
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จังหวัดนครราชสีมา  

 พ.ศ.๒๕๖1 
...................................................... 

 

 ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตาม
นัยมาตรา ๗๗   แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ไปแล้ว นั้น  
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง  ก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
ดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย   
 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
มาตรา  ๒๗๙    องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ที่อ้างถึง  และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงแทน  เพ่ือเป็น
เครื่องก ากับ  ความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 
   

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

  

 ประกาศ  ณ  วันที่     ๑     ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕60 
 
                                                       (ลงชื่อ)   
  

                                                                   (นายจ่ง   สัตยารัฐ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จังหวัดนครราชสีมา          

พ.ศ.๒๕๖1 
...................................................... 

                    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ๑.  เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.  ท าให้เกิดรูปแบบขององค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
สังคม ตามล าดับ 
 ๕.  ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้  รวมถึงใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่กันไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททัว่ไป 

 

 ข้อ ๑ ในประมวลกฎหมายจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
   “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

สว่นที ่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอนัเปน็คา่นยิมหลกั 

ส าหรับขา้ราชการ  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่หลวง 
 

 ข้อ ๓ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย              เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชน             ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประชาชนของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และ 

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยึดหลักท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น  ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

        (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน 
 พัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 

สว่นที ่๒ 
จรรยาวชิาชพีขององค์กร 

 

ข้อ ๔ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๕ ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 

ข้อ ๖ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผล
เมืองดีเคารพ 

และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ ๗ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสีย 

ต่อเกียรติของต าแหน่งหน้าที่ 
ข้อ ๘ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ             
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ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
ข้อ ๑๐ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อยมี 

อัธยาศัย 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ 

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาหรือตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงต้องรักษาและเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคี 

ระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงต้องไม่ใช้สถานะและต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ 

ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ 
ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ                      อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ต้องประพฤติตนให้สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน 
และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

สว่นที ่ ๓ 
จรรยาวชิาชพี 

 

ข้อ ๑๕ เพ่ือใช้บังคับเพ่ิมเติมส าหรับบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพดังกล่าวในองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง      
 

 จรรยาบรรณวชิาชีพ  ต าแหนง่พยาบาลวชิาชพี 
จรรยาบรรณข้อที ่๑  จรรยาบรรณต่อวชิาชพี 
(๑)  พยาบาลพึงให้บริการพยาบาลด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล โดยไม่จ ากัด ในเรื่องสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ คุณสมบัติ  เฉพาะกิจ หรือสภาพปัญหา
ทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย 
 
   (๒)  พยาบาลพึงเคารพสิทธิส่วนตัวของผู้ป่วยโดยรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไว้เป็น
ความลับ 
 
   (๓)  พยาบาลพึงให้การปกป้องคุ้มครองแก่ผู้ป่วย สังคม ในกรณีที่มีการให้บริการ 
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 สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ถูกกระท าการท่ีอาจเกิดจากความไม่รู้ ขาดศีลธรรม จริยธรรมหรือ                
การกระท าท่ีผิดกฎหมายจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
   (๓)  พยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย             
แต่ละราย 

(๔)  พยาบาลพึงด ารงไว้ซึ่งสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล 
(๕) พยาบาลพึงตัดสินใจด้วยความรอบคอบถี่ถ้วน ใช้ข้อมูลสมรรถนะและ 

คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นหลักในการขอค าปรึกษาหารือยอมรับในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึง การมอบหมาย
กิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ 

(๖) พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนาความรู้เชิงวิชาชีพ 
(๗) พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริม 

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล 
(๘) พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการที่จะก าหนดและด ารงไว้ซึ่งสถานะภาพของการ 

ท างานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง 
(๙) พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง สังคม จากการเสนอข้อมูลที่ผิด  

และด ารงไว้ซึ่งความสามัคคีในวิชาชีพ 
(๑๐) พยาบาลพึงร่วมมือและเป็นเครือข่ายกับสมาชิกด้านสุขภาพอนามัยและอ่ืนๆ 

ในสังคมเพ่ือส่งเสริมชุมชนและสนองตอบความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของสังคมส าหรับสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคม พ.ศ. 2528 มุ่งเน้นให้พยาบาลได้ประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยก าหนดเป็นความรับผิดชอบต่อประชาชนความรับผิดชอบ ต่อประเทศชาติ ต่อผู้ร่วม
วิชาชีพและต่อตนเองดังนี้ 

จรรยาบรรณข้อที่  ๒  จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลต่อประชาชน 
(๑)  ประกอบวิชาชีพด้วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น 

มนุษย์                  
    (๒) ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน โดยไม่ค านึงถึง   
เชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล 
                               (๓) ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติ และการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน   

   
                               (๔) พึงเก็บรักษาเรื่องส่วนตัวของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ เว้นแต่ด้วยความยินยอม
ของผู้นั้นหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
                               (๕) พึงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการวินิจฉัยและ  

การแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยอย่างเหมาะสมแก่สภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
                               (๖) พึงป้องกันภยันตรายอันจะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

