
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ. 2561  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วจึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานใน
การประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ให้
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะท าให้
ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1 ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง  และมุ่งมั่น แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 
 

2.การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ปรึกษา 
2.1ให้บริการแก่ส่วนประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว อย่างเท่าเทียมกัน              

ด้วยความเต็มใจ 
2.2ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

และครบถ้วน 
 

ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
4.1 ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริง เหตุผล เพ่ือความยุติธรรม 
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ข้อ 5 การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่เผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 
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ข้อ 6 การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน 
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานส่วนต าบล 
 

ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 

ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ปฏิบัติตามจรรยาพนักส่วนต าบลข้างต้นอย่าง
เคร่งครัด  การไม่ปฏิบัติตามจรรยาพนักงานส่วนต าบลมิใช่ความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 

 

อนึ่งให้ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ถือปฏิบัติตามจรรยาพนักงาน
ส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ โดยอนุโลม 

 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา และพนักงานส่วนต าบลตามแนวทางการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2561 

 

ประกาศ ณ วันที่    8     มกราคม   พ.ศ.    2561 
 

                                                            
           (นายวิโรจน์  พิมเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
ที่          วันที่      7     มกราคม    2562 
เรื่อง    ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว   

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ได้จัดท าข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว              
ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงาน         
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว นั้น 

   ดังนั้น เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
สระแก้ว มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ         
จึงเห็นควรแจ้งข้อบังคับ ฯ ดังกล่าว ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดต่อไป  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบจักได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
       

                                                                                  

(นางสาวอารีย์  ธีระบัญชร) 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
 

(นายอับดุลย์รอหีม  หวังหยัน) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 

                            (นายไชยสิทธิ์  เทพทอง) 
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว       (นายวิโรจน์  พิมเสน) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 



ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ. 2562  

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วจึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานใน
การประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ให้
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะท าให้
ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1 ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง  และมุ่งมั่น แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 
 

2.การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ปรึกษา 
2.1ให้บริการแก่ส่วนประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว อย่างเท่าเทียมกัน              

ด้วยความเต็มใจ 
2.2ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

และครบถ้วน 
 

ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
4.1 ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริง เหตุผล เพ่ือความยุติธรรม 
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ข้อ 5 การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่เผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 
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ข้อ 6 การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน 
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานส่วนต าบล 
 

ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 

ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ปฏิบัติตามจรรยาพนักส่วนต าบลข้างต้นอย่าง
เคร่งครัด  การไม่ปฏิบัติตามจรรยาพนักงานส่วนต าบลมิใช่ความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 

 

อนึ่งให้ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ถือปฏิบัติตามจรรยาพนักงาน
ส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ โดยอนุโลม 

 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา และพนักงานส่วนต าบลตามแนวทางการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2562 

 

ประกาศ ณ วันที่    7     มกราคม   พ.ศ.    2562 
 
 
 
 
 

             (นายวิโรจน์  พิมเสน) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 
 
 


