
 
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

เรื่อง   การกําหนดนโยบายดานคุณธรรมจรยิธรรมของ (ขาราชการหรือพนักงาน) และลูกจาง 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

********************************** 
 

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของ(ขาราชการหรือพนักงาน) และลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัด
สุรินทร   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ยึดถือเปนหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลแกใหญ ใหอยูในความถูกตองดีงาม มีจิตบริการ และดําเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม 
จริยธรรมเปนพ้ืนฐานภายใตองคกรธรรมาภิบาล จึงขอประกาศนโยบายดานคุณธรรม จรยิธรรม ดังนี้ 

1. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความชื่อสัตย สุจริต เสียสละและมี 
ความรับผิดชอบ   

2. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ 

ประชาชนเปนหลัก 
4. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 

  ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

  เพ่ือใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร พ.ศ.2562  เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 10 ประการ  รายละเอียดปรากฏตามแนบทายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
 
 

 

(นายประกาศิต  จนัทนหอม) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

เรื่อง   นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ขาราชการหรือพนักงาน) และลูกจาง 
มาตรการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
********************************** 

 

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดประกาศกําหนดนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรม 
ของ (ขาราชการหรือพนักงาน) และลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ยึดถือเปนหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติ
ของตน องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จึงมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกําหนด
ในการดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการและตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน
ในการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

1.  ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบนจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวมท้ังกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับการทุจริต 
คอรรัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

2.  ไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริตคอรรัปชั่น การใหหรือรับ  สินบน   
แกผูท่ีมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ในเรื่องท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรง
หรือโดยออม เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของ 

3.  ไมละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับ 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยถือเปนหนาท่ีท่ีตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบไดทราบ 
และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

4.  ในการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น บุคลากรทุกระดับ 
จะตองปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ ดวยความระมัดระวัง  

4.1  การให หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอ่ืนท่ี 
เก่ียวของ ใหเปนไปกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดไว  

4.2  ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอ่ืน อันเปนการ 
ชักนําใหเกิดการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

4.3  การใหเงินสนับสนุน ไมวาจะเปนเงิน วัตถุหรือทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือ 
โครงการใด ตองมีการระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  โดยการใหการสนับสนุนนั้นตองมีวัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริม ภาพลักษณท่ีดีและตองดําเนินการดวยความโปรงใส ผานข้ันตอนตามระเบียบท่ีกําหนดไว และ
ถูกตองตามกฎหมาย 

4.4  การจัดซ้ือ จัดจางกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดตองานกับภาครัฐหรือ
เจาหนาท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของในการดําเนิน ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาท่ี
ในการควบคุม กํากับดูแล จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ซ่ือสัตย และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 
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4.5  องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดย 
บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตพึงตระหนักท่ีจะไมดําเนินการ หรือดําเนิน
กิจกรรมใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใดๆ ไปใชเพ่ือดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลแกใหญ สูญเสียความเปนกลางหรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเก่ียวของและการ
ใหความชวยเหลือทางการเมือง 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1.  องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จะสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็น  

ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการปองกันและตอตานทุจริต คอรรัปชั่น รวมท้ังจัดใหมีการควบคุมภายในเพ่ือ
ปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

2.  แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ 
บริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการใหผลตอบแทนแกพนักงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาท่ีสื่อสารทํา
ความเขาใจกับพนักงานผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใชปฏิบัติในหนาท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล
การปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัติ นี้ 

3.  องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงาน หรือบุคคล 
อ่ืนใดท่ีแจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอรรัปชั่น ท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ตอการกระทํา โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการ
รายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามท่ีกําหนดไวในนโยบายการรับขอรองเรียน  

4.  ผูท่ีกระทําการทุจริต คอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดตามขอบังคับเก่ียวกับการทํางานวา 
ดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีกําหนดไว รวมถึงอาจ
ไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมายดวย 

5.  องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอยาง 
สมํ่าเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  

19ชองทางการรับแจงเบาะแส หรือรองเรียนการทุจริต คอรรัปช่ัน 
การรับเรื่องแจงเบาะแส ขอรองเรียนการกระทําท่ีอาจทําใหเกิดความสงสัยไดวาเปนการ 

ทุจริต คอรรัปชั่น ท่ีเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  โดยท้ังทางตรงหรือทางออม  โดยผานชอง
ทางการรับเรื่องท่ีไดกําหนดไวในนโยบายฉบับนี้ โดยผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจง
เบาะแส หรือขอรองเรียน พรอมชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได สงมายัง องคการบริหาร
สวนตําบลแกใหญ  225 หมู 2 ตําบลแกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000 โทร. ๐-๔๔๐๔-
๐๑๔๑ หรือ WWW.KAEYAI.GO.TH. 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  15   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

 