จรรยาบรรณข้อที ่ ๓  จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลต่อสงัคมและประเทศชาติ 
                               (๑)  พึงประกอบกิจแห่งวิชาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายอันยังประโยชน์แก่ 
 สาธารณชน 
                               (๒) พึงรับผิดชอบร่วมกับประชาชนในการริเริ่ม สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิด 
สันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต 
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                                (๓) พึงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ 
                                (๔) พึงประกอบวิชาชีพโดยมุ่งส่งเสริมความม่ันคงของชาติ ศาสนา และสถาบัน
กษัตริย์ 

จรรยาบรรณข้อที ่ ๔  จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลต่อวชิาชพี 
                                  (๑) พึงตระหนักและถือปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักการแห่งวิชาชีพ 
การพยาบาล 
                                  (๒) พัฒนาความรู้และวิธีปฏิบัติให้ได้มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
                                  (๓) พึงศรัทธาสนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมแห่งวิชาชีพ 
                                  (๔) พึงสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรม ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
                                  (๕) พึงเผยแพร่ชื่อเสียงและคุณค่าแห่งวิชาชีพให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคม 

                     จรรยาบรรณข้อที่  ๕  จรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาลต่อผูร้ว่มวชิาชีพและ                                                      
ผูป้ระกอบวชิาชีพอืน่ 
                                   (๑) ให้เกียรติ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้อื่น 
                                   (๒) เห็นคุณค่าและยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์สาขาต่างๆ  
                                   (๓) พึงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี กับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกวิชาชีพ                 
                                   (๔) ยอมรับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ และชักน าให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่
ถูกที่ควร 
                                   (๕) พึงอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติภารกิจ  
อันชอบธรรม 

 
                                    (๖)  ละเว้นการส่งเสริมหรือปกป้องผู้ประพฤติผิด เพ่ือผลประโยชน์แห่งตนหรือ
ผู้กระท าการนั้นๆ 

                        จรรยาบรรณข้อที ่ ๖  จรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาลตอ่ตนเอง 
                                      (๑) ประพฤติตนและประกอบกิจแห่งวิชาชีพ โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
                                      (๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
                                      (๓) ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการประกอบกิจแห่ง
วิชาชีพและส่วนตัว 
                                      (๔) ใฝ่รู้พัฒนาแนวคิดให้กว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
                                      (๕) ประกอบกิจแห่งวิชาชีพด้วยความเต็มใจ และเต็มก าลังความสามารถ 
                                      (๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีสติ รอบรู้ เชื่อมั่นและมีวิจารณญาณอันรอบคอบ 

จรรยาบรรณวชิาชีพ  ต าแหนง่  วิศวกร 
          จรรยาบรรณข้อที ่๑  วิศวกรต้องรับผิดชอบและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ต่อสวัสดิภาพ สุขภาพ 
ความปลอดภัยของสาธารณะชน และสิ่งแวดล้อม  
           จรรยาบรรณข้อที ่๒  วิศวกรต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น ตามหลักวิชาการ ตามที่ตนทราบ
อย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง 
            จรรยาบรรณข้อที ่๓  วิศวกรต้องด ารงและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของ
วิชาชีพวิศวกรรม   
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              จรรยาบรรณข้อที ่๔  วิศวกรต้องปฏิบัติงานเฉพาะที่ตนมีความรู้ความสามารถเท่านั้น  
              จรรยาบรรณข้อที ่๕  วิศวกรต้องสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพ จากคุณค่าของงาน และต้องไม่แข่งขันกัน
อย่างไม่ยุติธรรม   
              จรรยาบรรณข้อที ่๖  วิศวกรต้องรับผิดชอบต่องานและผลงานในวิชาชีพของตน  
              จรรยาบรรณข้อที ่๗  วิศวกรต้องใช้ความรู้และความช านาญในงานวิชาชีพอย่างซื่อตรง เพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า ซึ่งตนปฏิบัติงานให้ เสมือนเป็นตัวแทนที่ซื่อตรงหรือเป็น        ผู้ที่ได้รับ
ความไว้วางใจ  
              จรรยาบรรณข้อที ่๘  วิศวกรพึงพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตน ตลอดเวลาที่
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และให้ความส าคัญในการ ช่วยเหลือส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
ให้แก่วิศวกรในความดูแลของตนอย่างจริงจัง  

จรรยาบรรณแหง่วชิาชีพของวศิวกรควบคมุ  
 

(๑) ไม่กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  
(๒) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับท าอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ  
(๓) ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

           (๔) ไมใ่ช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรืออิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใด เพ่ือให้ตนเอง
หรือผู้อื่น ได้รับหรือไม่ได้รับงาน  
           (๕) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเอง   
หรือผู้อื่น โดยมิชอบจากผู้รับเหมาหรือบุคคลใด ซึ่งเกี่ยวข้องในงาน                                    
ที่ท าอยู่กับผู้ว่าจ้าง  
            (๖) ไม่โฆษณาหรือยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความจริง  
            (๗) ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระท าได้                       
            (๘) ไม่ละท้ิงงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
            (๙) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในงานที่ตนไม่ได้รับท า ตรวจสอบหรือ
ควบคุมด้วยตนเอง  
            (๑๐) ไม่เปิดเผยความลับของตนที่ได้รับท าเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง  
            (๑๑) ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน  
            (๑๒) ไม่รับงานหรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนท าอยู่ เว้น
แต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบตามหน้าที่ หรือได้แจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้นทราบ
ล่วงหน้า  

