
 
 

 
 
 
 

ขอบังคับเทศบาลตําบลหนองเรือ 
วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
–––––––––––––––––––––––––– 

    โดยที่เทศบาลตําบลหนองเรือ ในฐานะหนวยงานระดับทองถ่ินซึ่งใกลชิดประชาชนมากที่สุด   
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน มีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน        
การดําเนินการดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชน การสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี       
วางมาตรฐานการดําเนินงาน จัดทําบริการสาธารณะ การศึกษาของทองถ่ิน การบริหารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ฉะน้ัน เพื่อกําหนดแนวทางและหลักปฏิบัติใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง          
มีจิตสํานึกยึดถือเปนอุดมการณในการทํางานโดยกําหนดเปนขอพึงปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

  เทศบาลตําบลหนองเรือ จึงไดกําหนดขอบังคับเทศบาลตําบลหนองเรือ วาดวยจรรยา
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองเรือ ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม 
ธํารงไวซึ่งศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของขาราชการสวนทองถ่ิน อันจะทําใหไดรับการยอมรับเช่ือถือและศรัทธาจาก
ประชาชนทั่วไปไว ดังน้ี  

    ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับเทศบาลตําบลหนองเรือ วาดวยจรรยาขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒” 
  ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป  
   ขอ ๓ ในขอบังคับน้ี คําวา “จรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา ความประพฤติ
หรือกิริยาที่ควรปฏิบัติที่สวนราชการกําหนดข้ึน เพื่อเปนขอที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบล
หนองเรือพึงปฏิบัติในการรักษาไวซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีความเปนขาราชการสวนทองถ่ิน 
   ขอ ๔ ขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึง พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบล
หนองเรือ 
    ขอ ๕ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
      ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตอง เที่ยงธรรม รักษาผลประโยชนของประเทศ 
ชาติ หนวยงาน และสวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตน 
    ขอ ๖ ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ 
     ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ พากเพียร และตระหนักในหนาที่
ความรับผิดชอบ 
     
  
 

  / ขอ ๑๐ มีจิต... 
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  ขอ ๗ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
    ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ  
  ขอ ๘ ไมเลือกปฏิบัติ 
     ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และปราศจากอคติ  
   ขอ ๙ มุงผลสัมฤทธ์ิ 
     ปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนด ไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวย
วิธีการที่ถูกตอง ชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชน และหนวยงาน โดยใชทรัพยากร
อยางประหยัดและเหมาะสม  
   ขอ ๑๐ มีจิตบริการ 
    ปฏิบัติหนาที่ใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว ดวยความมีอัธยาศัยไมตร ี
   ขอ ๑๑ ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล และการ
มีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 
    ขอ ๑๒ รักศักด์ิศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององคกร 
    ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการที่ดี เสริมสรางภาพลักษณของ
เทศบาลตําบลหนองเรือใหเปนที่เช่ือถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน  

   ใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองเรือ ปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการสวนทองถ่ินดังกลาวอยางเครงครัด การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดทางวินัยให
ผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไปประกอบการพิจารณาแตงต้ัง เลื่อนข้ันเงินเดือน การตอสัญญาจาง หรือสั่งให
ผูน้ันไดรับการพัฒนาตนเอง 

  ทั้งน้ี ใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองเรือ ปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติตามขอบังคับเทศบาลตําบลหนองเรือ วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

                                                                  
(นายประสงค  ศรีวัฒน) 

 นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรอื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
  

ขอบังคับเทศบาลตําบลหนองเรือ        
วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๑. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
        ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตอง เที่ยงธรรม 
รักษาผลประโยชนของประเทศชาติ หนวยงาน และ
สวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตน 

๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ และ
ทักษะในการดําเนินงานดวยความถูกตองตาม
หลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลัก
วิชาการดานการบริหาร ดานการเงินการคลัง 
ดานการชาง และจริยธรรม 

 ๑.๒ ปฏิบัติหนาทีโ่ดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมทั้งละเวน
การแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและ
ประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
๑.๓ ตัดสินใจและกระทําการใดๆ โดยยึด
ประโยชนสวนรวมของ ประเทศชาติ ประชาชน
และหนวยงานมากกวาประโยชนสวนตน 
๑.๔ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของ
ผูใตบังคับบัญชาในการยึดมั่น ความถูกตอง 
เที่ยงธรรม และปกปองผลประโยชนของชาติ 

ขอ ๒. ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สจุริต เสียสละ พากเพียร 
และตระหนักในหนาที่ความรบัผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สจุริต เที่ยง
ธรรม ไมมุงหวัง และแสวงหาผลประโยชนอันมิ
ควรไดจากกการปฏิบัติงาน 
๒.๒ ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความสจุริต 
ตรงตามเจตนารมณ ของกฎหมาย 
๒.๓ ไมใหคําแนะนําใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการ 
อันเปนการหลบเลี่ยงกฎหมาย คาธรรมเนียม
และคาภาษีอากร 
๒.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง 
อธิบายสิง่ที่ตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผลและ
ถูกตอง ชอบธรรม พรอมทั้งยินดีแกไข 
๒.๕ ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนไมใหกระทําการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ 
๒.๖ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลตาํบลหนองเรือ 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ขอบังคับเทศบาลตําบลหนองเรือ        
วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๓. โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส พรอมรบัการตรวจสอบ 
 

