
 
 

 
 
 
 

ขอบังคับองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
–––––––––––––––––––––––––– 

    เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธำรงไวซึ่ง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการสวนทองถิ่น อันจะทำใหไดรับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน
ทั่วไป  

   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดกำหนดขอบังคับองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือถือปฏิบัติ ดังนี ้
    ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคบัองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  วาดวยจรรยา
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒” 
  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป  
   ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ คำวา “จรรยาขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ความประพฤติ
หรือกิริยาที่ควรปฏิบัติท่ีสวนราชการกำหนดข้ึน เพ่ือเปนขอที่พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยางพึงปฏิบัติในการรักษาไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการสวนทองถ่ิน 
   ขอ ๔ ขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึง พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
    ขอ ๕ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
      ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมัน่ในความถูกตอง เที่ยงธรรม รักษาผลประโยชนของประเทศ 
ชาติ 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 มุงผลสัมฤทธิ ์
     ปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กำหนด ไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวย
วิธีการที่ถูกตอง ชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาต ิประชาชน และหนวยงาน โดยใชทรัพยากร
อยางประหยัด และเหมาะสม  
                 /ขอ ๑๐ มีจิต... 
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   ขอ ๑๐ มีจิตบริการ 
    ปฏิบัติหนาที่ใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว ดวยความมีอัธยาศัยไมตรี 
   ขอ ๑๑ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล และการ
มีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 
    ขอ ๑๒ รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององคกร 
    ประพฤติปฏบิัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการที่ด ีเสริมสรางภาพลักษณของ
องคการบริหารสวนตำบลใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน  

   ใหพนักงานตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการสวนทองถิ่นดังกลาวอยางเครงครัด การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดทางวินัยให
ผูบังคับบัญชาตักเตือน และนำไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน การตอสัญญาจาง หรือสั่งให
ผูนั้นไดรับการพัฒนาตนเอง 

  ทั้งนี้ ใหพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามขอบังคับ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยางวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
(นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน) 

 นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
  

ขอบังคับองคการบริหารสวนตำบลโคงยางวาดวย
จรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๑. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
        ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตอง เที่ยงธรรม 
รักษาผลประโยชนของประเทศชาติ หนวยงาน และ
สวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตน 

๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ และ
ทักษะในการดำเนินงานดวยความถูกตองตาม
หลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลัก
วิชาการดานการบริหาร ดานการเงินการคลัง 
ดานการชาง และจริยธรรม 

 ๑.๒ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน รวมท้ังละเวน
การแสวงหาตำแหนง บำเหน็จความชอบและ
ประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
๑.๓ ตัดสินใจและกระทำการใดๆ โดยยึด
ประโยชนสวนรวมของ ประเทศชาต ิประชาชน
และหนวยงานมากกวาประโยชนสวนตน 
๑.๔ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของ
ผูใตบังคับบัญชาในการยึดมั่น ความถูกตอง 
เที่ยงธรรม และปกปองผลประโยชนของชาติ 

ขอ ๒. ซื่อสัตย สุจริต รับผดิชอบ 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ พากเพียร 
และตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ 

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

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติตามขอ้บังคับองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโค้งยาง 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถนิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 
-๒- 

 
ขอบังคับองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง        

วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๓. โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ 
 

๓.๑ เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน 
ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูล
ขาวสารแกผูรองขอตามกรอบของระเบียบ 
กฎหมาย 
๓.๒ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามลำดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีไดมีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ไว 
๓.๓ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่
เปนประโยชน ถูกตอง ดวยความระมัดระวัง ไม
เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทาง
ราชการ 
๓.๔ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่
อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 
๓.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานใหพรอมรับการ
ตรวจสอบ 
๓.๖ ชี้แจงและใหเหตุผลแกผูรับบริการ กรณีไม
สามารถปฏิบัติหรือกระทำการตามคำขอได 

ขอ ๔. ไมเลือกปฏิบตัิ 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและ
ปราศจากอคติ 

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

ขอ ๕. มุงผลสัมฤทธิ์ 
ปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กำหนดไดผลลัพธ
ตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตองชอบธรรม เกิด
ประโยชนสงูสุดตอประเทศชาต ิประชาชนและหนวยงาน 
โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด และเหมาะสม 

๕.๑ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะ
พยายาม มุงมั่นและติดตามงานในความ
รับผิดชอบใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย
ภายในเวลาที่กำหนด โดยวิธีการ กระบวนการท่ี
ถูกตอง 
๕.๒ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ 
ความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความ
ถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษา
ผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ 
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ขอบังคับองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง             
วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๕.๓ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 
๕.๔ พัฒนาระบบการทำงานใหไดผลงานที่ดี มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปน
แบบอยางได 
๕.๕ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมทั้ง
สถานที ่ใหเปนระบบ ระเบียบเอ้ืออำนวยตอการ
ทำงานใหสำเรจ็ตามเปาหมาย 
๕.๖ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการ
อยางประหยัด คุมคา เหมาะสม ดวยความ
ระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลือง เสมือน
เปนทรัพยสินของตนเอง 

 

ขอ ๖. มีจิตบริการ 
ปฏิบัติหนาที่ใหผูรับบริการไดรับความสะดวก 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 ผูมีสวนไดเสียในสถานที่ใหบริการ
และนำขอมูลดังกลาวมาใชในการแกปญหา 
ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการ
ประชาชน 

ขอ ๗. ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ด ี
ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 

๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวติ
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนา
ตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
ประหยัด และดีข้ึนเปนลำดับ 
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 ๗.๒ ยึดหลักความมีเหตุผล โดยปฏิบัติตนและ
ปฏิบัตงิานอยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตอง 
โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดำเนินการใดๆ 
ตองคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งตอสวนรวม
และตอตนเอง 
๗.๓ ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ด ีดวยการดำเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมาย มีการ
วางแผนและดำเนินการไปสูเปาหมายดวย ความ
รอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืน
ฐานความรูและคุณธรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
๗.๔ พัฒนาตนเองและเพ่ือนรวมงาน ใหเปนผูมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมีความ
โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูมาติดตอ
ราชการและเพ่ือนรวมงาน 
๗.๕ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับ 
บัญชาในการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ 
๗.๖ ดูแลเอาใจใสผูใตบังคบับัญชา ทั้งในดาน
การปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ และรับ
ฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและ
เหตุผลที่ถูกตอง ตามทำนองคลองธรรม 

 

ขอ ๘. รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององคกร 
ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  
ที่ด ีเสริมสรางภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบล 
ใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน 

๘.๑ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให
เหมาะสมกับการเปนขาราชการที่ดี อยูใน
ระเบียบ วินัย กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมอันด ีเพ่ือใหเปนที่เชื่อถือ 
ศรัทธา และไววางใจของประชาชน 
๘.๒ สงเสริมภาพลักษณเพ่ือเกียรติภูมิของ
องคการบริหารสวนตำบล ดวยความภูมิใจใน
ความเปนขาราชการทองถ่ิน สรางความเชื่อมั่น
ใหสังคมภายนอกยอมรับการปฏิบัติงานของ 
องคการบริหารสวนตำบล 
๘.๓ สรางความสามัคคีในองคกร โดยเคารพตอ
ความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือน
รวมงาน  
   - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และบริหาร
จัดการความขัดแยงอยางมีเหตุผล  

 

-๔- 



-๕- 
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จรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แนวทางปฏิบัติ 

    - ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อัน
อาจทำใหเกิดการแตกความสามัคคีในหนวยงาน  
   - ประสานงานกับทุกผายที่เก่ียวของดวยการ
รักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