(นายประกาศิต  จันทนหอม) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
 



 
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

วาดวยจรรยาขาราชการ พ.ศ. 2562 
********************************** 

 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ตามมติ 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุรินทร (ก.อบต.จังหวัด)  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในการ
พัฒนาและการใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจําเปนตองทํางานรวมกัน  ฉะนั้น เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกของ
ขาราชการหรือพนักงาน และลูกจาง ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมี
ความโปรงใส และเปนธรรม จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาของขาราชการหรือพนักงานและ
ลูกจาง 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จึงไดกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการหรือพนักงาน
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของขาราชการ
หรือพนักงานและลูกจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม ธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรีและ
เกียรติยศของขาราชการหรือพนักงานและลูกจาง อันจะทําใหไดรับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนท่ัวไป ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ความช่ือสัตย และรับผิดชอบ 
 1.1  ปฏิบัตหินาท่ีดวยความชื่อสัตย สุจริต 
 1.2  ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกทางราชการ 
 1.3  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ทางราชการเปนสําคัญ 
 1.4  รับผิดชอบตอผลการกระทําของตน และมุงม่ัน แกไขเม่ือเกิดขอผิดพลาด 
 

ขอ 2 การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา 
 2.1  การบริการแกสวนราชการและประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ 
 2.2  ใหคําปรึกษาแนะนําแกขาราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและครบถวน 
 

ขอ 3  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3.1  ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือใหเกิดผลดีและเปน

ประโยชนตอสวนรวม 
 3.2  ขยัน อุทิศตน และมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จตามเปาหมาย 
 3.3  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามัคคี มีน้ําใจ เพ่ือใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 
 3.4  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ขอ 4 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม 
 4.1  ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริง เหตุผล เพ่ือความยุติธรรม 

4.2  ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี 
  ขอ 5  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.1  วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมท่ีจะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง 
   5.2  ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 
   5.3  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รูจักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 
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  ขอ 6  การยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง 
   6.1  ยึดม่ันในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 
   6.2  กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
   6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือขาราชการ 
  ขอ 7  ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
   7.1  เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 
   7.2  พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 
 

ใหขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ถือปฏิบัติจรรยาขาราชการดังกลาวขางตน 
อยางเครงครัด การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดทางวินัยใหผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไป
ประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนาเอง 
  อนึ่ง ใหลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ถือปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยอนุโลม 
  ท้ังนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ผูบังคับบัญชา และขาราชการ ลูกจางและพนักงาน
จางปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
พ.ศ. 2562 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

 
(นายประกาศิต  จันทนหอม) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

วาดวยจรรยาขาราชการ พ.ศ. 2562 
********************************** 

 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ตามมติ 

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุรินทร (ก.อบต.จังหวัด)  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในการ
พัฒนาและการใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจําเปนตองทํางานรวมกัน  ฉะนั้น เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกของ
ขาราชการหรือพนักงาน และลูกจาง ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมี
ความโปรงใส และเปนธรรม จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาของขาราชการหรือพนักงานและ
ลูกจาง 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จึงไดกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการหรือพนักงาน
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของขาราชการ
หรือพนักงานและลูกจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม ธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรีและ
เกียรติยศของขาราชการหรือพนักงานและลูกจาง อันจะทําใหไดรับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนท่ัวไป ดังตอไปนี ้
จรรยาบรรณตอตนเอง 
  ขอ ๑  เปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 
  ขอ ๒  พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย  และไมแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ  ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย 
  ขอ ๓  พึงมีทัศนคติท่ีดี  และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม  รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู 
ความสามารถและทักษะในการทํางานเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 

จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
  ขอ ๔  พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ 
  ขอ ๕  พึ งปฏิบั ติหน า ท่ี ราชการอย างเต็มกําลังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  
ขยันหม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุผล  โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 

ขอ ๖  พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการ
อยางเต็มท่ี 
  ขอ ๗  พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา  โดยระมัดระวังมิ
ใหเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
 

จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชา  และผูรวมงาน 
  ขอ ๘  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของตนท้ัง
ในดานการใหความคิดเห็น  การชวยทํางาน  และการแกปญหารวมกัน  รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาจะมี
ประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 
  ขอ ๙  ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา ท้ังในดานการปฏิบัติงาน  
ขวัญกําลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

/.ขอ ๑๐  พึงชวยเหลือ… 
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  ขอ ๑๐  พึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ  รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี
รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  ขอ ๑๑  พึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจและมนุษย
สัมพันธอันดี 
  ขอ ๑๒  พึงละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
 

จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
  ขอ ๑๓  พึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ  มี
น้ําใจ  และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน  เม่ือเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได  หรือไมอยูในอํานาจหนาท่ี
ของตนจะตองปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบวามีอํานาจ
หนาท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป 
  ขอ ๑๔  พึงประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
  ขอ ๑๕  พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงมีมูลคาเกินปกติวิสัยท่ีวิญูชนจะ
ใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ  หรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้น  หาก
ไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีรับไว มีมูลคาเกินปกติวิสัยก็ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามสมควรแกกรณี 
  ใหขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ถือปฏิบัติจรรยาขาราชการดังกลาวขางตน
อยางเครงครัด การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดทางวินัยใหผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไป
ประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนาเอง 
  อนึ่ง ใหลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ถือปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยอนุโลม 
  ท้ังนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ผูบังคับบัญชา และขาราชการ ลูกจางและพนักงาน
จางปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
พ.ศ. 2562 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   15  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 

(นายประกาศิต  จันทนหอม) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
 


