
 
 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี  2561 

---------------------------------------------------- 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมี
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได้  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน วาง
มาตรฐานการด าเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมจึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลชีบน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลชีบน เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะ
ท าให้ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
ข้อ 1 ความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
 พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  ไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  ตระหนักและส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม  ดังนี้ 

(1) ไม่ใช้เวลาราชการเพ่ือไปท างานนอกที่ให้ผลประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว 
(2) ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน ไม่รับของขวัญหรือของก านัลอันมี

ค่ามากเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์  สุจริต  เที่ยงตรง  และเที่ยงธรรม 
(4) ใช้ดุลยพนิิจในกาตัดสินใจด้วยความสุจริตใน  ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
(5) ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้อ่ืนด้วยความสุจริตใจ  ตรงไปตรงมา และให้ข้อมูลรายละเอียดที่สมบูรณ์

ครบถ้วน 
(6) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือรักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐ 
(7) พร้อมรับผิดชอบต่อผลของการกระท าของตนเอง 

ข้อ 2 การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
 พนักงานส่วนต าบลพึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขององค์การบริหารส่วนต าบลชี
บนด้วยความภาคภูมิใจ อังนี้ 

(1) เป็นต้นแบบของการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบ
นโยบาย 
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(2) ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ บนพื้นฐานของหลักการ กฎหมาย หลักคุณธรรมที่ชอบธรรมโดย
ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

(3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่ถูกกฎหมาย กฏเกณฑ์ เหตุผลอันชอบธรรม 
(4) แก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก 
(5) กล้าปฏิเสธต่อข้อเสนอหรือผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 
(6) เคารพในความเป็นเจ้าของสิทธิทางปัญญา และลิขสิทธิ์ 

ข้อ 3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งาน
ส าเร็จสมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิดท่ีมีอยู่ให้กับงานอย่างเต็มที่ 
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบครอบ ใส่ใจ  ระมัดระวัง  รวดเร็ว ทันเวลา มีคุณภาพและมาตรฐานสูง 
(3) มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเปูาหมาย โดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 

ด้วยความเป็นมืออาชีพ 
(4) พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ  และความช านาญในการปฏิบัติงานมีความคิดที่ทันสมัย

เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
(5) สนใจ ใฝุรู้ กระตือรือร้น และปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

ข้อ  4  ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยอย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อม
รับการตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) ก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
(2) เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้ร้องขอ ตามกรอบของ

กฎหมาย 
(3) เก็บหลักฐานการปฏิบัติไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
(4) ใช้ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ดูแลข้อมูลข่าวสารอย่าง

ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 
(5) ชี้แจงหรือให้เหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติหรือกระท าตามค าขอได้ 

ข้อ  5  การไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและปราศจากอคติ  ดังนี้ 

(1) การปฏิบัติหน้าที่ต้องกระท าอย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค 
(2) ยึดมั่นในหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานต่อบุคคลอ่ืน ด้วยความยุติธรรม 
(3) มีมาตรฐานในการใช้หลักการและเหตุผลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
(4) ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ เอื้ออาทร ต่อผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม 
(5) ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

ข้อ 6 การเคารพบุคคล  และองค์กร 
 พนักงานส่วนต าบล พึงเคารพสิทธิเสรีภาพ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน  
รักษาชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงพึงรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  ดังนี้ 
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(1) แต่งกายสุภาพ สมศักดิ์ศรีการเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) ไม่ปฏิบัติตนที่ท าให้เสียชื่อเยงแก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) รักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน 
(4) ยอมรักและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง 
(5) เคารพสิทธิส่วนบุคคล 
(6) เคารพความเชื่อ ค่านิยมที่ดีงามของบุคคลและเพ่ือนร่วมงาน 
(7) สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

ข้อ  7  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 พนักงานส่วนต าบลควรด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างความเชื่อถือ 
ศรัทธา และเป็นตัวแบบที่ดีแก่บุคคลทั่วไป  ดังนี้ 

(1) น าค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
(2) เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม 
(3) เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นตามความสามารถของตน 
(4) ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ทั้งต่อส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจ  ด าเนินการ

ใด ๆ ด้วยความมีเหตุผล 
(5) ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 
(6) เป็นต้นแบบในการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 

ในการบังคับใช้ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  นี้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามให้พนักงานส่วนต าบลยึดถือปฏิบัติ
เป็นเรื่อง ๆ ไป และให้ถือว่าข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล
นี้ 
 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา  รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์  มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ตลอดจนมีหน้าที่ควบคุม  
ติดตาม  สอดส่อง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล  นี้อย่างสม่ าเสมอ 
 ทั้งนี้ ให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัดการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการอันไม่ใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน  น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือสั่งให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นได้รับการพัฒนา 
 อนึ่ง  ให้พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  ถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   เดอืน ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
 