  (๑๓) ไม่รับด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพ่ือการแข่งขันราคา         เวน้แต่ได้แจ้งให้
ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง
รายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่างหน้าแล้ว 
             (๑๔) ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เก่ียวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม
อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น 
              (๑๕) ไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอ่ืน  

 

จรรยาบรรณวชิาชีพ  ต าแหนง่  สถาปนิก 
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      จรรยาบรรณขอ้ที ่๑  จรรยาบรรณตอ่วชิาชีพ 
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ                                                                                                                                                                              
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานที่ได้รับท าความตั้งใจ และเต็มความสามารถตามมาตรฐานการ 

ประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง ตามหลักปฏิบัติและวิชาการให้สนองต่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้างและสาธารณะอย่าง
ถูกต้อง     

(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรอืใช้อิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก 

บุคคล เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับหรือไม่ได้รับงาน 
           (๕) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดแก่ เจ้าพนักงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้องกับโครงการที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่เพ่ือจูง
ใจ หรือสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเจ้าพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
นั้น 
            (๖) ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการให้คุณหรือให้โทษใดๆ ต้องไม่รับทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์จากผู้ใด  เพ่ือจูงใจหรือสร้าง
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของตน 
             (๗) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในงานที่ตนไม่ได้รับท า ตรวจสอบ 
หรือควบคุมด้วยตนเอง 
             (๘) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณา  ด้วยประการใดๆ ซึ่ง
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของตนเองเว้นแต่
การแสดงชื่อ ต าแหน่งคุณวุฒิ สาขาของวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่อยู่ หรือส านักงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้นเอง 
               (๙) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนเอาตนหรือ 
ชื่อของตนไปโฆษณาผลิตภัณฑ์เก่ียวข้องกับงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้งปวง  ทั้งพึงระมัดระวังมิให้        การ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของตนถูกเผยแพร่ออกไปในสื่อต่างๆ ในท านองโฆษณาความรู้ความสามารถของ
ตนเองหรือของผู้อ่ืน 

หมวดที ่๓ 
กลไกและระบบบังคบัใชป้ระมวลจรยิธรรม 

 

สว่นที ่๑ 
กลไกบงัคบัใชป้ระมวลจรยิธรรม 

 

ข้อ ๑๖ ให้ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการ 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ 
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็น
เองก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง 
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ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีต าบล           
พิมาย หรือ คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมาการจริยธรรมแล้ว 

(๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

(๖) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ 
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 

ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง แตง่ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม 
ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

(๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 

             (๓)  กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงที่ได้รับ
เลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง นั้น จ านวนสองคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้คณะกรรมการตาม (๑) –(๓) ร่วมกันเสนอ 
ชื่อและคัดเลือกให้เหลือสองคน 
 
 

ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมและอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรม
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวล 
จริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีท่ีมีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรม 
มอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดเข้ามาชี้แจง
หรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า 
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยขี้ขาดปัญหาอันเกิดจาการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้คณะกรรมการบริหารบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน    ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่า 
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เรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น 

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับ 
 
 

สว่นที ่๒ 
ระบบบังคบัใชป้ระมวลจรยิธรรม 

 

 ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
 
 
 ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ และความส าคัญและ
ระดับต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบพิจารณา 
 ข้อ ๒๒ หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่งหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบทางวินัยให้ด าเนินการตามข้อ ๑๙ 
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
 ข้อ ๒๓ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ให้น า
แนวทางและวิธีสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย และการด าเนินการวินัย  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่ปรากฎ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

 ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความรับผิดทางวินัย
หรือความรับผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือ
ตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความรับผิดชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒แล้วให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
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 ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
 ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
  
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๑  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕60 
 
                                                  (ลงชื่อ)   
 

          (นายจ่ง   สัตยารัฐ) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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                                                บันทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ที ่              - / ๒๕60                                  วนัที ่  2  ตุลาคม  ๒๕60    
เรื่อง   ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง พ.ศ. ๒๕61   

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

 ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตาม
นัยมาตรา ๗๗   แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ไปแล้ว นั้น  
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง  ก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
ดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย   
 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
มาตรา  ๒๗๙    องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ที่อ้างถึง  และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  เพ่ือเป็นเครื่อง
ก ากับ  ความประพฤติของข้าราชการในสังกัด   
   

 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

  

  
 
                                          (ลงชื่อ)   
  

                                                            (นายจ่ง   สัตยารัฐ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 
 

๑. ส านักงานปลัด อบต.ท่าหลวง...................................... 
๒. กองคลัง....................................................................... 
๓. กองช่าง.............................................................. .......... 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม........................... 
๕. กองสวัสดิการสังคม....................................................... 


