
 
 
 
 

 
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
******************************** 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ตามมติ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยนาท (ก.อบต.จังหวัด)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนา
และการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกัน  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการหรือ
พนักงาน และลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเป็น
ธรรม จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการหรือพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของข้าราชการหรือพนักงาน
และลูกจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศของ
ข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ความชื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
 1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต 
 1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ทางราชการ 
 1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส าคัญ 
 1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตน และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
 

ข้อ 2 การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
 2.1  การบริการแก่ส่วนราชการและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
 2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ข้าราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วน 
ข้อ 3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.2  ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
 3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
 4.1  ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริง เหตุผล เพ่ือความยุติธรรม 

4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ข้อ 5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
   5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
   5.3  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 
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  ข้อ 6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
   6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์สว่นรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
   6.2  กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
   6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือข้าราชการ 
  ข้อ 7  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
   7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 
   7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 

ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ถือปฏิบัติจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้น 
อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตั กเตือน และน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนาเอง 
  อนึ่ง ให้ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ถือปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก โดยอนุโลม 
  ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก พ.ศ. 
2561 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่   1    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

 (นายเบญจพล  ชะนะกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
********************************** 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ตามมติ 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยนาท (ก.อบต.จังหวัด)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนา
และการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกัน  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการหรือ
พนักงาน และลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเป็น
ธรรม จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการหรือพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของข้าราชการหรือพนักงาน
และลูกจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศของ
ข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อ ๑  เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
  ข้อ ๒  พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  และไม่แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
  ข้อ ๓  พึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ข้อ ๔  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ 
  ข้อ ๕ พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร 
ถูกต้องสมเหตุผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

ข้อ ๖  พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง
เต็มที ่
  ข้อ ๗  พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้
เสียหาย  หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน 
  ข้อ ๘  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งใน
ด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่ เห็นว่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ข้อ ๙  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน  ขวัญ
ก าลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
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  ข้อ ๑๐  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วม
แรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ข้อ ๑๑  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์
อันดี 
  ข้อ ๑๒  พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ ๑๓  พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจ  
และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้  หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้อง
ปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
นั้นๆ ต่อไป 
  ข้อ ๑๔  พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  ข้อ ๑๕  พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กัน
โดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น  หากได้รับไว้แล้ว
และทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้  มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
  ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ถือปฏิบัติจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่าง
เคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนาเอง 
  อนึ่ง ให้ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ถือปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก โดยอนุโลม 
  ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจอก พ.ศ. 2562 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    1   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕61 
 

 
(นายเบญจพล  ชะนะกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 


