
 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลไผ ่
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 

............................................. 
 

  เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป 
 

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามมาตรา 15  และมาตรา  25  วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  จึงได้ก าหนดข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  เพ่ือถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563” 
  ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ในข้อบังคับนี้  ค าว่า “จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  ความประพฤติหรือ
กิริยาที่ควรปฏิบัติที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น  เพ่ือเป็นข้อที่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่  พึงปฏิบัติในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ  4  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รวมถึง  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ 
  ข้อ  5  ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นความถูกต้อง  เที่ยงธรรม  รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  
หน่วยงาน  และส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
  ข้อ  6  ซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ 
   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  พากเพียร  และตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
  ข้อ  7  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  พร้อมรับการตรวจสอบ 
  ข้อ  8  ไม่เลือกปฏิบัติ 
   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม และปราศจากอคติ 
  ข้อ  9  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด  ได้ผลลัพธ์ตามเปาาหมาย  คุ้มค่าด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้อง  ชอบธรรม  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  ประชาชน  และหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
และเหมาะสม 
  ข้อ  10  มีจิตบริการ 
   ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ด้วยความมีอัธยาศัยไมตรี 
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  ข้อ  11  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง  โดยยึดหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี  ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
  ข้อ  12  รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร 
   ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี  เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นที่เชื่อถือ  ศรัทธา  และไว้วางใจของประชาชน 
  ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาตักเตือน  และน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน  การต่อสัญญาจ้าง  หรือสั่งให้ผู้
นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 
  ทั้งนี ้ ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
 
   ประกาศ      ณ     วันที่    15   มกราคม  พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายประสิทธิ์    เจตนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติตามข้อบงัคับองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2564 

 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2564 
แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ  1  ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
       ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  หน่วยงาน และ
ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการด าเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลักวิชาการด้านการ
บริหาร ด้านการเงินการคลัง ด้านการช่าง และจริยธรรม 
1.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหา
ต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ 
1.3 ตัดสินใจและกระท าการใดๆ  โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน และหน่วยงาน 
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.4 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการยึดมั่น  ความถูกต้องเที่ยงธรรม และปกปาอง
ผลประโยชน์ของชาติ 

ข้อ  2  ซื่อสัตย์  สุจริต   รับผิดชอบ 
       ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ 
พากเพียร  และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต เที่ยงธรรม 
ไม่มุ่งหวัง และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการ
ปฏิบัติงาน 
2.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรง
ตามเจตนารมณ์  ของกฎหมาย 
2.3 ไม่ให้ค าแนะน าใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินการอันเป็น
การหลบเลี่ยงกฎหมาย ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอากร 
2.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเองอธิบายสิ่งที่
ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อม
ทั้งยินดีแก้ไข 
2.5 ควบคุม  ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ 
2.6 ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

ข้อ  3  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
         ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการ
ตรวจสอบ 

3.1 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน  วิธีปฏิบัติงานให้
ผู้รับบริการได้รับทราบ  รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้
ร้องขอตามกรอบของระเบียบกฎหมาย 
3.2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว้ 
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2564 
แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ  3  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
         ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการ
ตรวจสอบ 

3.3 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็น
ประโยชน์ ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 
3.4 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
3.5 ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานให้พร้อมรับการ
ตรวจสอบ 
3.6 ชี้แจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริการ กรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติหรือกระท าการตามค าขอได้ 

ข้อ  4  ไม่เลือกปฏิบัติ 
        ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและ
ปราศจากอคติ 

4.1 ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติ 
4.2 ปฏิบัติหน้าที่สอบสวน เปรียบเทียบ ไกล่เกลี่ย 
รวมทั้งกรณีพิพาทเรื่องต่างๆ  บนพ้ืนฐานของความเป็น
กลาง และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่ชี้ช่องให้
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ 
4.3 ละเว้นการมีพฤติกรรมอันอาจท าให้คู่กรณีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  ว่าเป็นการช่วยเหลือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
หรือบุคคลภายนอก 

ข้อ  5  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
        ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด
ได้ผลลัพธ์ตามเปาาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบ
ธรรม  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน
และหน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และ
เหมาะสม 

5.1 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะ พยายาม 
มุ่งม่ันและติดตามงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปาาหมายภายในเวลาที่ก าหนด โดยวิธีการ 
กระบวนการที่ถูกต้อง 
5.2 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  โดยใช้ทักษะความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ 
ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ 
5.3 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5.4 พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้ 
5.5 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ 
ให้เป็นระบบ ระเบียบเอื้ออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จ
ตามเปาาหมาย 
5.6 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม  ด้วยความระมัดระวัง  มิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลือง  เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
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แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ  6  มีจิตบริการ 
         ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ด้วยความมีอัธยาศัยไมตรี 

6.1 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้
เกียรติผู้รับบริการ 
6.2 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว  เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
6.3 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่
ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
6.4 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว 
ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น 
6.5 เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วน
ได้เสียในสถานที่ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
แก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการ
ประชาชน 

ข้อ  7  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
        ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง  โดยยึดหลัก
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

7.1 ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับ
ฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ 
ขยันหมั่นเพียรประหยัด  และดีขึ้นเป็นล าดับ 
7.2 ยึดหลักความมีเหตุผล  โดยปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ  มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อน
ตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึน
ทั้งต่อส่วนรวม และต่อตนเอง 
7.3 ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานโดยมีเปาาหมาย มีการวางแผนและด าเนินการ
ไปสู่เปาาหมายด้วย ความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม 
บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุเปาาหมาย 
7.4 พัฒนาตนเองและเพ่ือนร่วมงาน  ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานมีความโอบอ้อมอารี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้มาติดต่อราชการและเพ่ือนร่วมงาน 
7.5 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
7.6 ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ  สวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง ตามท านองคลองธรรม 
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ว่าด้วย
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2564 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ  8  รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิของ
องค์กร 
         ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการที่ดี  เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา และ
ไว้วางใจของประชาชน 

8.1 รักศักดิ์ศรีของตนเอง  โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการที่ดี  อยู่ในระเบียบ วินัย กฎหมาย และ
เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ศีลธรรมอันดี  เพื่อให้เป็นที่
เชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจของประชาชน 
8.2 ส่งเสริมภาพลักษณ์เพ่ือเกียรติภูมิขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ด้วยความภูมิใจในความเป็นข้าราชการท้องถิ่น 
สร้างความเชื่อม่ันให้สังคมภายนอกยอมรับการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
8.3 สร้างความสามัคคีในองค์กร โดยเคารพต่อความเชื่อ 
และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
  - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  และบริหารจัดการ
ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
  - ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียวงานอันอาจท าให้เกิด
การแตกความสามัคคีในหน่วยงาน 
  - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษา
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

 


