
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
ที ่ นม ๙๔๙๐๑/                   วันที่          ตุลาคม 2563 
เรื่อง   การประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจ าปี ๒๕64 
เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้จัดท าประกาศเรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่        ตุลาคม 2563 เพ่ือใช้ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการได้ศึกษาและด าเนินการตามประกาศฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
    

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการตามประกาศต่อไป 
      

    
 

(นางสาวเฉลา  กมลเพชร) 
ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 

ความเห็น............................... 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
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๔. กองธารณสุขฯ................................ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
เร่ือง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

 

................................................................... 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาบรรณของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ ประกอบด้วย 

1. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2. พนักงานองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเก็บรักษาไว้และปฏิบัติ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
3. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 

อย่างเคร่งครัด 
4. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ 

เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
5. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย 

ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

6. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 
ความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

7. ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อยมี 
อัธยาศัยที่ด ี

8. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การ 
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ ข้าราชการจะกรท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่ และได้ รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

9. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง 
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

10.  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่ 
มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของ
ก านัน หรือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณ ี

11.  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย 
ความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่
น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนหากผู้ประกอบอาชีพ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ 
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ปฏิบัติตนตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของอาชีพจะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อตนเองและสังคม คือ ต่อตนเอง 
การปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของอาชีพ ท าให้พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการที่
ดี เป็นบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะท าเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เป็นผู้คิดดีท าดี มีความสุขกับการปฏิบัติ
หน้าที่ มีความภาคภูมิในในตัวเอง มีความสบายใจ อิ่มเอิบใจ เป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานใน
องค์กร เป็นผู้มีคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงามต่อสังคม ท าให้สังคมมีความสงบสุข ประชาชนอยู่ดีกินดี ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วและเต็มความสามารถ เพราะพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นสิ่ง
ขับเคลื่อนการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่พ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริงแต่ละองค์กรจะมี
พนักงานจากท่ีตา่งๆ มาท างานร่วมกัน เมื่ออยู่ร่วมกันจ านวนมากก็จะต้องมีกติการ่วมกันในองค์กร จรรยาบรรณ
จึงช่วยให้เกิดการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในสังคม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรหากผู้ประกอบอาชีพ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตนตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของอาชีพจะก่อให้เกิดผล
อย่างไรต่อตนเองและสังคม คือ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปกครองแบบการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการบริหารงานของตนเอง โดยมีงบประมาณเป็นของตนเอง และมีอ านาจอิสระ
ในการด าเนินกิจการของท้องถิ่นท่ีรัฐบาลได้มอบหมายให้โดยส่วนกลางหรือรัฐบาลเป็นเพียงผู้คอยควบคุมเท่านั้น 
โดยมีฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์กรจะมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
  เมื่อผู้ประกอบอาชีพพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณจะส่งผลต่อตนเองและสังคม ผลต่อตนเอง ดังนี้ ท าให้เกิดความวิตกกังวลในหน้าที่ เกิดความกลัว 
ท าให้ไม่สบายใจ เครียด เป็นที่จับตามมองของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือร่วมงาน จะส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลต่อสังคม ดังนี้ จะท าให้สังคมเกิดความวุ่นวายมีการใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่
ผิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ก่อให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการขึ้น ประชาชนจะขาดที่
พ่ึงเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. 2563 
   
 

 
(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
ที ่ นม ๙๔๙๐๑/                   วันที่          ตุลาคม 2563 
เรื่อง   การประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจ าปี ๒๕64 
เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกท่าน 
  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้จัดท าประกาศเรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่        ตุลาคม 2563 เพ่ือใช้ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการได้ศึกษาและด าเนินการตามประกาศฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
    

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการตามประกาศต่อไป 
      

 
 

ความเห็น............................... 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
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