําใหคูกรณีฝาย

ใดฝายหนึ่งเขาใจ วาเปนการชวยเหลือคูกรณีอีกฝาย

หนึ่งหรือบุคคลภายนอก 

ขอ ๕. มุงผลสัมฤทธิ์ 

ปฏิบัติหนาท่ีเสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนดไดผลลัพธ

ตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการท่ีถูกตองชอบธรรม เกิด

ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชนและหนวยงาน 

โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด และเหมาะสม 

๕.๑ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม 

มุงม่ันและติดตามงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาท่ีกําหนด โดยวิธีการ 

กระบวนการท่ีถูกตอง 

๕.๒ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู

ความสามารถอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง รอบคอบ 

ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็ม

ความสามารถ 

 

 

-๓- 

 



ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ       วา

ดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕62 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๕.๓ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมี

ความรู ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน

ในหนาท่ี 

๕.๔ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานท่ีดี มี

คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปน

แบบอยางได 

๕.๕ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมท้ัง

สถานท่ี ใหเปนระบบ ระเบียบเอ้ืออํานวยตอการ

ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

๕.๖ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการ

อยางประหยัด คุมคา เหมาะสม ดวยความ

ระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลือง เสมือน

เปนทรัพยสินของตนเอง 

 

ขอ ๖. มีจิตบริการ 

ปฏิบัติหนาท่ีใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

ดวยความมีอัธยาศัยไมตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.๑ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใส 

และใหเกียรติผูรับบริการ 

๖.๒ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการ

ดวยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 

และมีอัธยาศัยไมตรี 

๖.๓ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน 

เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิค หรือถอย

คาภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ 

๖.๔ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ 

รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือกระทบตอ

สิทธิของบุคคลอ่ืน 

๖.๕ เปดชองทางรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานท่ีใหบริการ

และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกปญหา 

ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการ

ประชาชน 

ขอ ๗. ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี 

ภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 

๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิต

เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนา

ตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร 

ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ 
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แนวทางปฏิบัติ 

 ๗.๒ ยึดหลักความมีเหตุผล โดยปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

อยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอน

ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

ท้ังตอสวนรวมและตอตนเอง 

๗.๓ ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดําเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมาย มีการวางแผนและดําเนินการ

ไปสูเปาหมายดวย ความรอบคอบ ประหยัด อดทน อด

ออม บนพ้ืนฐานความรูและคุณธรรม เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย๗.๔ พัฒนาตนเองและเพ่ือนรวมงาน ใหเปนผูมี

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมีความโอบออมอารี 

เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูมาติดตอราชการและเพ่ือนรวมงาน 

๗.๕ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับ บัญชาใน

การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

๗.๖ ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ท้ังในดานการ

ปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และรับฟงความคิดเห็น

ของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชา

ดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตอง ตามทํานองคลองธรรม 

 

ขอ ๘. รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององคกร 

ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  

ท่ีดี เสริมสรางภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบล 

ใหเปนท่ีเชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน 

๘.๑ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับ

การเปนขาราชการท่ีดี อยูในระเบยีบ วินัย กฎหมาย และ

เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เพ่ือใหเปนท่ี

เชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน 

๘.๒ สงเสริมภาพลักษณเพ่ือเกียรติภูมิขององคการบริหาร

สวนตําบล ดวยความภูมิใจในความเปนขาราชการทองถ่ิน 

สรางความเชื่อม่ันใหสังคมภายนอกยอมรับการปฏิบัติงาน

ของ องคการบริหารสวนตําบล 

๘.๓ สรางความสามัคคีในองคกร โดยเคารพตอความเชื่อ 

และคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงาน  

   - ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการ

ความขัดแยงอยางมีเหตุผล  

 

 

 

 

 

 

-๔- 



-๕- 
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แนวทางปฏิบัติ 

    - ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อัน

อาจทําใหเกิดการแตกความสามัคคีในหนวยงาน  

   - ประสานงานกับทุกผายท่ีเก่ียวของดวยการ

รักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


