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ข้อบังคับองค์การบริหรส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบรหิารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

……………………………………………………………………………………. 

 

                       องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก 

ที่สุด โดยมีหนา้ที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนนิการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ 

    การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้าง 

   พืน้ฐานของชุมชน    วางมาตรฐานการด าเนนิงาน   จัดการบริการสาธารณะ   การศกึษาของท้องถิ่น  

   การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มีสว่นร่วมในการบริหารงานและ 

   ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ฉะนั้น   เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกของ 

   ข้าราชการใหส้ามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม 

   สมควรให้มขี้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 
 

                      องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาขา้ราชการองค์การ- 

   บริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขา้ราชการ ลูกจา้ง 

   และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผดิชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ 

   เกียรตภิูมิของข้าราชการ อันจะท าใหไ้ด้รับการยอมรับ เชื่อถอืและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
 

                      ข้อ ๑ การยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม 

                          (๑) มีศลีธรรมอันดี ประพฤติตนเหมาะสม 

                          (๒) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

                          (๓) พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

                          (๔) มีความสุจริตเสมอภาคและปราศจากอคติ 

                          (๕) ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 

                          (๖) เป็นผู้ตรงต่อเวลา เป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการอย่างเต็มที่ 

                          (๗) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ 

                          (๘) มคีวามรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน 

                          (๙) ยอมรับฟังความคดิเห็น 

                          (๑๐) ช่วยเหลอืเกือ้กูลกันในทางที่ชอบ 

 

 



-๒- 

 

                          (๑๑) สุภาพ มีน้ าใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

                          (๑๒) ละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

                          (๑๓) ประพฤติตนให้เป็นที่เช่ือถอืของบุคคลทั่วไป 

                          (๑๔) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วญิญู 

ชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาตดิต่อราชการ 
 

                     ข้อ 2 การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สจุริต และรับผิดชอบ 

                          (๑) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจรติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัย ข้าราชการ 

                          (๒) ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ทางราชการ 

                          (๓) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ 

ทางราชการเป็นส าคัญ 

                          (๔) รับผดิชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดขอ้ผดิพลาด 
 

                     ข้อ ๓ การยึดถอืประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

                          (๑) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรู ้ความสามารถ และทักษะในการด าเนนิงานด้วยความ 

ถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลักวิชาการและจรยิธรรม 

                          (๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง 

ละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบ และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

                          (๓) ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ โดยยึดประโยชน์สว่นรวมของประเทศชาติ 

ประชาชน และหนว่ยงานมากกว่าประโยชน์สว่นตน 

                          (๔)ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในการยึดมั่นความถูกต้อง 

เที่ยงธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 
 

                      ข้อ ๔ การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

                           (๑) ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจรงิ เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 

                           (๒) ไม่มีอคตใินการปฏิบัติหนา้ที่ 

                           (๓) ยึดมั่นในผลประโยชน์สว่นรวมเหนอืผลประโยชน์สว่นตน 

                           (๔) กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

                           (๕) ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน 

 

 

 

 



-๓- 

 

                      ข้อ ๕ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัต ิ

                           (๑) ใหบ้ริการแก่สว่นราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่า 

                           (๒) ใหค้ าปรึกษาแนะน าแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 

                      ข้อ ๖ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 

                           (๑) เปิดเผยข้อมูลขา่วสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 

                           (๒) พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

                           (๓) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

                      ข้อ ๗ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจ 

สอบได้ 

                           (๑) ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดแีละ 

เป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวม 

                           (๒) ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

                           (๓) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความสามัคคี มีน้ าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
 

                      ข้อ ๘ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

                           (๑) มีความยึดมั่นในอุดมการณป์ระชาธิปไตย 

                           (๒) มีการรูจ้ักใช้ปัญญา เหตุผลในการแก้ปัญหา 

                           (๓) รับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่นซึ่งมเีหตุผลและมีการประนีประนอมกันในทางความคิด 

                           (๔) เคารพในสิทธิและการตัดสินใจของผู้อื่น 

                           (๕) มีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ของสว่นรวมมากกว่าส่วนตน 

                           (๖) สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

                           (๗) ใช้เสียงขา้งมากโดยไม่ละเมิดสิทธิเสียงขา้งนอ้ย 

                           (๘) ยึดถือหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

                           (๙)  ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณี 

                           (๑๐) รู้จักแก้ปัญหาโดยสันติวธิี 

                           (๑๑) เป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี 

                           (๑๒) มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

                       ข้อ ๙ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

                            (๑) แสดงความคดิเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจรติ 

                            (๒) เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 

                            (๓) แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการ 



-๔- 

 

                             (๔) รักษาค าพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได้ 

                             (๕) รักษาวินัยข้าราชการ 
 

                       ให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติตามจรรยาขา้ราชการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด การ 

ไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมใิช่ความผดิทางวินัยใหผู้บ้ังคับบัญชาตักเตอืน และน าไปประกอบการ

พิจารณาแต่งตัง้ เลื่อนขั้นเงินเดือน หรอืสั่งให้ผูน้ั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 

 

 

                            ประกาศ ณ วันที่   21   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

(นายวิชาญ วชิาธรรม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

 

 

 

 

 

 


