
 
 
 
 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีภารกิจเก่ียวกับการบริหาร ราชการตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นท่ี เกี่ยวข้อง ตลอดจน บริหารราชการ  
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จึงได้จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการข้ึน 
ภายใต้กรอบพ้ืนฐานของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่าที่พึงยึดถือมาโดยตลอด  โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เก่า เป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ บริหารราชการ  ตลอดจนพัฒนาท้องถิ่น 
และประเทศต่อไป 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76  
วรรคสาม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  จึงได้ก าหนดข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ว่าด้วย
จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่
และประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 ความท่ัวไป 

1.1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า พ.ศ. 2560” 

1.2 ในข้อบังคับนี้ ค าว่า “จรรยาข้าราชการ” หมายความว่า ความประพฤติ 
หรือกิริยาที่ควรปฏิบัติที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นข้อที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
พึงปฏิบัติในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ 

1.3 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า รวมถึง ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 
ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

2.1 ซื่อสัตย์สุจริต : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบาย กฎ ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด ทาในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง และแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องหน้าที่การงาน 

2.2 รับผิดชอบต่อหน้าที่ : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ต่อการ
ตัดสินใจ ต่อการกระท า ต่อเป้าหมาย และต่อผลงาน 
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2.3 รับผิดชอบต่อหน่วยงาน : ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าพึงดูแลรักษาและ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึง
ปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

2.4 มีจิตสาธารณะ : พึงให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ มีจิตมุ่งบริการ 
(service mind) อุทิศตนและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 

ข้อ 3 ยึดม่ันและท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
3.1 กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ถูกต้องชอบธรรม ปฏิบัติ

ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และกล้าที่จะคัดค้านถ้าค าสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย 
3.2 ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเท่ียงตรง : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง และไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4.1 โปร่งใส เปิดเผย : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางท่ีก าหนด อย่างชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องได้ และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล 
4.2 ตรวจสอบได้ : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ พร้อมรับ

การตรวจสอบ และรับผิดชอบในผลของการตรวจสอบ 
 

ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
5.1 มุ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ด้วยความรอบคอบระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการให้บรรลุเป้าหมายที่ส่วนราชการก าหนด 
5.2 พัฒนางานและทีมงาน : พึงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยใช้ 

วิธีการสร้างเสริมกระบวนงานที่ถูกต้องเป็นธรรม และให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจกับผู้ร่วมงาน 
5.3 พัฒนาตนเอง  : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความใส่ใจ  และใฝ่ศึกษาหาความรู้เพื่อ

พัฒนาศักยภาพในการทางานของตน และมองหาโอกาสนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนา 
 

ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
6.1 ยึดมั่นระบบความเสมอภาคและความเป็นธรรม : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

สุภาพมีน้าใจ เอ้ืออาทรต่อประชาชน และผู้ร่วมงาน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
6.2 ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยงตรง ยุติธรรม โดยไม่ตก

อยู่ภายใต้อ านาจหรืออิทธิพลของบุคคลใด เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์อื่นใดอันมิควร 
 

ข้อ 7 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ 
7.1 เคารพกฎหมายและกฎของสังคม : พึงจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เคารพ

และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม 
7.2 เคารพบุคคล : พึงเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเท่าเทียมกัน  
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7.3 รักษ์สิ่งแวดล้อม : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
ตระหนักรู้ในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน  

7.4 ใฝ่หาความรู้ : พึงเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยความพากเพียรเพื่อประโยชน์ในการ 
ท างานและการด ารงชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

7.5 ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการด ารงชีวิต : พึงประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเชื่อทาง
ศาสนาที่ตนนับถือด้วยความมีสติ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นตามสมควร ยึดมั่นตามวัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีของสังคมไทย 

 
ข้อ 8 ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8.1 หลักพอประมาณ : พึงด ารงตนด้วยความพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตน  
8.2 หลักมีเหตุผล : พึงศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และเหตุปัจจัยอย่างครบถ้วนรอบด้าน  

เพ่ือความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการใด ๆ 
  8.3 หลักสร้างภูมิคุ้มกัน : พึงอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรประหยัด เก็บออมและวางแผนการ

ด าเนินชีวิต โดยค านึงถึงความเป็นไปได้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

  ทั้งนี้ให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ า ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าว
ข้างต้น การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ อันมิใช่เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ  
บริหารส่วนต าบล 
   

ประกาศ ณ วันที่    8   พฤษภาคม  พ.ศ.2560 
 

 

(นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 


