ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
เรื่อง การกําหนดนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมของ (ขาราชการหรือพนักงาน) และลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
**********************************
ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของ(ขาราชการหรือพนักงาน) และลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัด
สุรินทร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ยึดถือเปนหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลแกใหญ ให อยูในความถูกตองดีงาม มีจิตบริการ และดําเนินชีวิตพอเพี ยง โดยมีคุณ ธรรม
จริยธรรมเปนพื้นฐานภายใตองคกรธรรมาภิบาล จึงขอประกาศนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความชื่อสัตย สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร พ.ศ.2562 เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ รายละเอียดปรากฏตามแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายประกาศิต จันทนหอม)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ขาราชการหรือพนักงาน) และลูกจาง
มาตรการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
**********************************
ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดประกาศกําหนดนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรม
ของ (ขาราชการหรือพนักงาน) และลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ยึดถือเปนหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติ
ของตน องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จึงมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกําหนด
ในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการและตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบนจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต
คอรรัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
2. ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริตคอรรัปชั่น การใหหรือรับ สินบน
แกผูที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ในเรื่องที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรง
หรือโดยออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของ
3. ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยถือเปนหนาที่ที่ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบไดทราบ
และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
4. ในการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น บุคลากรทุกระดับ
จะตองปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ ดวยความระมัดระวัง
4.1 การให หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของ ใหเปนไปกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กําหนดไว
4.2 ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอื่น อันเปนการ
ชักนําใหเกิดการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของตน
4.3 การใหเงินสนับสนุน ไมวาจะเปนเงิน วัตถุหรือทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือ
โครงการใด ตองมีการระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยการใหการสนับสนุนนั้นตองมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม ภาพลักษณที่ดีและตองดําเนินการดวยความโปรงใส ผานขั้นตอนตามระเบียบที่กําหนดไว และ
ถูกตองตามกฎหมาย
4.4 การจัดซื้อ จัดจางกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดตองานกับภาครัฐหรือ
เจาหนาที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของในการดําเนิน ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่
ในการควบคุม กํากับดูแล จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ซื่อสัตย และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ

-24.5 องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดย
บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตพึงตระหนักที่จะไมดําเนินการ หรือดําเนิน
กิจกรรมใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใดๆ ไปใชเพื่อดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลแกใหญ สูญเสียความเปนกลางหรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของและการ
ใหความชวยเหลือทางการเมือง
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. องค การบริห ารส วนตําบลแกใหญ จะสนั บ สนุน และสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ เห็ น
ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการปองกันและตอตานทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีการควบคุมภายในเพื่อ
ปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
2. แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการใหผลตอบแทนแกพนักงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาที่สื่อสารทํา
ความเขาใจกับพนักงานผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติในหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล
การปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัติ นี้
3. องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงาน หรือบุคคล
อื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอรรัปชั่น ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ตอการกระทํา โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการ
รายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่กําหนดไวในนโยบายการรับขอรองเรียน
4. ผูที่กระทําการทุจริต คอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานวา
ดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กําหนดไว รวมถึงอาจ
ไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมายดวย
5. องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
ชองทางการรับแจงเบาะแส หรือรองเรียนการทุจริต คอรรัปชั่น
การรับเรื่องแจงเบาะแส ขอรองเรียนการกระทําที่อาจทําใหเกิดความสงสัยไดวาเปนการ
ทุจริต คอรรัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยทั้งทางตรงหรือทางออม โดยผานชอง
ทางการรับ เรื่องที่ ได กํา หนดไว ในนโยบายฉบับ นี้ โดยผูรองเรีย นจะต องระบุ รายละเอี ย ดของเรื่ องที่ จะแจ ง
เบาะแส หรือขอรองเรียน พรอมชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได สงมายัง องคการบริหาร
สวนตําบลแกใหญ 225 หมู 2 ตําบลแกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000 โทร. ๐-๔๔๐๔๐๑๔๑ หรือ WWW.KAEYAI.GO.TH.
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายประกาศิต จันทนหอม)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
วาดวยจรรยาขาราชการ พ.ศ. 2562
**********************************
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแกใหญ เป น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลขนาดกลาง ตามมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุรินทร (ก.อบต.จังหวัด) มีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในการ
พัฒ นาและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจําเปนตองทํางานรวมกัน ฉะนั้น เพื่อเปน การสรางจิตสํานึกของ
ขาราชการหรือพนักงาน และลูกจาง ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมี
ความโปรงใส และเปนธรรม จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาของขาราชการหรือพนักงานและ
ลูกจาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จึงไดกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการหรือพนักงาน
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของขาราชการ
หรือพนักงานและลูกจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและ
เกี ย รติ ย ศของข าราชการหรื อ พนั ก งานและลู ก จ าง อั น จะทํ าให ได รั บ การยอมรั บ เชื่ อ ถื อ และศรั ท ธาจาก
ประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
ขอ 1 ความชื่อสัตย และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัตหิ นาที่ดวยความชื่อสัตย สุจริต
1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกทางราชการ
1.3 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ
1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตน และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ 2 การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
2.1 การบริการแกสวนราชการและประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ
2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกขาราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและครบถวน
ขอ 3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อใหเกิดผลดีและเปน
ประโยชนตอสวนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี มีน้ําใจ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ 4 ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริง เหตุผล เพื่อความยุติธรรม
4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ 5 การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รูจักพึ่งตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข

