
 
 
 

 
 

 
 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………… 

  เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เช่ือถือและศรัทธาจากประชาชน
ท่ัวไป 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒  องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน จึงได้ก าหนดข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมันว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐   เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ค าว่า “จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าความประพฤติหรือ
กิริยาท่ีควรปฏิบัติท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อท่ีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมันพึงปฏิบัติในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ ๔  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวมถึงพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมัน 
  ข้อ ๕  ยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
   ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้องเท่ียงธรรม รักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติหน่วยงานและส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
  ข้อ ๖  ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละพากเพียรและตระหนักในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
  ข้อ ๗  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ 
  ข้อ ๘  ไม่เลือกปฏิบัติ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและปราศจากอคติ  
  ข้อ ๙  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนดได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายคุ้มค่าด้วย
วิธีการท่ีถูกต้องชอบธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติประชาชนและหน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและเหมาะสม 



                 /ข้อ ๑๐ มีจิต...  
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  ข้อ ๑๐  มีจิตบริการ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วด้วยความมีอัธยาศัยไมตรี 
  ข้อ ๑๑  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด าเนินชีวิตบนทางสายกลางโดยยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
  ข้อ ๑๒  รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร 
   ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการท่ีดีเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาและไว้วางใจของประชาชน 
  ให้พนักงานต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไปประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง หรือส่ังให้
ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 
 

  ท้ังนี้ ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
\ 

 
 
 

(นางเรืองอุไร   มาตย์นอก) 
ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ๑. ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ปฏบิัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้องเท่ียงธรรมรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติหน่วยงานและส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

๑.๑ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการด าเนินงานด้วยความถูกต้องตาม
หลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติและยึดมั่นในหลัก
วิชาการด้านการบริหาร ด้านการเงินการคลัง 
ด้านการช่างและจริยธรรม 

 ๑.๒ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมท้ังละเว้น
การแสวงหาต าแหน่งบ าเหน็จความชอบและ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
๑.๓ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติประชาชน
และหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๑.๔ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการยึดมั่นความถูกต้องเท่ียง
ธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 

ข้อ๒. ซ่ือสัตย์สุจริตรับผิดชอบ 
ปฏบิัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละพากเพียร
และตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

๒.๑ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเท่ียง
ธรรมไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิ
ควรได้จากกการปฏิบัติงาน 
๒.๒ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต
ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
๒.๓ไม่ให้ค าแนะน าใดๆเกี่ยวกับการด าเนินการ
อันเป็นการหลบเล่ียงกฎหมายค่าธรรมเนียมและ
ค่าภาษีอากร 
๒.๔รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง
อธิบายส่ิงท่ีตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้องชอบธรรมพร้อมท้ังยินดีแก้ไข 
๒.๕ควบคุมก ากับดูแลผู้ปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ 
๒.๖ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

 
 

แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
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แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ๓. โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ 
 

๓.๑เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานให้
ผู้รับบริการได้รับทราบรวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้ร้องขอตามกรอบของระเบียบกฎหมาย 
๓.๒ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามล าดับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ไว ้
๓.๓ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางท่ี
เป็นประโยชน์ถูกต้องด้วยความระมัดระวังไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทาง
ราชการ 
๓.๔ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
๓.๕ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานให้พร้อมรับการ
ตรวจสอบ 
๓.๖ช้ีแจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริการกรณีไม่
สามารถปฏิบัติหรือกระท าการตามค าขอได้ 

ข้อ๔. ไม่เลือกปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและปราศจาก
อคติ 

๔.๑ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ 
๔.๒ปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนเปรียบเทียบไกล่เกล่ีย
รวมท้ังกรณีพิพาทเรื่องต่างๆบนพื้นฐานของ
ความเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ไม่ช้ีช่องให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ 
๔.๓ละเว้นการมีพฤติกรรมอันอาจท าให้คู่กรณี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือคู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก 

ข้อ๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ปฏิบัติหน้าท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนดได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมายคุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรมเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติประชาชนและหน่วยงาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม 

๕.๑ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มานะพยายาม
มุ่งมั่นและติดตามงานในความรับผิดชอบให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาท่ี
ก าหนดโดยวิธีการกระบวนการท่ีถูกต้อง 
๕.๒ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพโดยใช้ทักษะ
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีด้วยความ
ถูกต้องรอบคอบระมัดระวังเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
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แนวทางปฏิบัติ 

 ๕.๓พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้และมี
ความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
๕.๔พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานท่ีดีมี
คุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็น
แบบอย่างได้ 
๕.๕จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลรวมท้ัง
สถานท่ีให้เป็นระบบระเบียบเอื้ออ านวยต่อการ
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๕.๖ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างประหยัดคุ้มค่าเหมาะสมด้วยความ
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเสมือนเป็น
ทรัพย์สินของตนเอง 

 

ข้อ๖. มีจิตบริการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วด้วย
ความมีอัธยาศัยไมตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่
และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๒สอดส่องดูแลและให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคยุติธรรมและ
มีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๓ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพชัดเจน
เข้าใจง่ายหลีกเล่ียงการใช้ศัพท์เทคนิคหรือถ้อย
คาภาษากฎหมายท่ีผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๔ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องรอบคอบรวดเร็ว
ระมัดระวังไม่ให้เส่ือมเสียหรือกระทบต่อสิทธิ
ของบุคคลอื่น 
๖.๕เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในสถานท่ีให้บริการและ
น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

ข้อ๗. ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ด าเนินชีวิตบนทางสายกลางโดยยึดหลักความ
พอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีภายใต้
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

๗.๑ยึดหลักความพอประมาณโดยด ารงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคมพัฒนา
ตนเองให้มีความอุตสาหะขยันหมั่นเพียร
ประหยัดและดีขึ้นเป็นล าดับ 
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แนวทางปฏิบัติ 

 ๗.๒ยึดหลักความมีเหตุผลโดยปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบมีเหตุผลถูกต้องโปร่งใสเป็น
ธรรมก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆต้องค านึงถึงผลท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
๗.๓ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีด้วยการด าเนินชีวิต
และปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายมีการวางแผนและ
ด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบประหยัด
อดทนอดออมบนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย๗.๔พัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงานให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมีความ
โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้มาติดต่อราชการและ
เพื่อนร่วมงาน 
๗.๕ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
๗.๖ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังในด้านการ
ปฏิบัติงานขวัญก าลังใจสวัสดิการและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรม 

 

ข้อ๘. รักศักด์ิศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
ท่ีดีเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาและไว้วางใจของประชาชน 

๘.๑รักศักดิ์ศรีของตนเองโดยประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการท่ีดีอยู่ในระเบียบวินัยกฎหมาย
และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมศีลธรรมอันดีเพื่อให้
เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาและไว้วางใจของประชาชน 
๘.๒ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อเกียรติภูมิขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด้วยความภูมิใจในความเป็น
ข้าราชการท้องถิ่นสร้างความเช่ือมั่นให้สังคมภายนอก
ยอมรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๘.๓สร้างความสามัคคีในองค์กรโดยเคารพต่อความ
เช่ือและค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างและบริหารจัดการ
ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 

 
 
 
 

-๕- 

-๔- 
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 - ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงานอันอาจ
ท าให้เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน 
   - ประสานงานกับทุกผ่ายท่ีเกี่ยวข้องด้วยการ
รักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
                                                             (นางเรืองอุไร   มาตย์นอก)         
                                                     ผู้อ านวยการกองคลัง  รกัษาราชการแทน  

        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
            นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