๓.๑ เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน 
ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูล
ขาวสารแกผูรองขอตามกรอบของระเบียบ 
กฎหมาย 
๓.๒ ปฏิบัติหนาทีร่าชการตามลําดับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่ไดมกีารวางระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ไว 
๓.๓ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่
เปนประโยชน ถูกตอง ดวยความระมัดระวัง  
ไมเปดเผยขอมลูขาวสารทีเ่ปนความลบัของทาง
ราชการ 
๓.๔ ปกปดขอมลูสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่
อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 
๓.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานใหพรอมรับการ
ตรวจสอบ 
๓.๖ ช้ีแจงและใหเหตุผลแกผูรับบรกิาร กรณีไม
สามารถปฏิบัติหรือกระทําการตามคําขอได 

ขอ ๔. ไมเลือกปฏิบัติ 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและ
ปราศจากอคติ 

๔.๑ ปฏิบัติตอผูมารบับริการดวยความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏิบัติ 
๔.๒ ปฏิบัติหนาทีส่อบสวน เปรียบเทียบ  
ไกลเกลี่ย รวมทั้งกรณีพิพาทเรื่องตางๆ 
 บนพื้นฐานของความเปนกลาง และใหความ 
เปนธรรมแกทุกฝาย ไมช้ีชองใหคูกรณีฝายใด
ฝายหน่ึงไดเปรียบ 
๔.๓ ละเวนการมีพฤติกรรมอันอาจทําใหคูกรณี
ฝายใดฝายหน่ึงเขาใจ วาเปนการชวยเหลอื
คูกรณีอีกฝายหน่ึงหรอืบุคคลภายนอก 

ขอ ๕. มุงผลสัมฤทธิ์ 
ปฏิบัติหนาทีเ่สรจ็สมบูรณภายในเวลาที่กําหนดไดผลลัพธ
ตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตองชอบธรรม เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชนและหนวยงาน 
โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด และเหมาะสม 

๕.๑ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะ
พยายาม มุงมั่นและติดตามงานในความ
รับผิดชอบใหบรรลผุลสําเรจ็ตามเปาหมาย
ภายในเวลาที่กําหนด โดยวิธีการ กระบวนการที่
ถูกตอง 
๕.๒ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ 
ความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความ
ถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรกัษา
ผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ 
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ขอบังคับเทศบาลตําบลหนองเรือ        
วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๕.๓ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ในหนาที ่
๕.๔ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานที่ดี มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปน
แบบอยางได 
๕.๕ จัดระบบการจัดเกบ็เอกสาร ขอมูล รวมทั้ง
สถานที ่ใหเปนระบบ ระเบียบเอื้ออํานวยตอการ
ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
๕.๖ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการ
อยางประหยัด คุมคา เหมาะสม ดวยความ
ระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลือง เสมือน
เปนทรัพยสินของตนเอง 

 

ขอ ๖. มีจิตบริการ 
ปฏิบัติหนาที่ใหผูรับบรกิารไดรบัความสะดวก รวดเร็ว 
ดวยความมีอัธยาศัยไมตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ ใหบรกิารดวยความกระตือรือรน เอาใจใส 
และใหเกียรติผูรบับริการ 
๖.๒ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรบับริการ
ดวยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 
และมีอัธยาศัยไมตร ี
๖.๓ ใหบรกิารดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน 
เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิค หรือถอย
คาภาษากฎหมายที่ผูรบับริการไมเขาใจ 
๖.๔ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ 
รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือกระทบตอ
สิทธิของบุคคลอื่น 
๖.๕ เปดชองทางรบัฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ผูมสีวนไดเสียในสถานที่ใหบริการ
และนําขอมลูดังกลาวมาใชในการแกปญหา 
ปรับปรงุพฒันาหนวยงานและการใหบริการ
ประชาชน 

ขอ ๗. ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลกัความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี 
ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 

๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสงัคม พัฒนา
ตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ 
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แนวทางปฏิบัติ 

 ๗.๒ ยึดหลักความมเีหตุผล โดยปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานอยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตอง 
โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ 
ตองคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนทัง้ตอสวนรวม
และตอตนเอง 
๗.๓ ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี ดวยการดําเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมาย มีการ
วางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวย ความ
รอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้น
ฐานความรูและคุณธรรม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
๗.๔ พัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน ใหเปนผูมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมีความ
โอบออมอาร ีเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูมาติดตอ
ราชการและเพื่อนรวมงาน 
๗.๕ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับ 
บัญชาในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงสูการปฏิบัติ 
๗.๖ ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดาน
การปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และรับ
ฟงความคิดเห็นของผูใตบงัคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลกัการและ
เหตุผลที่ถูกตอง ตามทํานองคลองธรรม 

 

ขอ ๘. รักศักด์ิศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององคกร 
ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  
ที่ดี เสรมิสรางภาพลักษณขององคการบรหิารสวนตําบล 
ใหเปนที่เช่ือถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน 

๘.๑ รักศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให
เหมาะสมกับการเปนขาราชการที่ดี อยูใน
ระเบียบ วินัย กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เพื่อใหเปนที่เช่ือถือ 
ศรัทธา และไววางใจของประชาชน 
๘.๒ สงเสริมภาพลกัษณเพื่อเกียรติภูมิของ
หนวยงาน ดวยความภูมิใจในความเปน
ขาราชการทองถ่ิน สรางความเช่ือมั่นใหสังคม
ภายนอกยอมรบัการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
๘.๓ สรางความสามัคคีในองคกร โดยเคารพตอ
ความเช่ือ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อน
รวมงาน  
   - ยอมรบัความคิดเห็นที่แตกตาง และบรหิาร
จัดการความขัดแยงอยางมีเหตุผล  
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แนวทางปฏิบัติ 

    - ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรอืเกี่ยงงาน อัน
อาจทําใหเกิดการแตกความสามัคคีในหนวยงาน  
   - ประสานงานกบัทุกผายทีเ่กี่ยวของดวยการ
รักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