-2ขอ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
6.2 กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อขาราชการ
ขอ 7 ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
7.1 เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตกฎหมาย
7.2 พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
ใหขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ถือปฏิบัติจรรยาขาราชการดังกลาวขางตน
อยางเครงครัด การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดทางวินัยใหผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไป
ประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนาเอง
อนึ่ง ใหลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ถือปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ผูบังคับบัญชา และขาราชการ ลูกจางและพนักงาน
จางปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
พ.ศ. 2562
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
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ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
วาดวยจรรยาขาราชการ พ.ศ. 2562
**********************************
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแกใหญ เป น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลขนาดกลาง ตามมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุรินทร (ก.อบต.จังหวัด) มีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในการ
พัฒ นาและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจําเปนตองทํางานรวมกัน ฉะนั้น เพื่อเปน การสรางจิตสํานึกของ
ขาราชการหรือพนักงาน และลูกจาง ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมี
ความโปรงใส และเปนธรรม จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาของขาราชการหรือพนักงานและ
ลูกจาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จึงไดกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการหรือพนักงาน
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของขาราชการ
หรือพนักงานและลูกจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและ
เกี ย รติ ย ศของข าราชการหรื อ พนั ก งานและลู ก จ าง อั น จะทํ าให ได รั บ การยอมรั บ เชื่ อ ถื อ และศรั ท ธาจาก
ประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๑ เปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
ขอ ๒ พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
ขอ ๓ พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู
ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จรรยาบรรณตอหนวยงาน
ขอ ๔ พึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ
ข อ ๕ พึ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการอย า งเต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ
ขอ ๖ พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการ
อยางเต็มที่
ขอ ๗ พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา โดยระมัดระวังมิ
ใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
ขอ ๘ พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของตนทั้ง
ในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมี
ประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
ขอ ๙ ซึ่งเปน ผูบังคับ บัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับ บัญชา ทั้งในดานการปฏิบั ติงาน
ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
/.ขอ ๑๐ พึงชวยเหลือ…

-2ขอ ๑๐ พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี
รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
ขอ ๑๑ พึงปฏิ บั ติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูที่เกี่ ยวของด วยความสุ ภาพ มี น้ําใจและมนุ ษย
สัมพันธอันดี
ขอ ๑๒ พึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
ขอ ๑๓ พึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มี
น้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจหนาที่
ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป
ขอ ๑๔ พึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ขอ ๑๕ พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะ
ใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น หาก
ได รั บ ไว แล ว และทราบภายหลั งว าทรัพ ยสิน หรือประโยชน อื่น ใดที่รับ ไว มี มูล ค าเกิน ปกติวิสัย ก็ให รายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
ใหขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ถือปฏิบัติจรรยาขาราชการดังกลาวขางตน
อยางเครงครัด การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดทางวินัยใหผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไป
ประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนาเอง
อนึ่ง ใหลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ถือปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ผูบังคับบัญชา และขาราชการ ลูกจางและพนักงาน
จางปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
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