
 

 

 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

---------------------------------------------------- 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด    
โดยมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ         
การจัดเก็บรายได้  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน 
วางมาตรฐานการด าเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของพนักงานส่วนต าบลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง          
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วน
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาพนักงานส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่ง เกียรติ
และศักดิ์ศรี ของพนักงานส่วนต าบลอันจะท าให้ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด         

แก่ทางราชการ 
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์         

ของทางราชการเป็นส าคัญ 
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

ข้อ 2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
2.1   ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่าง    

เท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
2.2   ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 

และครบถ้วน 

ข้อ 3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดี        

และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

/ข้อ 4 การปฏิบัติ.... 



-2- 
 

ข้อ 4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
4.1  ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเอง  และ ลด ละ เลิกอบายมุข 

ข้อ 6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
6.2  กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ข้อ  7  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

 

ให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติตามจรรยาพนักงานส่วนต าบลดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด              
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาพนักงานส่วนต าบลอันมิใช่ความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนและน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 

 

ทั้งนี้ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล         
บ่อน้ าร้อนปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของพนักงานส่วนต าบล 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    28   เดือน มกราคม พ.ศ.2565 

 
 
 

(นายเอนก   ปรีชา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  (ส านักปลัดฯ)  โทร. ๐๗๕๒ ๙๒000 
ที ่ ๗๖๑๐๑/-                                          วันที่    28  มกราคม  2565 

เรื่อง   แจ้งเวียนข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนต าบล 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
 

เรียน   พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดทุกส่วนราชการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด    
โดยมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ         
การจัดเก็บรายได้  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของชุมชน 
วางมาตรฐานการด าเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของพนักงานส่วนต าบลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วน
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาพนักงานส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่ง เกียรติ
และศักดิ์ศรี ของพนักงานส่วนต าบลอันจะท าให้ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้บุคลากร ในสังกัดทราบ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
 

 
(นายเอนก  ปรีชา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แจ้งเวียน แจ้งเวียนข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนต าบล 
           องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยศดนัย  หมาดเส็น รองปลัด อบต.   

หน่วยตรวจสอบภายใน 

2 นางสาวอารียา ทุ่งหว้า นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

ส านักปลัดฯ 

3 นางกมลรัตน์  เศษสิน หัวหน้าส านักปลัดฯ   

4 นายธนกร ช านาญ นิติกรช านาญการ   

5 นายสุเมตตา  หยงสตาร์ นักพัฒนาชุนชนช านาญการ   

6 นายปิยทัศน์  วิเวกอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

7 นางสิรินันท์   ชูสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

8 จ่าเอกเกษมสุข  หวังโสะ 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช านาญงาน 

  

9 นางจิราวรรณ  ศรีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

10 นางธนภร แก้วรอด นักจัดการงานทั่วไป   

11 น.ส.พรทิพย์  ตันติพนาทิพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   

12 น.ส.ปัทมนันท์  เสาะซิ้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

13 นายสมเจตน์  สีทัน พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)   

14 นายชาญวิทย์  สิงหพันธ์ พนักงานขับรถยนต์    

15 นางสาวพัทธยา ทองรักษ์ ภารโรง    

16 นายทวีป ราชสมบัติ คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   

17 นายกาสาด  หะหยัง คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   

18 นายพรเลิศ  หาบหา คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   

19 นายพิเชต  ช่อเส้ง คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   

20 นายภาณุพงศ์ ปรีชา คนงานประจ ารถดับเพลิง   

กองคลัง 

21 นางเพชรณรี  เกิดผล ผู้อ านวยการกองคลัง   

22 นางสาวพิจิตรา ละใบโส๊ะ นักวิชาการพัดสุปฏิบัติการ   

23 นางแก้วใจ   ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

24 นางสราลี ช่างสาร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   

25 นางสาวนัยนา แซ่แต้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน   

26 นางสาวธญพร หมาดเส็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

27 นางสาวสุภาพร เจะมะอะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   

28 นางสาวธนิศรา นนทแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

29 นายดนัยพัชร มะศิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   

30 นายสราวุธ แก้วกุล พนักงานจดมาตรวัดน้ า   

31 นายวิทยา หมวดแดหวา พนักงานจดมาตรวัดน้ า   

32 นางสาวลลิดา ศรีสุด พนักงานจดมาตรวัดน้ า   

กองช่าง 

33 นายชยพล สองสัน ผู้อ านวยการกองช่าง   

34 จ่าสิบเอกสมศักดิ์ สะเละ นายช่างส ารวจช านาญงาน   

35 นางศุภพิชญ์ หยงสตาร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

36 นายมานิต บุญเกื้อ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   

37 นายรณกร หลงหา พนักงานผลิตน้ าประปา   

38 นายพรชัย นนทแก้ว พนักงานผลิตน้ าประปา   

39 นายหมาด ตุเส คนงานทั่วไป   

40 นายชัยยัณ แกล้วชิต คนงานทั่วไป   

41 นายวิชาญ สิทธิเม่ง คนงานทั่วไป   

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

42 นางสาวจุรีรัตน์ สายวารี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   

43 นายพฤตินัย ยั่งยืน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

44 นางอารี ฉลาด คร ู   

45 นางดวงหทัย สะมาพงษ์ คร ู   

46 นางธารทิพย์ ศรีปรางค์ คร ู   

47 น.ส.วาสนา คนขยัน คร ู   

48 น.ส.สมจิตร เจะมะอะ คร ู   

49 น.ส.วชิาดา ชาตรีกูล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

50 นางสุภา หมาดบากาศ ผู้ดูแลเด็ก   



 
 