 
( นายสุวิทย์   หาญใจ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 



แนวทางการด าเนินการตาม 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 
ประจ าปี  2561 

------------------------------------ 
 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลเป็นข้าราชการที่ดี  มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ  มีจิตส านึกใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์  เพ่ือประโยชน์ สุขของประเทศชาติและ
ประชาชน   รักษามาตรฐานแห่งความดี  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ  และได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากบุคคล
ทั่วไป 

 
  

แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายหตุ 
1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ ฯ และกลไกผลักดันการ
ด าเนินการฯ ให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชีบนทราบและถือ
ปฏิบัติโดยทั่วถึงกันโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 

งานประชาสัมพันธ์
ส านักปลัด อบต. 

 

  1.1 หนังสือแจ้งเวียนส านัก/กองอย่างเป็นทางการ งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัด อบต. 

 

  1.2 เผยแพร่ทางเอกสารรูปแบบต่าง ๆ เช่นเอกสารเผยแพร่
รายบุคคล โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

งานประชาสัมพันธ์
ส านักปลัด อบต. 

 

  1.3  จัดประชุมชี้แจงผู้บังคับบัญชาทุกระดับพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกส านัก/กอง 

งานประชาสัมพันธ์
ส านักปลัด อบต. 

 

  1.4 เผยแพร่ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ฯ และแนวทางการ
ด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ฯ ทาง Internet  และ
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 

งานประชาสัมพันธ์
ส านักปลัด อบต. 

 

2.จัดกิจกรรมยกย่องและให้รางวัล  การเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและการรักษาจรยาข้าราชการ 

งานประชาสัมพันธ์
ส านักปลัด อบต. 

 

  2.1  รางวัลระดับบุคคล  เช่น  พนักงานส่วนต าบลดีเด่น ฯ 
 

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัด อบต. 

 

  2.2 รางวลัระดับส านัก/กอง งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัด อบต. 

 

3.  บรรจุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลชีบน  เช่น หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบล 

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัด อบต. 

 

4.  จัดกิจกรรมอบรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

งานประชาสัมพันธ์
ส านักปลัด อบต. 

 



แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายหตุ 
  4.1 กิจกรรมท าบุญวันเกิด/กิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัด อบต. 

 

4.2กิจกรรมท าบุญตามเทศกาล/การอบรมปฏิบัติธรม   
5.  ก าหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการรวมทั้งรับเรื่องการย่องย่องชมเชยการ
กระท าความดีของส านัก/กอง 

งานประชาสัมพันธ์
ส านักปลัด อบต. 

 

6.  ก าหนดให้มีการทบทวนจรรยาข้าราชการเป็นประจ าอย่าง
น้อย  2  ปี  ต่อครั้ง 

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัด อบต. 

 

7.  จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ   
  7.1  ส่งข้อมูลเกี่ยวกับความดีที่ประทับใจ  ความดีที่ฉันท า  เพื่อ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  รวมทั้งการคัดเลือก
เรื่องมาให้รางวัลประจ าเดือน 

  

  7.2  สัมภาษณ์ ผู้บริหาร/บุคลากร/หน่วยงานที่ได้รับการยกย่อง
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ผ่านเสียงตามสายหรือจุลสารของ
หน่วยงาน 

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัด อบต. 

 

8.  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลชี
บน  เพื่อให้มีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา  ค าวินิจฉัยปัญหา
การปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการตามที่ก าหนดในข้อบังคับและการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม   

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัด อบต. 

 

9. ผู้บังคับบัญชา   
  9.1  ผู้บังคับบัญชาทุกรระดับมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญชา 
ทุกส านัก/กอง 

 

  9.2  ผู้บังคับบัญชาทุกรระดับมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตว์ มีความรู้ ความสามารถ และมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

ผู้บังคับบัญชา 
ทุกส านัก/กอง 

 

  9.3  ผู้บังคับบัญชาทุกรระดับมีหน้าที่ควบคุมติดตามสอดส่องให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ฯนี้อย่างสม่ าเสมอ 

ผู้บังคับบัญชา 
ทุกส านัก/กอง 

 

10. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ   
  10.1  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีหน้าที่รับทราบ ท า
ความเข้าใจ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  ประจ าปี  2561 

ข้าราชการเจ้าหน้าที่
ทุกส านัก/กอง 

 

  10.2  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับพึงถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการนี้อย่างสม่ าเสมอ 

ข้าราชการเจ้าหน้าที่
ทุกส านัก/กอง 

 

  10.3  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับพึงมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยา
ข้าราชการ ฯ ตามสมควร 

ข้าราชการเจ้าหน้าที่
ทุกส านัก/กอง 

 

 


